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SUMMARY 

This report is the second part of an 
account of the elections to both Chambers 
of the Riksdag during the years 1957—1958. 
It contains an account of the elections to 
the First Chamber of the Riksdag during 
the years 1957—58 and an analysis of the 
results given in the first part of this 
account from the extraordinary elections 
(»nyvalen») to the Second Chamber, the 
1st of June 1958. 

Elections to both Chambers are 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 needs take place. 

The members of the First Chamber are 
elected by the county councillors and the 
town councillors in the large towns. There 
are at least 150 members who are elected 
for a term of 8 years. Not all the members 
are elected at the same time, but the con
stituencies are divided into eight groups, 
elections taking place in one of these groups 
every year. Thus 17 members were elected 
in 1957 and 20 in 1958. In 1959 the Conser
vatives have 16, the Centre Party 22, the 
Liberals 32, the Social Demokrats 79 and 
the Communists 2 members in the First 
Chamber. 

On the 1st of June 1958 all the members 
of the Second Chamber, 231, were elected. 
The country is divided into 28 constitu-
encis. 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 
persons of voting age. The following table 
shows the number of persons on the voting 
registers in 1958. (Voting registers of 1957 
are used.) 

Of the total population, 69.5 % were on 

voting registers; 67,5 % were entitled to 
vote (07,3 % in rural areas, 67,8 % in urban 
areas). 

On the 1st of June 1958, 3 864 963 (77,4%) 
voters took part in the elections to the 
Second Chamber for the rest of the period 
1957—60. In rural areas 77,1 % of the 
electorate voted and in urban areas 77,7 % ; 
79,3 % of the male electorate voted, but 
only 75,6 % of the female. 

Since 1942 measures have been taken to 
facilitate voting in elections. Thus an elec
tor who is not in his own electoral district 
on polling day, may vote by post after 
obtaining a special permit from his Re
gistrar. 

At the elections to the Second Chamber, 
136 085 persons used the postal voting pro
cedure. 

The Conservatives, the Centre Party and 
the Social Demokrats obtained more votes 
than in the election of 1956, while the 
number of votes cast for the Liberals and 
the Communists decreased. The Conserva
tives and the Centre Party had an increased 
number of votes both in rural and urban 
areas, while the Social Demokrats obtained 
an increased number of votes in urban 
areas. 

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



Inledning 

Av redogörelsen för riksdagsmannava-
len åren 1957—1958 har i slutet av au
gusti 1958 offentliggjorts en första del, 
innehållande tabeller med resultaten från 
valen till andra kammaren den 1 juni 
1958 motsvarande tab. 2—5 i 1953—1956 
års berättelse. 

Såsom redan angivits i första delen av 
berättelsen innehåller föreliggande re
dogörelse utförligare kommentarer i en 
textavdelning samt tabeller motsvarande 
tab. 1 och 6—10 i 1953—1956 års be
rättelse. Här redogöres även för 1957 
och 1958 års val till första kammaren 
samt för nya röstsammanräkningar till 
båda kamrarna. 

I likhet med vad som skett vid tidi
gare andrakammarval har verkställts en 
urvalsundersökning, vars viktigaste re
sultat publiceras i ett särskilt avsnitt av 
texten och i tab. 3—6. Redovisning av 
uppgifter om rösträtt och valdeltagande 

har skett med fördelning efter ålder, 
yrke m. m. 

Den vid 1956 års valstatistik införda 
metoden att studera valdeltagande och 
partifördelning inom församlingar grup
perade efter näringsgrens- och tätorts
karaktär enligt 1950 års folkräknings-
uppgifter har även använts för ett mot
svarande studium vid 1958 års valstatis
tik. 

För det statistiska primärniaterialet 
har närmare redogjorts i inledningen 
till första delen. För Centerpartiet 
Bondeförbundet har överallt utom i par
tiöversikten använts förkortningen cen
terpartiet. Beträffande statistiken över 
röstning inför röstmottagare är att till-
lägga, att de särskilda förteckningarna 
över ansökningar om rösilängdsutdrag 
icke infordrats för bearbetning vid detta 
val. 



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. Xlvsborgs 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 består 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 oktober (jfr 
RO 7 § 2 mom., se SFS nr 653/1953) 
förrättas val i en av grupperna, vilka 
avlöser varandra i tur och ordning, till 
dess efter åtta år kammaren i sin helhet 
förnyats. 

Mandatens fördelning. Enligt K. K. den 
24 maj 1957 (nr 161) angående beslutad 
ändring av riksdagsordningen har § 6 
fått ändrad lydelse i följande avseen
den. 

1 mom. Första kammarens ledamöter 
skola till antalet vara 150 eller det högre 
tal, som föranledes av stadgandet i 4 
mom. andra stycket. 

4 mom. andra stycket. Uppgår det an
tal riksdagsmän, som enligt 3 mom. och 
första stycket i detta moment bör utses 
i en valkrets, icke till fem, skall an
talet ökas till fem. 

Enligt ett till kungörelsen fogat över
gångsstadgande skall det ankomma på 
Konungen att i de bestämmelser, som för 
löpande tioårsperiod meddelats med 
tillämpning av 6 § 5 mom. vidtaga 
den jämkning, som föranledes av den 
nya lydelsen av 4 mom. samma pa
ragraf. I enlighet härmed har Kungl. 
Maj:t genom kungörelsen den 24 maj 
1957 (nr 162) förordnat, att kungörel
sen den 18 maj 1951 (nr 232) om det 
antal riksdagsmän i första kammaren, 
som varje valkrets äger utse, skall änd
ras sålunda att Göteborgs och Bohus läns 
valkrets skall för tiden efter utgången 
av löpande valperiod äga utse fem i 
stället för fyra riksdagsmän i första 
kammaren. Genom valet som ägde rum 
1957, kom antalet riksdagsmän i första 
kammaren att från januari 1958 ökas 
till 151. Hur antalet mandat i olika val
kretsar beräknades år 1951 framgår av 
tab. A i berättelsen om riksdagsmanna-
valen 1949—1952, vartill hänvisas. 
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Valmän för utseende av riksdagsmän 
i första kammaren är landstingens leda
möter samt stadsfullmäktige i städer, 
som ej deltager i landsting. För Gotlands 
läns landsting gäller dock på grund av 
en undantagsbestämmelse, att endast en 
del av ledamöterna (f. n. 17) äger att 
deltaga i det med Kalmar läns båda 
landsting gemensamt förrättade första-
kammarvalet; bestämmelsen är tillkom
men för att tillförsäkra de respektive 
landstingen det inflytande på valet i 
valkretsen, som står i förhållande till 
landstingsområdenas folkmängd. Ena
handa inskränkning i valmännens antal 
finnes för i landsting icke deltagande 
städer, vilka tillhör samma valkrets som 
landstingsområde. I fråga om valen av 
landstingsmän och stadsfullmäktige hän
visas till statistiken över de kommunala 
valen. 

Valen är proportionella. Mandatför
delningen mellan partierna sker enligt 
d'Hondts regel. Partibeteckning skall ut
sättas på valsedel, men däremot må 

Uppgifter om förrättade val till första 
kammaren under åren 1957—1958 med
delas i tab. 1 i tabellavdelningen. Un
der vartdera av dessa år förrättades val 
i tre valkretsar, nämligen år 1957 i Gö
teborgs och Bohus läns, Jönköpings 
läns samt Värmlands läns valkretsar och 
år 1958 i Göteborgs stad, Kronobergs 
och Hallands läns samt Örebro läns val
kretsar. 

Tab. 1 innehåller uppgifter om anta
let avgivna valsedlar under varje sär
skild partibeteckning samt om de valdas 
namn, yrke, partiställning och rösttal 
m. m. Tabellen lämnar även upplys
ning om den samverkan, som ägt rum 
mellan partierna. Då väljarnas parti-

icke kartell- eller fraktionsbeteckning 
förekomma. Valsedel må upptaga sär
skilda efterträdarenamn (högst två) för 
var och en av kandidaterna till själva 
riksdagsmannavalet. Valbara är kommu
nalt röstberättigade män och kvinnor 
över 23 år, oavsett om de bor inom 
valkretsen eller icke. Valbarhetsåldern 
sänktes från 35 till 23 år genom kungö
relsen den 17 april 1953 (SFS nr 127/ 
1953). 

Enär den valperiod, som gäller för 
försfakammarvalen, 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 
senast förrättat val till de nämnda kor
porationerna. Första året därefter väljer 
sålunda varannan gång tredje och var
annan gång sjunde valkretsgruppen 
o. s. v., och sista året, eller omedelbart 
före nyval av landstingsmän och elek
torer, väljer var sin gång andra och 
sjätte grupperna av valkretsar. 

ställning vid försfakammarvalen är 
känd på förhand, tar denna samverkan 
delvis andra former än som tillämpats 
vid tidigare andrakammarval och till
går ibland så, att ett parti avstår någon 
eller några överskottsröster till ett an
nat. 

Under de båda redogörelseåren före
kom samverkan vid två val. Den vanli
gaste formen för samverkan brukar vara 
att gemensam partibeteckning användes. 
Sådan samverkan har under de båda 
åren ägt rum vid valet år 1958 i Örebro 
läns valkrets, där samverkan förekom 
mellan högern och folkpartiet. Härige
nom säkrades ett andra mandat åt folk
partiet vilket eljest skulle ha tillfallit 

Valen till första kammaren åren 1957—1958 



Tab. A. Partifördelningen inom valkorporationerna och bland de valda dels vid valen till första kammaren åren 1957—1958, 
dels vid nästföregående val i samma valkretsar 
Party affiliation within the electoral bodies and among the members elected both at the elections to the First Chamber 1957—1958, 
and at the immidiately previous elections in the same constituencies 
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socialdemokraterna. Vid samma val an
slöt sig den ende kommunistiske re
presentanten till socialdemokraterna, nå
got som även skedde vid 1957 års val i 
Göteborgs och Bohus läns valkrets. Vid 
sistnämnda val förekom samverkan ge
nom röstlån. Härvid avstod folkpartiet 
tre röster till högern, som härigenom 
hjälptes att behålla sitt mandat, som om 
röstlån ej förekommit skulle ha tillfallit 
socialdemokraterna. De sistnämnda av
stod två röster till centerpartiet som 
härigenom även fick behålla sitt mandat, 
vilket utan röstlån skulle ha tillfallit 
folkpartiet. 

Tab. A ger en överblick av partiernas 
styrkeförhållanden inom valkorporatio
nerna vid valen 1957—1958 och vid 
nästföregående val i samma valkretsar. 
I förhållande till närmast föregående 
val i de sex valkretsar, som valde åren 
1957 och 1958 har i stort sett högerns, 
folkpartiets och socialdemokraternas re
presentation ökats, medan minskning 

Enligt 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 efterträ
dare förrättas. Nytt val anställes endast 
för det fall, att på de valsedlar, som 
upptar den avgångnes namn, icke någon 
finnes upptagen, som kan inträda i den 
avgångnes ställe. 

Under tiden från början av 1957 års 
riksdag intill början av 1959 års riksdag 
förrättades 19 nya röstsammanräkningar 
mot 29 under föregående fyraårsperiod. 
I lab. B meddelas uppgifter om namn, 
yrke och parti för såväl de avgångna 

skett för centerpartiet och kommunis
terna. 

I tab. A lämnas vidare uppgifter om 
de valda riksdagsmännens fördelning på 
partier vid senaste valet. Centerpartiet 
förlorade tre mandat fördelade på tre 
valkretsar, medan folkpartiet erövrade 
tre platser varav två i Göteborgs stad 
och en i Örebro läns valkrets. Av övriga 
partier vann högern och socialdemokra
terna vardera ett mandat, medan kom
munisterna i Göteborgs stads valkrets 
förlorade det ena av sina två mandat. 

Med avseende på personomsättningen 
finner man, att av 37 under åren 1957 
och 1958 valda de omedelbart omvalda 
utgjorde 21 eller 56,8 %. Denna andel ut
gjorde under de båda närmast föregå
ende fyraårsperioderna (1949—1952 och 
1953—1956) 69,2 resp. 60,6 %. Av de 
omedelbart omvalda hade ingen men av 
de nyvalda tre tidigare tillhört andra 
kammaren. Uppgifter om de valdas före
gående riksdagsmannaskap lämnas i 
tab. 1. 

ledamöterna som efterträdarna samt om 
föregående riksdagsmannaskap för de 
sistnämnda ävensom om mandattiden, 
avgångsorsaken och tidpunkten för röst
sammanräkningen. I de fall, där avsägel
se före eller vid själva sammanräkning
en inkommit från den, som skulle ha 
utsetts till efterträdare, och till följd här
av annan efterträdare blivit utsedd, räk
nas hela förrättningen som en röstsam
manräkning. Under den tid det här gäller 
inträffade tre fall av detta slag (se noter 
till tab. B). 

Dödsfall var i fem fall orsaken till den 
nya röstsammanräkningen. Den berodde 
i två fall på avsägelse till följd av inval 
i andra kammaren. 

Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1957 års riksdag 

till riksdagens början år 1959 
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Tab. B. Nya röstsammanräkningar till första kammaren, förrättade under tiden från riksdagens 
början år 1957 intill början av 1959 års riksdag 

Re-countings of votes for the First Chamber from the beginning of the 1957 session up to the beginning 
of the 1959 session 

Av efterträdarna var samtliga utom en 
nykomlingar i riksdagen. En av dessa 
efterträdare efterträdde en i december 
1958 avliden ledamot och dennes man
dat gällde endast till samma månads ut
gång. I samtliga fall utom ett tillhörde 

efterträdaren samma parti som företrä
daren. I detta fall efterträdde på grund 
av överenskommelse mellan partierna 
under mandatperioden en högerrepre
sentant en ledamot tillhörande folkpar
tiet efter dennes avsägelse. 

Första kammarens sammansättning vid början av 1959 års riksdags vårsession 

Uppgifterna om kammarens samman
sättning vid 1959 års riksdag grundar 
sig i huvudsak på den av kammarens 
kansli vid riksdagens början uppgjorda 
ledamotsförteckningen. 

Partiställningen var följande: högern 
16, centerpartiet 22, folkpartiet 32, so
cialdemokraterna 79 och kommunister
na 2. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade 
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Anm. H: högern; C: centerpartiet; F: folkpartiet; Sd: socialdemokraterna; K: kommunistiska partiet. 
— Yrke och partiställning avser tidpunkten för röstsammanräkningen. — I och II betecknar före
gående ledamotskap av första, resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 

riksdagar fördelar sig ledamöterna på 
sätt som framgår av tab. C. Medeltalet 
för socialdemokraternas, folkpartiets och 
kommunisternas representanter har 
ökats, medan för högerns och centerpar
tiets medlemmar medeltalet uppvisar 
minskning. Medeltalet bevistade riksda
gar år 1959 är — om man bortser från 
de två kommunisterna — alltjämt högst 
för de ledamöter, som representerar hö
gern och socialdemokraterna nämligen 
resp. 13,8 och 10,9. 

Antalet ledamöter, bosatta inom den 
valkrets, för vilken de valts, har vid de 
senare valen icke obetydligt ökats, så
som framgår av tablån på nästa sida. 

Av första kammarens ledamöter vid 
riksdagen år 1959 är mer än 9 av 10 
bosatta inom de valkretsar, för vilka de 
valts. 

Centerpartiet framträder liksom förut 
bondeförbundet som ett utpräglat lands
bygdsparti, medan folkpartiet, kommu
nistiska partiet och socialdemokratiska 
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Tab. C. Första kammarens ledamöter fördelade efter antalet bevistade riksdagar 

Members of the First Chamber, by number of sessions attended 

partiet är mer eller mindre stadsbeto-
nade. ökning av antalet landsbygdsre
presentanter konstateras inom högern 
och centerpartiet under det att utveck
lingen gått i motsatt riktning inom folk
partiet och socialdemokraterna. Av 
samtliga törstakammarledamöter är 24 
bosatta i Stockholm och i angränsande 
orter 6. 

Första kammarens ledamöter inom oli
ka partier har i tab. D fördelats efter 
yrke. En motsvarande fördelning avse
ende 1957 års riksdag återfinnes i be
rättelsen om riksdagsmannavalen 1953 
—1956. Antalet ledamöter är sedan år 
1957 nästan oförändrat inom de tre 
stora huvudgrupperna av yrken, nämli
gen i offentliga tjänster m. m. 82, indu
stri, samfärdsel och handel m. m. 27 
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Tab. D. Yrkesfördelningen bland första kammarens ledamöter 

Members of the First Chamber, by occupation 

Tab. E. Åldersfördelningen bland första kammarens ledamöter 
Members of the First Chamber, by age 



10 

och jordbruk med binäringar 39 leda
möter. Av fungerande eller f. d. statsråd 
hade vid början av 1959 års riksdag 9 
(år 1957 8) plats i första kammaren. 
Första kammaren har numera 11 kvinn
liga ledamöter. 

Åldersfördelningen av första kamma
rens ledamöter vid början av år 1959 

lämnas i tab. E med vissa jämförande 
uppgifter för åren 1953 och 1957. 

Medelåldern har sjunkit i jämförelse 
med år 1957 och uppgick vid 1959 års 
riksdag till 55,6 år. Följande samman
ställning1 visar medelålderns föränd
ringar sedan år 1941 för de särskilda 
partierna inom första kammaren, även
som för vardera kammaren i dess helhet. 

1 Här upptages åldern som det tal, vilket anger skillnaden mellan år 1958 och vederbörande fö
delseår. Såsom mått på medelåldern vid slutet av året torde en sålunda beräknad siffra vara något 
för låg. 



ANDRA KAMMAREN 

Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1957 års riksdag 
till riksdagens början år 1959 

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, gäller lik
nande bestämmelser för andra kamma
ren som för den första. Jämlikt valla
gens bestämmelser skall sålunda i regel 
nytt val icke förrättas, utan efterträda
ren till den avgångne utses genom ny 
röstsammanräkning, som ofördröjligen 
verkställes. Samtliga de platser i andra 
kammaren, som under den i rubriken 
angivna tiden blivit lediga, har fyllts på 
nämnda sätt. Under redogörelseperio
den företogs röstsammanräkningar för 
besättande av 14 platser, som blivit le-

diga. Motsvarande antal under närmast 
föregående fyraårsperiod var 21. 

1 tab. F meddelas namn, yrke och par
tiställning för såväl avgångna som efter
trädare samt för de förra avgångsorsa
ken och för de senare datum för röst
sammanräkningen. Åtta sammanräkning
ar ägde rum år 1957, fem år 1958, samt 
en år 1959. Alla sammanräkningarna 
gällde valperioden 1957—1960. 

Dödsfall var i sex fall orsaken till den 
nya sammanräkningen, avsägelse på 
grund av inval i första kammaren i två 
fall och avgång av annan orsak i sex 
fall. Av efterträdarna hade en tidigare 
innehaft mandat i andra kammaren. 

Nyvalen till andra kammaren år 1958 

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; 

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 ocli KuHings 
domsaga samt Gäsene kommun i Borås 
domsaga och av städerna Vänersborg, 
Trollhättan, Alingsås och Åmål; 

Xivsborgs läns södra valkrets, inne
fattande av länets landsbygd Borås dom
saga med undantag av Gäsene kommun, 
Marks domsaga samt Kinds och Redvägs 
domsaga och av städerna Borås och Ul
ricehamn; 

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

delningen mellan partierna skall vid 
andrakammarval för perioden 1957— 
1960 enligt lagen den 23 mars 1956 (SFS 
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Tab. F. Nya röstsammanräkningar till andra kammaren, förrättade under tiden från riksdagens 
början år 1957 intill början av 1959 års riksdag 

Re-countings of votes for the Second Chamber from the beginning of the 1957 session up to the beginning 
of the 1959 session 

nr 78/1956) ske efter den s. k. jämka
de uddatalsmetoden. Metoden innebär, 
att så länge ett parti ännu icke fått sig 
någon plats tilldelad, ett jämförelsetal 
beräknas genom att partiets rösttal de
las med 1,4. För varje mandat, som ett 
parti erhåller, delas sedan dess verkliga 
rösttal med ett uddatal (3, 5, 7 o. s. v.) . 
Detta innebär, att då ett mandat erhål
lits, rösttalet delas med 3, då två mandat 
erhållits med 5 o. s. v. Mandaten förde
las successivt mellan partierna, varvid 
varje plats tilldelas det parti, som vid 
platstillsättningen uppvisar det största 
jämförelsetalet. 

Partibeteckning skall utsättas på val
sedel. Den år 1924 införda möjligheten 
att på valsedel ange särskilda kartell-
och fraktionsbeteckningar har slopats 
vid andrakammarval för perioden 1957 
—1960 genom den ovan nämnda lagen. 

Valbara är endast inom valkretsen 
röstberättigade män och kvinnor, som 
fyllt 23 år. Valbarhetsåldern sänktes från 

25 till 23 år genom riksdagsbeslut den 
5 april 1949. 

Tidigare gällande bestämmelser om 
antalet ledamöter i andra kammaren har 
ändrats genom kungörelsen den 17 april 
1953 (nr 134) angående beslutade änd
ringar i riksdagsordningen. Antalet leda
möter i andra kammaren skall vara två
hundratrettio eller det högre tal, som 
föranledes av stadgandet i 15 § 3 mom. 
av riksdagsordningen. De väljes för en 
tid av fyra år och antalet mandat inom 
varje valkrets bestämmes med hänsyn 
till folkmängden vid början av året näst 
före den fyraårsperiod, för vilken valen 
gäller. 

Den grundläggande regeln för beräk
ning av antalet mandat är liksom förut 
att inom varje valkrets en riksdagsman 
skall väljas för varje fullt tal, motsva
rande en tvåhundratrettiondedel av ri
kets folkmängd (jfr RO 15 § 1 mom.). 
Därest det antal riksdagsmän, som med 
tillämpning av denna regel bör utses, 
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Anm. H: högern; C: centerpartiet; F: folkpartiet; Sd: socialdemokraterna; K: kommunistiska partiet . 
— Yrke och partiställning avser t idpunkten för röstsammanräkningen. — I och I I betecknar före
ående ledamotskap av första, resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 

icke uppgår till 230, tilldelas de överta
liga mandaten i tur och ordning de val
kretsar, som efter den törsta fördelning
en uppvisar de största befolkningsöver
skotten, (jfr RO 15 § 2 mom.). Uppgår 
icke det antal riksdagsmän, som enligt 
RO 15 § 1 och 2 mom. bör utses i en 
valkrets, till antingen tre eller ock till 
minst tre men ej fem, skall antalet ökas, 
i förra fallet till tre och i senare fallet 
till fem (RO 15 § 3 mom.). 

Ändringen i RO innebär att varje val
krets skall vara tillförsäkrad minst fem 
mandat eller — om valkretsen på grund 
av sitt befolkningstal är berättigad till 
mindre än tre mandat — minst tre man
dat; detta för att icke på grund av 
ojämnheter i befolkningsutvecklingen 
skall uppkomma valkretsar med alltför 
få mandat. Den överrepresentation, som 
till följd härav kan uppkomma för nå
gon eller några valkretsar, skall icke 
medföra någon minskning av antalet 
mandat i andra valkretsar. En följd av 

denna ändring är sålunda, att antalet 
ledamöter i andra kammaren kan över
stiga 230, vilket redan är fallet för fy
raårsperioden 1957—1960. 

Det antal riksdagsmän som varje val
krets ägde utse för fyraårsperioden 
1957—1960 fastställdes genom kungörel
sen den 11 maj 1956 (SFS nr 199/ 
1956). En följd av de ändrade bestäm
melserna var, att Stockholms stads och 
Stockholms läns valkretsar vardera er
höll ytterligare ett mandat, medan Kal
mar läns valkrets fick avstå ett mandat. 
Detta medförde att hela antalet riksdags
män i andra kammaren ökades till 231. 

Beräkningen av antalet representan
ter samt de folkrnängdsuppgifter, som 
legat till grund för fördelningen, medde
las valkretsvis i tab. G och kommenteras 
dessutom närmare i berättelsen för 1956 
års andrakammarval. 

Valdistriktsindelningen. Enligt valla
gens bestämmelser förrättas val till and
ra kammaren valdistriktsvis. Antalet val-



Tab. G. Folkmängd och antal riksdagsledamöter i andra kammarens valkretsar 

Second Chamber: population and number of seats, by constituency 

Anm. Notsiffrorna anger ordningen mellan de elva valkretsar, som erhållit tilläggsmandat. 
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distrikt utgjorde vid 1958 års val 6 046 
varav på landsbygden 4 627 och i stä
derna 1 419. I vilken utsträckning upp
delningen av kommuner i valdistrikt 
fortskridit under de senare åren, fram
går av följande sammanställning: 

De flesta kommunerna var vid det 
senaste valet uppdelade på flera valdi
strikt. Endast 50 kommuner och 10 stä
der utgjorde blott ett valdistrikt, såsom 
nedanstående uppgifter utvisar. 

Medeltalet valdistrikt per kommun ut
gjorde 5,1 på landsbygden och 10,7 i stä
derna. Av städerna hade Stockholms 
stad det största antalet valdistrikt (292), 
av landskommunerna Vilhelmina i Väs
terbottens län (11). 

I fråga om valdistriktsindelningen i 
de olika valkretsarna lämnas uppgifter i 
tab. H. Bland valkretsarna intar Väster
bottens län fortfarande en särställning 
på grund av de många valdistrikten. 

Landsbygdsdistrikten är som regel i 
fråga om antalet röstberättigade betyd
ligt mindre än stadsdistrikten. Medelta
let röstberättigade var i det förra fallet 
534 och i det senare 1 776. Mindre än 
1 000 röstberättigade hade 3 970 lands
bygdsdistrikt (85,8 %) men endast 174 
stadsdistrikt (12,3 % ) . Under 500 röst
berättigade hade 2 793 landsbygdsdi
strikt men endast 88 distrikt i städerna. 

1 078 distrikt på landsbygden hade 
mindre än 200 och 299 under 100 röst
berättigade. Närmare två tredjedelar av 
de minsta valdistrikten ligger i de fyra 
nordligaste länen. 

Enligt vallagens bestämmelser får 
endast i undantagsfall antalet invåna
re i ett valdistrikt på landsbygden 
överstiga 3 000. Vid 1958 års val hade 
sex landsbygdsdistrikt mer än 3 000 
röstberättigade; samtidigt fanns 39 
landsbygdsdistrikt med mellan 2 000 och 
3 000 röstberättigade. I Göteborgs stads 
valkrets, där valdistrikten av gammalt 
är stora, hade 29 av samtliga 101 di
strikt mellan 3 000 och 4 000 röstberät
tigade, och för 9 valdistrikt var antalet 
röstberättigade 4 000 eller flera. Medel
antalet röstberättigade i varje distrikt 
därstädes, som år 1956 uppgick till 

2 609 utgjorde vid senaste valet 2 686. 
De största stadsdistrikten i riket var 
Göteborgs 2:a (5 393 röstberättigade) 
och Uddevalla 2:a (5 004). Det största 
distriktet på landsbygden var Finspångs 
köpings 2:a i Östergötlands län med 

3 706 röstberättigade. 
Den preliminära röstfördelningen. En

ligt 68 § vallagen skall inom varje val
distrikt röstfördelning efter väljarbe-
teckningar verkställas redan av valför-
rättarna. 

För sammanräkning av partiernas 
röstsiffror anordnades inom varje val
krets i huvudsak på samma sätt som 



Tab. H. Valdistriktsindelning vid andrakammarvalen 1958 
Division into electoral districts at the elections to the Second Chamber 
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vid tidigare val ett uppsamlingsställe, dit 
röstsiffrorna från valdistrikten intelefo
nerades och där hopsummering sked
de genom telegrafverkets personal. De 
hopsummerade röstsiffrorna för varje 
valkrets inrapporterades per telefon till 
ett centraluppsamlingsställe i Stockholm, 
vilket stod i förbindelse med Tidning
arnas telegrambyrå, som beräknade man
datfördelningen samt kungjorde denna 
och röstsiffrorna dels i tidningspressen 
och dels i radio. Kl. 01.08 på natten efter 
valet var resultatet klart inom den sist 
färdiga valkretsen mot kl. 01.13 vid and-
rakammarvalen är 1956. 

Vid den preliminära röstsammanräk
ningen kunde av naturliga skäl icke med
räknas röster, avgivna före eller på val

dagen inför röstmottagare, de s. k. 
poströsterna. Antalet personer, som be
gagnade sig av detta sätt att deltaga 
i valet, översteg 13C 000. Det preliminä
ra resultatet av mandatfördelningen 
skilde sig från det definitiva i fråga om 
ett mandat. 

I samband med fördelningen av val
sedlarna åligger det valförrättarna att 
även granska valsedlarnas giltighet. Hur 
de lyckats genomföra denna uppgift, vi
sar tablån här ovan. Denna innehåller 
uppgifter över de faktorer, som vid den 
definitiva sammanräkningen varit ägna
de att åstadkomma någon mera betydan
de förskjutning i det preliminära antalet 
avgivna godkända valsedlar. 

I Gävleborgs läns valkrets blev 299 

1 Valsedlar, vilka godkänts vid den preliminära sammanräkningen men ogillades vid den defini
tiva på grund av oriktigt förfarande av valnämnd. 

2 Dessa valsedlar läggs å sido vid den preliminära sammanräkningen, men vid den definitiva 
räknas den ena valsedeln. 

3 Avser endast vänstersocialisterna i Göteborgs stad. Från landet i övrigt redovisades ej »övriga» 
under valnatten. 
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valsedlar, vilka godkänts vid den pre
liminära sammanräkningen, ogillade på 
grund av några valnämnders oriktiga 
förfarande. Den kvarstående skillnaden 
mellan det definitiva antalet godkända 
valsedlar och det preliminära resultatet 
beror delvis på bristande överensstäm
melse mellan antalet valsedlar enligt val
protokollet eller omslagen och det fak
tiska antalet vid den definitiva samman
räkningen. Huvudsakligen torde dock 
skillnaden bero på fel, som begåtts i 
samband med sammanförandet och för
medlingen av de preliminära resultaten. 

Partifördelningen enligt den prelimi
nära och den definitiva sammanräk
ningen samt de faktorer, som orsakat 
differensen mellan sammanräkningsre
sultaten, redovisas i tablån nederst på 
föregående sida. 

Såsom framgår av tablån, var differen
sen mellan sammanräkningsresultaten, 
om »övriga» ej tas med, störst för hö
gern (8,2 % ) , beroende på de många 
poströster som avgetts för detta parti. 
Den minsta ökningen (1,2 %) vid den 
definitiva sammanräkningen i jämförelse 
med den preliminära uppvisar center
partiet. 

Rösträtten 

Vid valet gällande rösträttsbestämmel
ser m. m. Enligt 10 § 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 
pä grundval av stommar, som översänts 
från vederbörande länsbvrå för folkbok

föringen. Den skall efter mantalslängden 
för samma år upptaga alla invånare in
om valdistriktet, som uppnått eller un
der kalenderåret uppnår en ålder av 21 
år. I fråga om dem, som först under ka
lenderåret uppnått eller uppnår en ålder 
av 21 år, anmärkes i längden att rösträt
ten ej inträder förrän efter utgången av 
löpande kalenderår. Hinder för röst
rätt skall antecknas i längden på grund
val av uppgifter, avseende förhållande
na fram till den 10 juni. Sedan röstläng
den varit framlagd till granskning och 
därefter jus.terats, vinner den, såvida 
missnöjesanmälan enligt 46 § vallagen ej 
dessförinnan gjorts, laga kraft med ut
gången av den 28 eller eventuellt den 
29 juli. 

Rösträtten kan utövas antingen genom 
personlig inställelse eller i fråga om äk
ta makar, som båda är 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 i dess nu gäl
lande lydelse, se SFS nr 299/1956). 
Poströslningsförfarandet, som första 
gången tillämpades vid 1942 års kom
munala val, har sedermera kommit till 
användning vid såväl kommunala val 
som andrakammarval. 

I röstlängd upptagna personer. För ny
valen till riksdagens andra kammare den 
1 juni 1958 hade de år 1957 upprättade 
röstlängderna giltighet. De upptar alla 
mantalsskrivna män och kvinnor, som 
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under år 1957 uppnådde en ålder av 
minst 21 år (födda år 1936 eller tidiga
re) . Enligt ovan anförda bestämmelser 
är för den yngsta kategorin antecknat, 
att de år 1958 ägde rösträtt, bortsett från 
utlänningar och omyndiga. 

Uppgifter om antalet i röstlängd upp
tagna personer med fördelning efter kön 
meddelas valkretsvis för landsbygd och 
städer i tab. 1 i den första delen av re
dogörelsen för riksdagsmannavalen åren 
1957—1958. Hela antalet i röstlängd 
upptagna personer, inklusive de år 1936 
födda, uppgick till 2 531 868 män och 
2 603 320 kvinnor d. v. s. sammanlagt 
5135188 personer eller 69,5 % av rikets 
folkmängd den 1 januari 1958. Motsva
rande summa vid de båda närmast före
gående andrakammarvalen utgjorde 
5 104 111 personer eller 70,0 % resp. 
5 008 197 personer eller 70,5 %. Den 
fortgående minskningen av relativtalen 
i fråga torde få ses i samband med 
ojämnheten i tillväxten av de olika ål
dersklasserna inom befolkningen, i det 
att folkmängden i åldrarna under 21 år 

har ökat starkare än i åldrarna 21 år 
och däröver. 

På landsbygden representerar de i 
röstlängd upptagna personerna 68,9 % 
och i städerna 70,0 % av folkmängden; 
för år 1956 var dessa relativtal 68,9 r'r 
resp. 71,2 %. Relativtalen för de olika 
valkretsarna är på grund av olikheten 
i befolkningens ålderssammansättning 
ganska växlande. I Stockholms stad var 
sålunda 73,5 % av befolkningen upptag
na i röstlängd mot endast 61,4 % i Norr
bottens län. 

Fördelningen av de i röstlängd upp
tagna personerna på landsbygd och stä
der meddelas i tablåerna1 på denna sida. 
Till jämförelse anges motsvarande upp
gifter vid 1956 års val till andra kam
maren varvid siffrorna korrigerats för 
områdesregleringar mellan landsbygd 
och städer fram till 1958 års val. Hela 
antalet i röstlängd upptagna personer 
har sedan år 1956 ökat med 0,6 %. Mel
lan åren 1952 och 1956 var denna ök
ning 1,9 r/c ökningen är relativt sett 
lika stor för männen som för kvinnorna 

1 Motsvarande tablåer i tidigare berättelser innefattar ej yngsta åldersklassen (de som fyller 21 år 
det år röstlängden upprättas och är antecknade ha rösträtt först påföljande år). 



20 

inom hela riket. På landsbygden är an
talet i röstlängd upptagna personer näs
tan oförändrat, medan i städerna anta
let har ökat med 1,3 % sedan år 1956. 
Vid 195(5 års val visade för första gång
en uppgifterna för städerna högre an
tal i röstlängd upptagna personer än 
landsbygden. Proportionen mellan kö
nen bland personer, som är upptagna i 
röstlängd, belyses av tablån längst ned 
på föregående sida. 

Av samtliga i röstlängd upptagna var 
vid junivalen 4 992 421 personer röst
berättigade och 142 767 i avsaknad av 
rösträtt, motsvarande 97,2 resp. 2,8 % 
av hela antalet; år 1956 var dessa rela
tivtal 97,3 resp. 2,7 %. Antalet icke röst
berättigade har ökats med 7,3 % sedan 
ar 1956 men är alltjämt jämförelsevis 
lagt. 

Röstberättigade. Antalet vid valen röst
berättigade män och kvinnor på lands
bygden och i städerna meddelas för var
je valdistrikt i del I, tab. 4. 

Hela antalet röstberättigade utgjor
de 4 992 421, varav på landsbygden 
2 471 813 och i städerna 2 520 608. An
talet röstberättigade har sålunda sedan 
1956 års val ökats med 105 096 perso
ner eller 2,1 %. Då någon korrektion 
för de i röstlängden upptagna personer, 
som avlidit efter röstlängdens upprättan
de, ej har kunnat göras (jfr del I sid. 7), 
kan en del av ökningen bero på att död
ligheten spelat något större roll än nor
malt. 

En översikt av de röstberättigades 
fördelning på landsbygden och i städer

na jämfört med år 1956 lämnas i ovan
stående tablå, av vilken även framgår, 
att städerna har fler röstberättigade än 
landsbygden. 

Av samtliga röstberättigade utgjor
de männen 2 458 207 och kvinnorna 
2 534 214, motsvarande på varje tusen
tal män 1 031 kvinnor för riket i dess 
helhet. I städerna har kvinnornas över
talighet minskats efter år 1952, medan på 
landsbygden proportionen mellan könen 
praktiskt taget ej undergått någon för
ändring sedan år 1948. Könsproportio
nen för varje valkrets har uträknats i 
tab. I, vilken utvisar att ett överskott av 
män numera finns i sexton valkretsar. 

Liksom vid de tre närmast föregå
ende valen var vid 1958 års nyval kvin
norna genomgående undertaliga bland 
de röstberättigade på landsbygden i 
samtliga valkretsar, medan motsatsen var 
fallet i städerna. 

Det relativt minsta kvinnounderskot
tet på landsbygden återfinns i Stock
holms län, Älvsborgs läns södra valkrets 
samt Kristianstads län och Malmöhus 
läns valkrets. Det största kvinnounder
skottet redovisar Västerbottens, Norrbot
tens och Jämtlands län. I städerna är 
kvinnoöverskottet störst, förutom i 
Stockholms stad, i Kronobergs och Upp
sala län, medan städerna i Norrbottens 
och Västmanlands län uppvisar de lägs
ta överskottstalen. Såsom framgår av 
sammanställningen överst på sid. 22 var 
kvinnoöverskottet, ehuru mindre än år 
1956, alltjämt betydande i Stockholms 
stad och i övriga storstäder. 



Tab. I. Röstberättigade och icke röstberättigade, relativt antal, valkretsvis, år 1958 

Entitled to vote and not entitled to vote, by constituency 

21 



22 

Den andel av befolkningen, som äger 
rösträtt vid riksdagsmannaval, har ökat 
från 67,0 % år 1956 till 67,5 % vid ny
valen 1958. Ökningen kan på sätt som 
närmare utvecklats i del I, s. 7 bero på 
att dödligheten spelat något större roll 
än normalt. Procenttalet varierar, såsom 
tab. I utvisar, mellan högst 70,6 % i 
Stockholms stad och lägst 60,1 % i Norr
bottens län. 

Icke röstberättigade. Såsom rösträtts
hinder återstår numera, sedan vissa hin
der avskaffats genom lag den 1 juni 
1945, dels främmande nationalitet och 
dels omyndigförklaring. 

Uppgifter om antalet icke röstberät
tigade enligt 1957 års röstlängder lämnas 
valkretsvis i del I i tab. 1 med uppdel
ning på landsbygd och städer samt med 
fördelning efter kön och de olika röst
rättshindren. Relativa tal meddelas i tab. 
I. Hela antalet icke röstberättigade upp
gick vid junivalet till 142 767 personer. 
Räknat på hela folkmängden utgjorde de 
icke röstberättigade 1,9 % mot 1,8 % 
år 1956 och 1,6 % år 1952. I förhållan
de till samtliga i röstlängd upptagna per
soner var 2,3 % på landsbygden och 3,2 
9c i städerna utan rösträtt. Relationsta

len för de olika valkretsarna, med land 
och stad åtskilda, varierade mellan 6,6 
9c i städerna inom Västmanlands läns 
valkrets och 0,9 % i Visby på Gotland 
(tab. I ) . 

Av de icke röstberättigade var 41,3 % 
bosatta på landsbygden och 58,7 % i stä
derna. Proportionen mellan könen vid 
1958 års val var 938 kvinnor på 1 000 
män (1956:951 kvinnor på 1000 män). 
Såsom framgår av tab. I, återfanns vid 
junivalet kvinnoöverskott endast i sex 
valkretsar (Älvsborgs läns södra, Stock
holms stads och läns, Gotlands läns, Ska
raborgs läns och Uppsala läns valkret
sar), medan kvinnorna var underlägsna 
till antalet i övriga valkretsar med sär
skilt stor undertalighet i Gävleborgs län. 

De i del I tab. 1 meddelade uppgifter
na om de icke röstberättigades fördel
ning efter diskvalifikationsgrunder avser 
året 1958. Hur denna fördelning ställer 
sig på landsbygden och i städerna samt 
för vartdera könet framgår av nedan
stående tablå. När båda hindren gällt för 
en person, har denne hänförts till det 
här och i del I tab. 1 först upptagna 
hindret. En omyndigförklarad utländsk 
medborgare har sålunda räknats som 
utlänning. 
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Antalet fall av främmande nationalitet 
som motsvarar närmare fyra femtedelar 
av samtliga icke röstberättigade, har sti
git med 5,9 % sedan 1956. Landsbygden 
företer en ökning med 7,1 % och städer
na med 5,2 %. Antalet omyndigförkla
rade har ökats med 1,1 % jämfört med 
närmast föregående val. 

Av dem, som på grund av utländskt 
medborgarskap saknade rösträtt, var 
35,8 % bosatta på landsbygden och 64,2 
% i städerna. För de omyndigförklara
de var motsvarande relativtal 62,6 och 
37,4 %. 

I fråga om den procentuella fördel
ningen efter rösträttshinder valkretsvis 
hänvisas till tab. I. 

Valdeltagandet 

Uppgifter i fråga om i valet delta
gande män och kvinnor meddelas i så
väl absoluta som relativa tal valdistrikts-
och valkretsvis i tab. 4. Den bristande 
överensstämmelsen för en del valkretsar 
mellan dessa uppgifter och summan av 
antalet godkända valsedlar samt antalet 
valkuvert utan godkänt innehåll enligt 
tab. 2 har sin orsak dels i att de vid 
valet företagna avprickningarna i röst
längderna i en del fall blivit ofullstän
digt eller felaktigt verkställda, dels i att 
antalet valdeltagare i en del fall har bli
vit felaktigt angivet, en sak som ej alltid 
kan upptäckas vid den definitiva bear
betningen av materialet, 

I fråga om valdeltagandet inom olika 
yrkes-, ålders- och civilståndsgrupper 
m. m. hänvisas till kapitlet om urvals

undersökningen (jfr sid. 54 ff.). Perso
ner, som röstat på postanstalt i riket, på 
svenskt konsulat eller svensk beskick
ning i utlandet redovisas i sammanställ
ningen på sid. 28 ff. 

Vid 1958 års andrakammarval upp
gick antalet i valet deltagande till 
3 864 963 personer. Av dessa var 
1905 591 bosatta på landsbygden och 
1 959 372 i städerna. Antalet valdelta
gare har sedan år 1956 minskat med 
37151 personer eller 1,0 %. Minskning
en var något större för städerna (1,4 %) 
än för landsbygden (0,5 % ) . 

Valdeltagarnas fördelning efter kön i 
jämförelse med år 1956 framgår av ne
danstående tablå. Männen uppvisar en 
minskning av 0,6 % och kvinnorna en 
minskning av 1,3 %. Hur valdeltagandet 
gestaltade sig vid andrakammarvalen 
åren 1948—1958 framgår av tablån 
överst på nästa sida, i vilken uppdelning 
har skett efter kön på landsbygden och 
i städerna. 

Förhållandet mellan antalet i valet 
deltagande och antalet röstberättigade 
vid 1958 års andrakammarval visar att 
valdeltagandet vid detta val var något 
mattare än vid 1956 års val även om hän
syn tas till att användandet av de år 
1957 upprättade röstlängderna ger något 
för högt antal röstberättigade. För jäm
förelse ges relativtalen för andrakammar-
valet 1958 med utnyttjande av siffrorna 
för de röstberättigade vid 1958 års kom
munala val, vid vilka de år 1958 upprät
tade röstlängderna använts. Relativtalen 
för det årets kommunala val ges också. 
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Valdeltagande i olika valkretsar och 
valdistrikt. En översikt över röstfrek-
vensen inom de olika valkretsarna med
delas i tab. J. I fråga om valdeltagandet 
kommer liksom vid tidigare val fyr
stadsvalkretsen i Malmöhus län i främsta 
rummet med en röstfrekvens av 83,4 %. 
Lägsta röstfrekvensen 71,4 % återfinns 
i Kopparbergs län. Städernas röstfre
kvens var högre än landsbygdens i tio 
valkretsar, medan i femton valkretsar 
förhållandet var det motsatta. 

Betraktar man valdeltagandet för män 
och kvinnor var för sig, finner man 
samma rangordning mellan valkretsarna 
i fråga om högsta och lägsta röstfrekvens 
som den ovan nämnda. 

Valdeltagandet var livligare än år 1956 
i fyra valkretsar, medan tjugofyra val
kretsar uppvisade lägre röstfrekvens. 
Minskningen är mest betydande inom 
Blekinge län och i Göteborgs stad. ök
ningen i röstfrekvens är störst inom 
Norrbottens län där vid 1956 års val 
den största nedgången i valdeltagandet 
noterades i jämförelse med år 1952. Av 
tabellen framgår även, att minskningen 
i röstfrekvens är större för kvinnorna 
än för männen i flertalet valkretsar. 

I vidstående sammanställning av val
kretsarna i grupper efter deltagarfre-
kvensens storlek redogöres dels för 
den olika livaktigheten vid de senare 
andrakammarvalen, dels ock för skill

naden i detta hänseende mellan män 
och kvinnor. 

Göres en motsvarande fördelning av 
de särskilda valdistrikten, såsom skett i 
tab. K, blir växlingarna naturligtvis åt
skilligt större. Vad männen beträffar vi
sar knappt hälften av valdistrikten en 
deltagarfrekvens av mer än 80 %, vilket 
innebär en påtaglig minskning (från 60,3 
%) jämfört med föregående val. Minsk
ningen är lika påtaglig i fråga om kvin
nornas valdeltagande; antalet valdistrikt 
med över 80 % valdeltagare var sålunda 
drygt en fjärdedel av samtliga valdi
strikt, medan motsvarande andel år 1956 
var 36,9 %. 

Bortsett från valdistrikt med mindre 
än 50 röstberättigade av vartdera könet 
förekom det högsta valdeltagandet bland 
männen i Svannäs valdistrikt i Vilhel
mina kommun inom Västerbottens län 
med 98,0 % väljare och bland kvinnor
na i Råstrands valdistrikt i Sorsele 
kommun inom samma län med 100 %. 
Det lägsta valdeltagandet såväl bland 
männen som bland kvinnorna förekom i 

1 För relatirtalen här har utnyttjats siffrorna för de röstberättigade vid kommunala valen 1958. 



Tab. J. Deltagandet i valet, valkretsvis, med fördelning på landsbygd och städer, år 1958 
Participation in the election to the Second Chamber, in rural areas and in towns, by constituency 
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Tab. K. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens, valkretsvis, år 1958 

Electoral districts, by vote frequency and by constituency 
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Könkämävuoma valdistrikt i Karesuando 
kommun i Norrbottens län med 8,8 % 
resp. 5,5 %. Vad de smärre valdistrikten 
(med mindre än 50 röstberättigade av 
vartdera könet) angår, deltog i Ulvo
bergs valdistrikt i Vilhelmina kommun i 
Västerbottens län samtliga röstberätti
gade män i valet och i Kussjön i Deger-
fors kommun, i Rödåliden i Umeå lands
kommun samt i Almsele och Forsnäs 
valdistrikt i Åsele kommun i samma län 
samtliga röstberättigade kvinnor. 

Röstning inför röstmottagare. År 1958 
tillämpades det ovan under »Rösträtts
bestämmelser m. m.» omnämnda post
röstningsförfarandet för femte gången 
vid andrakammarval. Enligt gällande be
stämmelser i 70 § vallagen kan röstning 
valdagen äga rum på postanstalt. Rätt 
till röstning före valdagen medges för 
röstberättigade, som på valdagen vistas 
utom riket eller fullgör militärtjänst eller 
tillhör vissa yrkesgrupper (besättning 
och annan personal på fartyg, personal 
vid järnväg samt vid post-, tull- och 
lotsverken), om de till följd av tjänste
utövning icke kan rösta på valdagen; i 
dessa fall får valsedel avges inom riket 
på postanstalt och utom riket på svensk 
beskickning eller svenskt konsulat. År 
1948 tillkom ytterligare en bestämmelse 
om rätt för person, som vårdas på sådan 
sjukvårdsanstalt inom riket, vid vilken 
postanstalt finns inrättad, att på val
dagen där avlämna valsedel, även om 
sjukvårdsanstalten är belägen på ort, där 
vederbörande är uppförd i röstlängden 
(SFS nr 198/1948). Då postanstalter 
finns permanent inrättade endast vid 
ett fåtal sjukvårdsanstalter (17 sjukhus), 
anordnar generalpoststyrelsen såväl vid 
andrakammarval som vid kommunala 
val enligt Kungl. Maj:ts beslut på val
dagen tillfälliga postanstalter vid vis

sa sjukvårdsanstalter. Sådana tillfälliga 
postanstalter anordnades vid 401 sjuk
vårdsanstalter inom riket vid 1958 års 
nyval. 

Vid röstning inför röstmottagare skall 
väljare inneha för sådant ändamål ut
färdat utdrag ur röstlängden i det val
distrikt han tillhör, som visar att han 
där är upptagen såsom röstberättigad 
vid valet. Röstlängdsutdraget skall vara 
avfattat enligt fastställt formulär och 
tecknas på det ytterkuvert, vari valku
vertet inlägges vid röstningstillfället. För 
varje valdistrikt skall föras förteckning 
enligt fastställt formulär över ansök
ningar om röstlängdsutdrag ävensom 
över utfärdade utdrag (71 §), vilken för
teckning efter valet insändes till Ko
nungens befallningshavande. 

Vid röstning enligt 70 § vallagen skall 
väljaren, såsom redan nämnts, avlämna 
ytterkuvert med påtecknat röstlängdsut
drag samtidigt med avgivande av val
kuvert eller valsedelsförsändelse. Röst
mottagaren inlägger valkuvertet i ytter-
kuvertet och tillsluter detta samt anger 
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 delta i valet 
på valdagen. Ytterkuverten översändes 
av posten till den Konungens befallnings
havande, 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 blir ytterkuverten föremål för 
särskild granskning. För härvid företag
na kassationer lämnas ingående redogö
relse i röstsammanräkningsprotokollet, 
varför möjlighet föreligger att statistiskt 
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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 nyvalen lämnas 
i ovanstående tablå, som även innehåller 
jämförelsetal för 1956 års val. 

Vid 1958 års nyval uppgick antalet 
utfärdade röstlängdsutdrag till 161835 
mot 131043 år 1956 och 125 437 vid 
andrakammarvalet år 1952. Hela an
talet utfärdade röstlängdsutdrag utgjor
de 3,2 % av samtliga röstberättigade, 
mot 2,7 % år 1956, 2,6 % år 1952 och 
3,0 % år 1948. Detta antyder, att post
röstningsförfarandet år 1958 har använts 
i något ökad omfattning i jämförelse 
med föregående val. Det antal personer, 
som före eller på valdagen röstade inför 
röstmottagare, uppgick till 136 085, vil
ket betyder att 84,1 % av utdragen kom 
till användning. Röstlängdsutdragen ut
nyttjades sålunda i något mindre ut
sträckning vid junivalet 1958 än vid 1956 
års och 1952 års val, då motsvarande an
delar utgjorde 85,5 % resp. 84,2 %. 
Många av de personer, som icke utnytt

jade sina utdrag, torde likväl ha del
tagit i valet genom att rösta i det egna 
valdistriktet på vanligt sätt. 

Uppgift om hela antalet utfärdade 
röstlängdsutdrag valkretsvis har medde
lats av länsstyrelserna. Uppgift om för
delning på kön föreligger dock icke. I 
tab. L meddelas för varje valkrets upp
gifter om antalet utfärdade röstlängds
utdrag och antalet röstande inför röst
mottagare. Antalet utfärdade röstlängds
utdrag i förhållande till antalet röstbe
rättigade var högst inom Jämtlands läns 
valkrets (4,3 %) och lägst inom Hal
lands läns valkrets (2,3 %). Den andel 
av röstlängdsutdragen som kom till an
vändning var ganska växlande inom de 
olika valkretsarna. I Uppsala län ut
nyttjades sålunda 91,2 % av utdragen 
mot endast 74,1 % i Örebro län. 

Tab. L innehåller även uppgifter an
gående antalet röstande på beskickning 
och konsulat. Dessa uppgifter har sam
manställts från den förteckning, som 
överståthållarämbetet fört över ytterku-
vert inkomna från utrikes ort. På be
skickning eller konsulat avlämnades in
alles 2 734 röster eller 2,0 % av samt
liga inför röstmottagare avgivna valsed
lar. Av dessa kom 1 287 på Stockholms 
stads valkrets. 

1 Detta tal är korrigerat med hänsyn till att 
fem länstyrelser i tabellbilagan till protokollet 
inräknat sammanlagt 144 ogillade ytterkuvert 

under denna kassationsorsak. Dessa 144 ytter
kuvert är här i stället inräknade i de 1 534 ogil
lade ytterkuverten. 



29 

Tab. L. Antal utfärdade röstlängdsutdrag samt antal röstande på postanstalt, beskickning 
och konsulat, valkretsvis, nyvalen år 1958 

Number of permits issued for postal voting and number of voters by post and at legations 
and consulates, by constituency 

Tab. L innehåller slutligen även upp
gifter angående antalet röstande på sjuk
vårdsanstalter. Dessa grundas på dels de 
uppgifter medicinalstyrelsen införskaf
fat och inkommit med till inrikesdepar
tementet, dels de förteckningar som var
je postanstalt fört över väljarna och se
dermera insänt till generalpoststyrelsen. 

Den vid 1948 års val införda möjlig
heten för den som inom riket vårdas 
på sjukvårdsanstalt att där avlämna val
sedel på valdagen, hade vid 1958 års val 
begagnats av 7 251 personer. 

Antalet röstande på sjukvårdsanstal
terna motsvarade 5,3 % av samtliga rös
tande inför röstmottagare. Detta innebär 
att antalet på sjukvårdsanstalt avgivna 
röster var 10,8 % lägre än vid närmast 
föregående val. Vid 1958 års junival lik
som vid 1956 års val inrättades av ge
neralpoststyrelsen tillfälliga postanstal
ter vid sådana sjukhus, där antalet vård
platser var minst 25. Bland de olika 
sjukvårdsanstalterna uppvisade Vasa 
sjukhus i Göteborg det högsta antalet 
röstande eller 250. Därnäst kom Sahl-



30 

grenska sjukhuset i Göteborg med 179 
och Södersjukhuset i Stockholm med 142 
väljare. 

Hur många av de avgivna rösterna, 
som härrörde från personer bosatta på 
den ort, där sjukvårdsanstalten är belä
gen, har ej framgått av det undersökta 
materialet utom i fråga om Stockholms 
och Göteborgs städer, som ju bildar egna 
valkretsar. Av de från sjukvårdsanstal
ter till Stockholms stad inkomna 1 049 
ytterkuverten härrörde 912 (86,9 %) 
från inom staden bosatta väljare. För 
Göteborgs stad var motsvarande siffror 
resp. 555 och 539 (97,1 % ) . 

Uppgifter om antalet avgivna röster, 
och hur dessa fördelar sig på de olika 
valkretsarna, föreligger hos statistiska 
centralbyrån i manuskripttabeller. 

I fråga om röstning före valdagen har 
uppgifter kunnat erhållas från ytterku
verten genom de av röstmottagarna åsat-
ta datumstämplarna. Samtliga till cen
tralbyrån inkomna före valdagen avgiv
na ytterkuvert har i sammanställningen 
här nedan fördelats efter hinder för 
röstning på valdagen. 

Av tablån framgår, att vid det senaste 
valet var vistelse utom riket den domi
nerande anledningen till röstning före 
valdagen (84,8 % av samtliga); detta re
lativtal var högre för städerna (87,4 %) 
än för landsbygden (74,6 % ) . Av stads-

1 Äkta make till röstande med någon av ovan
stående anledningar till röstning före valdagen 
och där röstningen utförts med äkta-m&kekuvert. 

befolkningen röstade 9 082 personer före 
valdagen, varav 7 938 på grund av vis
telse utom riket. För landsbygden var 
motsvarande siffror 2 324 resp. 1 733. 

I tidigare berättelser över andrakam-
marvalen har redovisats dels antalet ut
drag utfärdade under olika tidsperioder 
före valdagen dels i vad mån utdragen 
utnyttjats (jfr t. ex. berättelsen över 
andrakammarvalen år 1948, sid. 34 och 
år 1952, sid. 35). En motsvarande under
sökning för år 1956 företogs endast för 
tre län, nämligen Stockholms, Uppsala 
och Södermanlands. De framkomna re
sultaten gav vid handen, att liksom vid 
de närmast föregående valen, omkring 
tre femtedelar av samtliga röstlängdsut
drag utfärdats under veckan närmast 
före valen, varvid andra och tredje da
gen före valdagen uppvisade största an
talet utfärdade utdrag per dag räknat. 
Det framgick även, att procentuella an
talet vid valet utnyttjade utdrag i stort 
sett ökas, ju närmare valdagen tidpunk
ten för utdragets utfärdande ligger. De 
vid valet utnyttjade utdrag, som utfär
dats under dagarna närmast före val
dagen uppvisade dock sjunkande frek
vens. Vid nyvalet 1958 företogs ingen 
motsvarande undersökning. 

Det på ytterkuvertet tecknade röst
längdsutdraget innehåller även uppgift 
om födelseår. I tablån på nästa sida läm
nas en genom sortering av ytterkuverten 
erhållen fördelning av röstande inför 
röstmottagare efter födelseår och kön. I 
jämförelse med 1956 års val föreligger 
inga större olikheter ifråga om fördel
ningen efter kön och ålder bland rös
tande inför röstmottagare. Vid nyvalet 
1958 liksom vid 1956 års val var för 
riket i dess helhet kvinnorna överlägsna 
till antalet bland röstande inför röst-
mottagare; proportionen utgjorde 1 027 
kvinnor per 1 000 män, vilket är något 
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lägre än kvinnornas övertalighet bland 
samtliga röstberättigade (jfr sid. 20). 
Förhållandet varierar emellertid med 
åldern. I den lägsta åldersgruppen 21— 
24 år är nu kvinnorna något starkare re
presenterade än männen. Bland samtliga 
poströstande i åldern under 50 år var 
kvinnorna däremot undertaliga, näm
ligen 930 kvinnor per 1 000 män. I ål
dern 50 år och däröver var kvinnornas 
övertalighet betydande. Proportionen 
var 1 330 per 1 000. Fördelningen av rös
tande efter kön skiljer sig på landsbyg
den väsentligt från den i städerna. Så
lunda svarade mot 1 000 män på lands
bygden endast 930 kvinnor, medan mot
svarande proportion i städerna var 1 094 
per 1 000. 

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 orsakar kasse-
ring av ett valkuverts innehåll och såle
des beror på valmannens eget fel, finns 
angivna i vallagens 79 §. Ogill är enligt 
denna paragraf 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 ovan
för namnen, 

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

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

6. vilken icke upptager något giltigt 
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namn; dock att då samtliga skall av 
anledning, som i 80 § andra stycket 
vallagen sägs, anses som obefintliga, val
sedeln likväl skall tillgodoräknas det 
parti, 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. 
Finnes i ett kuvert två likalydande val
sedlar, räknas däremot den ena såsom 
giltig. 

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

Beträffande röstning på postanstalt i 
riket eller på svensk beskickning eller 
svenskt konsulat i utlandet, tillkommer 
såsom ytterligare krav, att föreskrivna 
formaliteter med röstlängdsutdrag och 
ytterkuvert skall vara iakttagna. Där vid 
röstsammanräkningen brister konstate
ras i detta avseende, lägges valkuverten 
obrutna å sido, och väljarna avprickas 
icke i röstlängderna såsom valdeltagare. 

Uppgifter rörande antalet kasserade 
valkuvert och valsedlar vid 1958 års 
andrakammarval meddelas valkretsvis i 
del I tab. 2. Frånsett ovan nämnda obrut
na valkuvert från personer, som röstat 
inför röstmottagare, uppgick antalet kas
serade valkuvert och valsedlar för valet 
i dess helhet till 19 6741. 

Kassationens storlek vid de senare 
årens andrakammarval har utgjort: 

Hur kassationen fördelar sig på olika 
orsaker vid 1958 års val i jämförelse 
med det närmast föregående valet, fram
går av vidstående sammanställning. 

Hela antalet ogillade valkuvert och val
sedlar uppgick som nämnts till 19 6741, 
varav 3 6111 avlämnats inför röstmotta
gare. 1 de anförda siffrorna ingår icke 
sådana ogillade valsedlar, som avlämnats 
inför röstmottagare och som kasserats 
genom att ytterkuverten obrutna eller 
på grund av innehållet av någon kassa-
tionsorsak blivit lagda åsido. 

I jämförelse med 1956 års andrakam
marval har kassationerna minskat från 
6,0 °/oo till 5,1 °/oo av samtliga avgivna 
valsedlar. 

Av de kassationsfall, som beror på val
nämndens oriktiga förfarande, hade val-
förrättares försummelse i fråga om för
segling vid insändandet till länsstyrel
sen vållat kassation av betydligt mindre 
antal valsedlar än år 1956. I dylika fall 
sker vanligen masskassering, i det att 
alla godkända valsedlar tillhörande ett 
eller flera partier kasseras. Detta in
träffade i Trönö valdistrikt i Norrala 
kommun i Gävleborgs län, där samtliga 
valsedlar för socialdemokraterna och 
folkpartiet kasserades. 

Av olika kassationsorsaker på grund 
av väljarens egna åtgärder var vid det 
senaste valet den vanligaste att valku
verten saknade innehåll, nämligen 41,5 
% av samtliga kassationer; år 1956 var 
detta relativtal 25,7 % och år 1952 24,5 
%. Valkuvert innehållande två olika el
ler fler än två valsedlar har starkt mins
kat i jämförelse med 1956 års val (ut
gjorde 1958 13,4 % och 1956 20,6 %). 
Antalet valsedlar utan giltigt namn ut
gjorde vid 1958 års val 16,7 % av samt
liga kassationer mot 10,0 % år 1956. He
la ökningen härrör från de inför röst-
mottagare avgivna rösterna; väljarna har 
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synbarligen i dessa fall använt valsedlar 
från de valkretsar, inom vilka de röstat. 
Denna saknad av giltigt namn var också 
den utan jämförelse vanligaste kasse-
ringsorsaken bland de inför röstmottaga
re avgivna rösterna. 

Gällande bestämmelser innebär, att 
alla en valsedels namn kan 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 avges, som upptar 
nämnda beteckning men vars namn icke 
återfinnes bland de på kandidatlistan 
upptagna namnen (80 § 2 st. vallagen). 
Om förekomsten av dylika valsedlar 
lämnar sammanräkningsprotokollen full

ständiga upplysningar i endast ett fåtal 
fall. 

Den valkrets, som absolut taget hade 
det största antalet kasserade valkuvert 
och valsedlar, var Stockholms stad med 
2 297 kassationer (6 377 år 1956 och 
3 210 år 1952). Närmast följde Malmö 
m. fl. städers valkrets med 1 864, Malmö
hus läns valkrets med 1 106 och Stock
holms län med 1 096. Av antalet ogillade 
valkuvert och valsedlar i hela riket, från-
räknat de inför röstmottagare avgivna, 
kom flertalet eller 9 832 på städerna och 
6 231 på landsbygden. 

Då det gäller kassering av valsedlar, 
intas en särställning av de valkuvert, 
som avgetts inför röstmottagare och som 
kasserats utan att ha blivit brutna. Här 

1 I promille av antalet röstande inför röstmottagare. 

Masskassering m. m. 

Ogillade valkuvert och valsedlar på grund av fel av väljaren: 



34 

sker nämligen ingen anteckning i röst
längden om utövad rösträtt, och veder
börande blir sålunda, som förut nämnts, 
icke inräknade bland valdeltagarna. Om 
hithörande fall lämnas nedan närmare 
upplysningar. 

Av samtliga ogillade ytterkuvert kas
serades sålunda vid det senaste valet 
32,6 % före och 67,4 % efter kuvertens 
öppnande; år 1956 var dessa relativtal 

39,6 % och 60,4 %. Valkuvert av ej fö
reskriven beskaffenhet var liksom vid 
de tre närmast föregående valen den 
vanligaste kasseringsorsaken. 

Kassationsprocenten var ojämförligt 
mycket högre i fråga om valsedlar, som 
avgetts inför röstmottagare än beträf
fande röster, avgivna vid valförrättning
arna. Av poströsterna ogillades sålunda 
5145 (1534 före och 3 611 efter val-

Ogillade ytterkuvert med fördelning på kassationsorsaker 1 

Ytterkuvert, som obrutna förklarats ogilla: 

1 Här har 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 är 1958 54, 
varav 43 inkommit till postanstalt efter att ha nedlagts i brevlåda. 

2 Hit har även räknats de fall, då ytterkuvert innehållit t. ex. ett valkuvert och en valsedelsför
sändelse, två valsedelsförsändelser, ett valkuvert och en valsedel etc. 

Ytterkuvert, som kasserats på grund av innehållet: 
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kuvertets öppnande) eller 3,8 % av samt
liga avgivna mot endast 0,6 % kasserade 
av i vallokaler avgivna röster. För år 
1956 och år 1952 var motsvarande rela
tivtal 2,9 % och 0,6 % resp. 3,1 % och 
0,5 %. Kassationen var, absolut sett, 
mest omfattande i Stockholms stad och 
därnäst i Malmö m. fl. städers valkrets, 
Stockholms läns och Malmöhus läns val
krets.1 I Malmö m. fl. städers valkrets 
samt i Malmöhus läns valkrets lades ic
ke något av valkuverten obrutet åsido. 

Uppgifter om antalet kasserade valku
vert och valsedlar inom varje valdistrikt 
finnes tillgängliga hos statistiska cen
tralbyrån i tabellbilagorna till de av läns
styrelserna insända avskrifterna av röst-
sammanräkningsprotokollen. Uppgifter
na i dessa överensstämmer med de av 
centralbyrån redovisade siffrorna i del 
I tab. 2. Emedan länsstyrelserna ej alltid 
förfarit likformigt vid bedömandet av 
vad som i bilagorna bör redovisas under 
rubriken »Ogilla valsedlar», är dessa 
uppgifter i föreliggande del av central
byråns berättelse i stället sammanställda 
med ledning av protokollstexterna och 
omfattar samtliga kassationer med un
dantag av åsidolagda obrutna ytter- och 
valkuvert från personer, som före val
dagen och i främmande valdistrikt röstat 
inför röstmottagare. 

Överklagade val. Över 1958 års andra-
kammarval anfördes besvär över valet 
endast i en valkrets, Kopparbergs län. 
Detta lämnades dock utan bifall. Besvär 
från ett icke registrerat parti, kallat Na-
mipartiet, avslogs under motivering att 
klaganden ej var behörig att anföra be
svär. 

1 Redovisning av kasserade valkuvert och val
sedlar efter kassationsorsak, valkretsvis, förelig
ger i inom statistiska centralbyrån tillgängliga 
manuskripttabeller. 

Partifördelningen och valresultatet 

Samverkan mellan partierna. Partibe
teckningar. 

Vid andrakammarval för perioden 
1957—1960 gäller bl. a. enligt lagen den 
23 mars 1956 (SFS nr 78/1956) och la
gen den 30 maj 1952 (SFS nr 267/1952), 
att partibeteckning alltid skall finnas 
på valsedel. För att skydda en partibe
teckning, som begagnas av ett visst par
ti, infördes år 1935 i vallagen bestäm
melser om registrering av partibeteck
ningar. Enligt i lagen angivna regler 
kan parti hos inrikesdepartementet er
hålla registrering av partibeteckning, 
varvid dock fordras, att partiet har 
minst 1 000 röstberättigade medlemmar. 
Sålunda registrerat parti äger anmäla 
kandidatlista av 5—15 valbara personer 
hos Konungens befallningshavande. Det 
är dessa anmälda namn, som utgör par
tibeteckningsskyddet, ty något av dessa 
namn måste stå främst på alla valsed
lar, som upptager den av partiet inre
gistrerade beteckningen. 

Den år 1924 införda möjligheten att 
på valsedel angiva särskilda kartell- och 
fraktionsbeteckningar har genom lagen 
av den 30 maj 1952 avskaffats vid and
rakammarval, och bestämmelserna gäller 
även andrakammarvalet för perioden 
1957—1960 enligt lagen den 23 mars 
1956 (SFS nr 78/1956). Härigenom har 
valsamverkan mellan partierna försvå
rats. Behovet av dylik samverkan har 
emellertid reducerats genom den sedan 
1952 års val ändrade mandatfördelnings
metoden, den s. k. jämkade uddatalsme-
toden. På grund härav har vid 1958 års 
val liksom år 1956 intet fall av valsam
verkan förekommit. 

Sammanhållningen inom partierna. 
Den större eller mindre splittringen in-
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Tab. M. De valda riksdagsmännen, partivis, med fördelning efter deras relativa rösttal 

Elected members, by political party, according to their relative number of votes 

om partierna kommer till synes vid en 
uträkning av de valda representanternas 
rösttal i procent av partiets. Uppgifter
na rörande representanternas fördelning 
i detta hänseende är sammanförda i 
tab. M. Denna åskådliggör tydligt den 
bättre sammanhållningen inom de social
demokratiska och kommunistiska par
tierna. 

Samtliga valda kommunister och 105 
av socialdemokraternas 111 riksdagsle
damöter har sålunda valts med ett röst
tal överstigande 99 % av partiets röst
tal. Motsvarande tal i fråga om de öv
riga partierna är för högern 29 av 45, 
för centerpartiet 5 av 32 och för folk
partiet 18 av 38. Mindre än 50 % av 
de avgivna rösterna erhöll 3 av högerns, 
8 av centerpartiets, 5 av folkpartiets och 
3 av socialdemokraternas riksdagsleda
möter. 

Uträknas för de fyra senaste valen de 
koefficienter, som för landet i dess hel
het anger, med vilket rösttal i förhål
lande till partiets rösttal representan
terna inom de olika partierna i genom
snitt blivit valda, lämnar dessa tal en 
antydan om de förskjutningar, som un

der senare år inträtt i fråga om parti
sammanhållningen vid valen. 

Socialdemokraterna och kommunis
terna visar en mycket stark sammanhåll
ning kring de officiella listorna. För de 
övriga partierna förekommer liksom vid 
1956 års val uppdelning på sinsemellan 
tävlande väljargrupper. Splittringen in
om centerpartiet är mera utpräglad än 
inom övriga partier. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. Uppgifter rörande valsedlar
nas fördelning på de politiska partierna 
meddelas i del I, tab. 4 för varje valdi
strikt och valkrets med fördelning på 
landsbygd och städer. Tab. 2 i del I an
ger motsvarande fördelning valkretsvis 

1 Vid beräkning av koefficienten har ej Mal
möhus läns valkrets medtagits, då rösttalet för 
den i valkretsen valde representanten icke är känt. 
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både för det senaste och det näst föregå
ende valet, varjämte tabellen innehåller 
relativa tal över partifördelningen. 

I ovanstående översikt är rikssiffrorna 
för 1958 års val sammanförda med mot
svarande för de båda närmast föregåen
de valen och 1954 års val till de korpo
rationer, som utser ledamöter av första 
kammaren. 

Inalles avgavs 3 844 252 godkända val
sedlar. Skillnaden mellan denna siffra 
och antalet valdeltagare, 3 864 963 (se 
sid. 23), beror huvudsakligen på kassa
tion av röster, vid vilkas avlämnande an
teckning om valdeltagande skett i röst
längd, men också i någon mån på felak
tiga eller ofullständiga instreckningar i 
röstlängderna. 

Totalantalet godkända valsedlar har 
sedan 1956 års val minskat med 35 078 
eller 0,9 %. År 1956 förelåg en ökning 
med 2,5 % sedan år 1952. ökning i röst
tal sedan det närmast föregående andra-

kammarvalet uppvisar centerpartiet med 
32,8 %, högern med 13,1 % och social
demokraterna med 2,7 %. Nedgång i 
rösttalen har däremot ägt rum för kom
munisterna med 33,3 % och för folk
partiet med 24,2 %. Nedgången i röst
tal för kommunisterna kan till en del 
förklaras med att partiet ej ställde upp 
i 11 av de 28 valkretsarna. Rösttalet för 
vänstersocialisterna i Göteborgs stad ut
visar en minskning med 19,5 % i för
hållande till år 1956. Jämfört med 1954 
års kommunala val till de korporationer, 
som utser ledamöter av första kamma
ren, har högern ökat sitt rösttal med 
25,1 % och centerpartiet med 24,0 %, 
medan en nedgång kan registreras för 
kommunisterna med 30,1 %, för folk
partiet med 15,7 % och för socialdemo
kraterna med 1,8 %. 

Det torde vara av intresse att även 
jämföra avgivna godkända rösters rela
tiva fördelning på partier enligt 1958 års 

1 Avser vänstersocialisterna i Göteborgs stad. 
" Därav 635 röster för samlingspartiet i Malmöhus läns valkrets. 
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vad med motsvarande siffror för de när
mast föregående valen. Sammanställning
en längst ned på sid. 37 visar partiför
delningen i procent vid de senaste kom
munala valen och andrakammarvalen. 

Partiernas procentuella andelar av 
väljarkåren under åren 1950—1958 har 
åskådliggjorts genom diagrammet på 
sid. 38. Av diagrammet framgår, att 
högern i sådan omfattning har ökat sin 
andel av väljarkåren sedan år 1950, att 
partiet nu har ställningen som det näst 
största partiet i landet. Diagrammet vi
sar också centerpartiets tillbakagång vid 
valen under 50-talet fram till junivalen 
1958, då partiet kunde registrera en på
taglig ökning av sin andel av samtliga 
avgivna röster. Vid 1950 års kommunala 
val var högern och centerpartiet lika 
starka. Genom nedgången i rösttal vid 
1958 års val förlorade folkpartiet sin 
ställning som landets näst största parti. 
Socialdemokraterna är det ojämförligt 
största partiet och utvisar en tämligen 
oförändrad ställning under 1950-talet. 
Kommunisternas andel av väljarkåren 
är vid 1958 års val lägre än tidigare un
der 1950-talet, men en del av nedgången 
kan förklaras med att partiet, som re
dan nämnts, ej ställde upp i alla valkret
sar. 

En annan metod som brukat användas 
för att belysa vilka partier, som varit de 
vinnande resp. förlorande vid de senaste 
valen, är att sätta det faktiska rösttalet 

i förhållande till det tal, som partiet 
skulle erhållit vid lika ökning resp. 
minskning för alla partier sedan ett före
gående val. över- eller underskottet ut
trycker då storleken av förändringen. 
Därigenom att rösträttsbestämmelserna 
var desamma vid 1954 års kommunala 
val, kan jämförelse även göras med des
sa val. Härvid har röstsiffrorna för 
landstingsmannavalen sammanlagts med 
röstsiffrorna för stadsfullmäktigvalen i 
de städer, som ej deltar i landsting. Föl
jande över- och underskottstal erhålles 
( % ) : 

År H C F Sd K 

1952—1956 +19,1 —12,0 — 2,6 —3,2 + 15,3 
1954—1958 +24,3 +23,2 —16,2 —2,4 —30,5 
1956—1958 +14,1 +34,0 —23,5 +3,7 —32,7 

De erhållna siffrorna bekräftar vad 
som tidigare sagts om partiernas utveck
ling 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 
(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 ovanstående sammanställ
ning. Röstfördelningen mellan lands
bygden och städerna vid 1956 års val 
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har jämkats med hänsyn till att Frös
åkers kommun införlivats med Östham
mars stad. 

I städerna har antalet röster minskat 
med 36191 eller 1,9 %. På landsbygden 
var minskningen 21006 eller 1,1 %. 
Största minskningen både i städerna och 
på landsbygden har folkpartiet, ökat an
tal röster uppvisar centerpartiet och hö
gern på landsbygden. I städerna har för
utom högern och centerpartiet även so
cialdemokraterna haft röstökning. 

I fråga om partifördelningen på lands
bygden och i städerna lämnas utom i 
del I, tab. 4 även i tab. N uppgifter i re
lativa tal. Denna tabell bildar jämte tab. 
2 i del I och översiktstabellen på sid. 8 i 
samma del underlaget till den redogörel
se om partiernas utveckling, som lämnas 
i det följande. 

Högern, som sedan 1920 års val intagit 
platsen som det näst största partiet, be
höll denna ställning ännu vid 1944 års 
val. Valen 1948 medförde emellertid, att 
förutom socialdemokraterna även folk
partiet och dåvarande bondeförbundet 
fick större rösttal. Valframgången år 
1952 stärkte åter partiets ställning, och 
vid 1956 års val blev röstökningen sär
skilt märkbar. Röstökningen har fort
satt år 1958, och partiet har gått framåt 
i samtliga valkretsar utom två, nämligen 
Kronobergs län och Jämtlands län som 
visar en obetydlig minskning sedan år 
1956. Relativt sett är ökningen störst 
i Göteborgs stad med drygt 40 %. Stock
holms stad uppvisar en ökning av par
tiets röstsiffra med 24 %. Den största 
relativa röststyrkan har högern nu i 
Malmö m. fl. städers valkrets och där
näst i Älvsborgs läns södra valkrets med 
31,5 % resp. 29,5 % av samtliga inom 
respektive valkretsar avgivna godkända 
valsedlar. På tredje plats kommer Stock
holms stad med 26,5 %. Vid de tre när

mast föregående valen hade Älvsborgs 
läns södra valkrets den största relativa 
röststyrkan närmast följt av Malmö m. 
fl. städers valkrets och Kristianstads läns 
valkrets. Den minsta andelen av väljar
kåren mönstrades för högern i Gävle
borgs län med 10,6 %; närmast härefter 
kom Västernorrlands och Västmanlands 
län med 10,9 resp. 12,3 %. Högern har 
större anslutning i städerna än på lands
bygden (21,8 resp. 15,6 % av väljarna), 
och ökningen av dess andel av väljar
kåren vid junivalen var också kraftigast 
i städerna. I Göteborgs och Rohus läns 
landstingsområde, Älvsborgs läns norra 
valkrets och i Skaraborgs län har dock 
partiet liksom vid de närmast föregåen
de valen erhållit en större andel av väl
jarkåren på landsbygden än i städerna. 

Bondeförbundet förlorade vid 1940 
års val mer än en sjättedel av de vid 
1936 års val erhållna rösterna efter att 
tidigare ha haft upprepade valframgång
ar. Partiet gick framåt vid 1944 och 
1948 års val, men vid både 1952 och 
1956 års val drabbades det ånyo av för
luster. Centerpartiet Bondeförbundet, 
som den officiella partibeteckningen ly
der efter den 15 augusti 1957, kunde 
emellertid vid nyvalen 1958 inregistrera 
en avsevärd röstökning och dess andel 
av väljarkåren är nu större än tidigare 
under efterkrigstiden. Partiet gick fram
åt i alla valkretsar utom i Göteborgs stad. 
Största ökningen i antalet röster uppvi
sar Malmöhus läns valkrets. Relativt sett 
är ökningen dock störst i Stockholms 
stads och Malmö m. fl. städers valkretsar. 
Bland landsbygdsvalkretsarna är fram
gången relativt taget störst i Örebro län 
och i Stockholms län med en ökning av 
60,0 % resp. 59,1 %. över 20 % röstök
ning uppvisar ytterligare tjugo valkret
sar. Minsta ökningen i antalet röster no
teras i Blekinge läns valkrets med 4,7 
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Tab. N. De avgivna godkända valsedlarnas (utom valsedlar enl. 70 § vallagen) fördelning på 
partier i relativa tal på landsbygden och i städerna, valkretsvis, åren 1958 och 1956 
Party affiliation at the elections to the Second Chamber, in rural areas and in towns, by constituency 
Anm. H = högern, C = Centerpartiet, F = folkpartiet, Sd = socialdemokraterna, K = kommunisterna 
och ö = övriga. Note. H = Conservatives, C = Centre Party (Agrarians), F = Liberals, Sd = So
cial Democrats, K = Communists and ö = Others. 
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%. Partiet har liksom vid de närmast 
föregående valen sin starkaste ställning 
i Gotlands län (34,1 Ve), Hallands län 
(31,4 %) och Kronobergs län (25,6 % ) . 

Folkpartiet kunde inregistrera en syn
nerligen kraftig röstökning vid 1948 års 
val, då partiets andel av valmanskåren, 
steg från 12,9 % år 1944 till ej mindre 
än 22,8 % år 1948. Vid 1952 års val öka
des andelen ytterligare till 24,4 % men 
minskades obetydligt vid 1956 års val 
för att vid junivalen år 1958 ytterligare 
sjunka till 18,2 %. I samtliga val
kretsar hade folkpartiet år 1958 röst
minskning. Relativt sett var röstminsk
ningen störst i Stockholms stad (35,4 
%) och i Gotlands län (34,1 % ) . Över 
20 % röstminskning uppvisar ytter
ligare 18 valkretsar och endast i Jämt
lands län är minskningen mindre än 
10 % eller 9,1 %. Sin största anslut
ning har partiet fortfarande i Göteborgs 
stad (33,5 % av väljarkåren). En andel 
av väljarkåren med mer än 25 % upp
visar nu ytterligare endast en valkrets 
(Göteborgs och Bohus läns landstings
område) mot åtta valkretsar år 1956. 
Den minsta delen av väljarkåren före
kommer i Norrbottens län (8,1 %); där
efter kommer närmast Kalmar län (9,8 
%) och Kronobergs län (11,7 % ) . Folk
partiets anslutning i städerna har sedan 
1956 års val gått ned från 28,6 % till 
21,6 % eller en relativ tillbakagång med 
25,8 %. På landsbygden, där antalet av
givna röster sjunkit med 23,5 %, har 
14,4 % av väljarna röstat på detta parti 
vid junivalet år 1958. Endast i Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområde har 
partiet en större anslutning av väljar
kåren på landsbygden än i städerna. 

Det socialdemokratiska partiet ökade 
sin andel av väljarkåren från 44,6 % år 
1956 till 46,2 % vid junivalen 1958. Par
tiet kunde inregistrera röstökning i 17 

valkretsar och röstminskning i 11 val
kretsar. Relativt sett var röstökningen 
störst i Norrbottens län (17,0 %) och 
Stockholms stad (12,8 % ) . Den största 
röstminskningen förelåg i Hallands län 
(9,9 %) och Kristianstads län (9,4 % ) . 
Sin starkaste ställning har socialdemo
kraterna sedan gammalt i Svealand samt 
södra och mellersta Norrland. Det rela
tivt högsta rösttalet har partiet sålunda 
i Västmanlands län med 56,0 % (55,0 % 
år 1956) av hela väljarmassan samt där
näst i Södermanlands län (55,1 % ) , 
Örebro län (54,9 %) och Västernorr
lands län (53,6 %). Partiet har alltjämt 
i ytterligare åtta valkretsar ett väljaran
tal, som överstiger hälften av totalan
talet. Skaraborgs län har det lägsta pro
centtalet (33,4 % ) , nära följt av Gotlands 
län (34,1 %) och Hallands län (34,9 %). 
Jämför man röstsiffrorna för landsbygd 
och städer, finner man för Västernorr
lands och Jämtlands läns valkretsar att 
anslutningen är starkare på landsbygden 
än i städerna; inom riket som helhet har 
partiet stärkt sin ställning i städerna till 
49,5 % mot 46,0 % år 1956. På lands
bygden är anslutningen 44,1 % mot 
44,2 % år 1956. 

Kommunistiska partiet, som vid 1944 
års val hade stora framgångar, drabba
des vid de närmast följande valen av be
tydande förluster. Vid 1956 års val gick 
partiet framåt i alla valkretsar utom i 
Norrbottens län. I de 17 valkretsar, där 
partiet ställde upp vid junivalen 1958, 
blev det tillbakagång i samtliga utom 
Norrbottens län. De 11 valkretsar, i vil
ka kommunisterna inte ställde upp, var 
följande: Uppsala län, Södermanlands 
län, Jönköpings län. Kronobergs län, 
Gotlands län, Blekinge län, Kristianstads 
län, Malmöhus läns valkrets, Älvsborgs 
läns norra valkrets, Örebro län och 
Jämtlands län. År 1956 fick partiet 
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Tab. O. Inför röstmottagare vid 1958 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, by constituency 

30 895 roster i dessa 11 valkretsar och 
detta förklarar till en del varför totala 
antalet röster vid junivalen sjönk med en 
tredjedel. Relativt taget var i de 17 val
kretsar där partiet ställde upp röst
minskningen störst i Malmö m. fl. stä
ders valkrets (45,6 %); därnäst följde 
Älvsborgs läns södra valkrets (45,3 %) 
och Kalmar län (43,5 % ) . Den minsta 
relativa minskningen förelåg i Gävle
borgs län (15,1 %) och i Stockholms 
stad (15,3 % ) . Kommunistiska partiet 
har sedan gammalt sina fästen främst 
i Norrbottens län (16,1 %) och Göte
borgs stad (8,8 % ) . Mest utbrett är par

tiet i städerna där det vid junivalet om
fattade 4,2 % av väljarna mot 2,7 % på 
landsbygden. 

Vänstersocialistiska partiet gick vid 
nyvalet 1958 åter bakåt till 1 008 röster 
mot 1 252 röster år 1956, 2 302 röster 
vid 1952 års val och 2 943 röster år 1948. 
Partiet deltog liksom vid närmast före
gående val endast i Göteborg stads val
krets, medan det vid 1948 års val före
kom i sex valkretsar. Partiet blev utan 
representation i riksdagen. 

Medan det vid förra valet förekom i 
nio valkretsar att ett parti hade absolut 
majoritet, var detta år 1958 fallet i tolv 
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valkretsar; i samtliga fall gällde detta 
socialdemokraterna. 

De till röstmottagare före eller på val
dagen avlämnade godkända valsedlarna 
redovisas i tab. O valkretsvis med för
delning på partier. Det framgår vid 
jämförelse med 1956 års siffror, att detta 
förfarande funnit ökad användning. Sär
skilt gäller detta högerpartiet. Liksom 
vid' de närmast föregående valen hade 
högern och folkpartiet, relativt taget, 
flera anhängare bland dem som röstade 
inför röstmottagäre än bland dem som 
avlämnade sina röster i vanlig ordning, 
medan motsatsen i regel var förhållan
det inom de övriga partierna. Så erhöll 
t. ex. högern drygt 60 % av poströsterna 
i Malmö m. fl. städers valkrets och över 
50 % i Stockholms stad och Uppsala län. 
Exakt hälften av poströsterna fick hö
gern i Stockholms län. 

Valdeltagande och partifördelning in
om församlingsgrupper. Det är välbe
kant att områden med inbördes olik
artad näringsgrenskaraktär kan uppvisa 
utpräglade olikheter i fråga om valdel
tagande och de avgivna rösternas för
delning på partier. I 1956 års valstati
stik gjordes ett försök att skapa under
lag för en statistisk belysning av dessa 
förhållanden. De uppgifter som därvid 
användes för att ange näringsgrenska
raktär hämtades från 1950 års folkräk
ning del III, tab. 1. De anger för varje 
församling hur stor andel av den för
värvsarbetande befolkningen som vid 
folkräkningstidpunkten fanns dels inom 
jordbruk med binäringar dels inom in
dustri och hantverk. Med ledning av an
förda data sammanfördes församling
arna till nio näringsgrensgrupper enligt 
följande grupperingsschema: 

På maskinell väg sammanfördes upp
gifterna för valdistrikten till försam
lings- och gruppuppgifter. 

I föreliggande berättelse har en mot
svarande bearbetning verkställts av val
deltagande och partifördelning inom 
församlingsgrupper. Av framställda rå-
tabeller har det ansetts motiverat att, 
liksom skedde 1956, endast publicera en 
tabell (tab. 2) som för varje valkrets 
och inom varje församlingsgrupp ger 
siffror för rösträtt, valdeltagande och 
avgivna röstsedlars fördelning på par
tier. Av utrymmesskäl har därvid den 
inskränkningen vidtagits att grupperna 
5, 6 och 7 i råtabellen sammanslagits till 
en grupp, så att hela antalet redovisade 
församlingsgrupper blir sju. 

För en jämförelse med resultaten av 
motsvarande bearbetning av 1956 års 
valstatistik rörande den relativa fördel
ningen av avgivna röster på partier hän
visas till följande tablå. Det bör obser
veras att poströsterna icke ingår i det 
här bearbetade materialet, eftersom de 
är tillgängliga endast som totalsummor 
för varje valkrets utan uppdelning på 
valdistrikt. 

Vikande procentsiffror visar folkpar
tiet inom alla församlingsgrupper samt 
socialdemokraterna fastän i långt mind
re omfattning i de mest jordbruksbeto-
nade grupperna 5—7. Nedgången för 
kommunisterna får närmast ses i sam-
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band med att partiet ej ställde upp i 
elva valkretsar. I övrigt ligger procent
talen för 1958 högre än 1956 års tal. Ök
ningen är minst utpräglad för högern. 
Hade hänsyn kunnat tagas till poströs
terna inom olika partier skulle det san
nolikt framkommit, att partiets röst
andel ökats mera än som framgår av de 
här anförda siffrorna. Som var att vän
ta ökades procentsiffrorna för center
partiet mest inom grupperna 5—7. 

Från en i statistiska centralbyrån för
varad manuskripttabell över valdelta
gandet i församlingsgrupper, valkrets
vis, hämtas följande uppgifter för ri
ket (%). 

Det är genomgående lägre procent
siffror 1958 för valdeltagandet än 1956. 
Det framgår också huru valdeltagarfre-
kvensen ökar med tilltagande industria
lisering. Som redan påpekats ingår ej 
poströsterna i det här behandlade ma

terialet. Det bör också understrykas, att 
den här använda indelningen i närings
grensgrupper som nämnts hänför sig till 
läget vid slutet av år 1950. Även om den 
vid 1958 års slut sålunda ej längre kan 
betraktas som aktuell, är den dock an
vändbar för att illustrera ovan framhåll
na olikheter i det valstatistiska primär
materialet. 

Som ett led i sin redovisning av tät
ortsbebyggelsen i riket har 1950 års 
folkräkning i sin redogörelse del III, 
tab. 1 för varje församling angivit den 
andel av församlingens folkmängd som 
bodde i tätorter inom församlingen. Des
sa uppgifter har utnyttjats i såväl 1956 
som 1958 års valstatistik för en fördel
ning av församlingarna i riket på grup
per efter tätortskaraktär enligt följande 
schema. 

Liksom vid fördelningen efter nä
ringsgrenskaraktär har syftet varit att 
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Tab. P. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid valen till andra kammaren åren 1958 
och 1956 i församlingsgrupper efter tätortskaraktär 

Party affiliation at the elections to the Second Chamber in different groups of parishes 

undersöka, om de församlingsgrupper 
som skiljes åt genom olika tätorfskarak-
tär också uppvisar typiska olikheter i 
fråga om partifördelning och valdelta
gande. Det kan redan här sägas, att er
hållna resultat tyder på att så är fallet. 
Ett resultat i denna riktning kunde för 
övrigt förutses med hänsyn till det sam
band som otvivelaktigt råder mellan tät
ortsbebyggelsens relativa omfattning å 
ena sidan och graden av industrialise
ring (näringsgrenskaraktären) å den 
andra. Statistiska centralbyrån anser det 
dock ej motiverat att i denna berättelses 
tabellavdelning framlägga några resultat 

för bearbetningen av valresultaten inom 
församlingsgrupper efter tätortskaraktär 
utan begränsar sig till en sammanfattan
de redovisning dels i tab. P, dels i tab
lån nederst på nästa sida. I övrigt hän
visas till i centralbyrån förvarade råta-
beller. 

Ett studium av den relativa partiför
delningen i olika tätortsgrupper enligt 
tab. P ger i stort samma bild som mot
svarande fördelning i olika närings
grensgrupper, framlagt överst på sid. 45. 
Som exempel kan anföras tätortsgrupp 
1, där glesbebyggelsen är mest utpräg
lad. Där dominerar centerpartiets andel 
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av rösterna, och detsamma gäller som 
tidigare visats i näringsgrensgrupp 7, 
där jordbruk med binäringar är förhärs
kande. Jämförelsen kan lätt föras vidare 
till övriga grupper, men det är knap
past motiverat i detta sammanhang. Av 
skäl som redan anförts i den föregående 
framställningen ingår ej poströsterna i 
redovisningen i tab. P. 

Rikssiffror för rösträtt och valdelta
gande inom olika tätortsgrupper fram-
lägges i nedanstående tablå under jäm
förelse med motsvarande tal för 1956 
års val. 

Den gång i siffrorna för valdeltagan
det inom näringsgrensgrupper, som kon
staterats i det föregående, kan ej påvi
sas i nämnda tablå vid jämförelse mel
lan tätortsgrupper. Genomgående var 
dock valdeltagandet något lägre än år 
1956. 

De valda riksdagsledamöternas parti
ställning. Uppgifter rörande de valda 
riksdagsledamöterna meddelas i del I 
dels i tab. 2, dels i tab. 3. I den senare 
tabellen lämnas en detaljerad redogörel
se rörande namn, yrke, parti och rösttal 
m. m. 

Ur partifördelningssynpunkt utföll 
1958 års andrakammarval så, att högern 
erhöll 45, centerpartiet 32, folkpartiet 

38, socialdemokraterna 111 och kommu
nisterna 5 mandat. Motsvarande resultat 
vid de närmast föregående andrakam-
marvalen lämnas i tablå här nedan. Den 
här uppgivna partiställningen hänför sig 
till valtillfället utan hänsyn till seder
mera inträdda ändringar. 

Valda riksdagsledamöter För
ändring 

1948 1952 1956 1958 1956-
1958 

Högern 23 31 42 45 + 3 
Centerpartiet .. 30 26 19 32 - 13 
Folkpartiet 57 58 58 38 —20 
Soc.-dem 112 110 106 111 + 5 
Kommunisterna 8 5 6 5 — 1 

Summa 230 230 231 231 ± 0 

Tablåns sista kolumn återger de för
skjutningar i partiernas representation, 
som 1958 års andrakammarval medförde 
i jämförelse med partiställningen efter 
1956 års val. 

Olikheten mellan Svealands, Götalands 
och Norrlands landsbygd med avseende 
på röstfördelningen avspeglas i mandat
fördelningen, sådan den i tab. Q angi
vits för de tre huvuddelarna av riket. 
Centerpartiet och högern har erhållit 
sina flesta mandat i Götaland. Social
demokraterna är proportionsvis starkast 
i Norrland, där de besatt drygt hälften 
av antalet platser. Folkpartiet har sina 
bästa valkretsar i Svealand och Göta-
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Tab. Q. Partiernas representation samt förändringarna däri genom valen år 1958 
i förhållande till 1956 års val, valkretsvis och efter landsdelar 
Party affiliation of the members elected and changes after the 1958 Second Chamber election 
compared with that of 1956, by constituency and by major areas 

land men har gjort förluster i alla tre 
huvuddelarna och proportionsvis är för
lusten störst i Norrland och minst i 
Svealand. Partiet intar dock fortfarande 
en stark position i landets två största 
städer. Kommunisterna har förlorat ett 
mandat i Svealand, medan socialdemo
kraterna vunnit två platser i vardera 
Svealand och Norrland samt en plats i 

Götaland. Centerpartiet har gjort vinster 
i alla tre huvuddelarna och ökat sitt an
tal platser med drygt två tredjedelar. 
Folkpartiet har behållit sina platser i 
tre valkretsar i Svealand, i sex valkret
sar i Götaland och i en valkrets i Norr
land ; i övriga valkretsar har partiet för
lorat mandat. Högern har vunnit tre 
mandat i Svealand. 
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Av de valda är 31 kvinnor, 7 tillhö
rande högern, 4 folkpartiet och 20 so
cialdemokraterna. De valda kvinnornas 
antal och deras procentuella andel av 
samtliga mandat inom de olika parti
erna vid de tre senaste andrakammar-
valen framgår av sammanställningen 
här nedan. 

De kvinnliga ledamöterna i andra 
kammaren är starkast representerade 
inom socialdemokratiska partiet, och 
deras andel av samtliga mandat har 
ökats även vid 1958 års nyval. Också 
inom högern är kvinnorna efter nyvalet 
starkare representerade än tidigare. Vid 
nyvalet 1958 valdes kvinnliga represen
tanter i 18 valkretsar. Det största anta
let (5) uppvisar Stockholms stad och 
därnäst Stockholms län (4) och Göte
borgs stad (3). 

Belysande för partiernas tävlan är 
uppgifterna i de sista kolumnerna av 
tab. Q. De visar 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 är talen för Örebro län 
och Kronobergs län; endast 23 röster yt
terligare skulle ha gett folkpartiet sista 
platsen i Örebro län på bekostnad av 
socialdemokraterna, medan för Krono
bergs län på motsvarande sätt gäller att 
138 röster ytterligare skulle ha gett folk
partiet sista platsen på bekostnad av 
centerpartiet. I Kalmar län skulle 154 
röster ytterligare ha gett folkpartiet sista 
platsen och även då på bekostnad av 

centerpartiet. Anmärkningsvärt är att 
socialdemokraterna besatte sista platsen 
i icke mindre än 13 valkretsar och att 
högern har besatt sista platsen i endast 
en valkrets. 

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

Andel av H C F Sd K ö S:a 
väljarkåren 19,5 12,7 18,2 46,2 3,4 — 100 
kammaren 19,5 13,9 16,4 48,0 2,2 — 100 

Av jämförelsen framgår att socialde
mokraterna och centerpartiet i här an
given mening är överrepresenterade me
dan folkpartiet och kommunisterna är 
underrepresenterade. 

Ett mera rättvisande resultat skulle 
ha uppnåtts, om hela riket utgjort en 
valkrets och platserna sålunda kunnat 
fördelas proportionellt mellan partierna 
efter rikssiffrorna. En sådan tänkt för
delning avseende vart och ett av de fyra 
senaste valen har i nedanstående tablå 
jämförts med den, som erhålles med val
kretsarna bibehållna, men bortsett från 
inverkan av valkarteller. Talen uttryc
ker vinster och förluster på grund av 
valkretsindelningen: 
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De relativt små avvikelserna åren 
1952—1958 torde bero på att vid dessa 
val tillämpades den s. k. jämkade ud-
datalsmetoden vid bestämning av man
datfördelningen i stället för D'Hondts 
regel, som tidigare använts. En jämfö
relse mellan riksresultaten och det fak
tiska valresultatet vid 1958 års andra-
kammarval visar, att även den numera 
tillämpade fördelningsregeln gynnat det 
största partiet socialdemokraterna. Hö
gern utvisar dock ingen överrepresen
tation och folkpartiet är underrepresen-
terat efter nyvalet 1958 trots sin relati
va storlek. Dock är att märka, att folk
partiet låg nära till mandat i flera val
kretsar. Centerpartiet har erhållit 3 
mandat mer än vad rösttalet i och för 
sig skulle ha berättigat det till medan 
kommunisterna är underrepresenterade 
med 3 mandat. I följande sammanställ
ning redovisas resultaten för de båda 
mandatfördelningssystemen vid 1958 års 
nvval. 

Av de påvisade orsakerna till plats
fördelningens ojämnhet måste följa, att 
antalet väljare, som står bakam varje 
representant, blir ganska olika inom 
skilda partier. Följande tal erhålles: 

Kommunisterna behövde sålunda nä
ra två tredjedelar fler röster för vart och 
ett av sina mandat än socialdemokra
terna och centerpartiet. 

Andra kammarens sammansättning vid riksdagens vårsession år 1959 

Till grund för den följande framställ
ningen om andra kammarens samman
sättning ligger dels uppgifterna i tab. 3 
i del I, dels den förteckning över leda
möterna, som offentliggöres genom kam
marens kansli. 

I fråga om partiställningen hänvisas 
till närmast föregående kapitel. Med av
seende på personomsättningen på grund 
av valen finner man, att av kammarens 
231 ledamöter 203 eller 87,9 % blivit 
omedelbart omvalda, medan återstoden 
nyvalts. Omsättningen har varit mindre 
vid det senaste valet än vid det när
mast föregående valet. Av de 28 nyvalda 
hade 7 förut innehaft mandat i riksda

gen. Nyvalda blev för högern 6, för cen
terpartiet 14, för folkpartiet 1 (varav 5 
centerpartister och 1 folkpartist förut till
hört riksdagen) samt för socialdemokra
terna 7, medan samtliga kommunister om
valdes. 

Med hänsyn till antalet förut bevista
de riksdagar fördelade sig kammarens, 
ledamöter år 1959 på sätt tab. R utvisar. 
Medeltalet bevistade riksdagar var större 
än år 1957. Medeltalet har stigit kraftigt 
för folkpartiet och för kommunisterna 
men relativt obetydligt för högern och 
socialdemokraterna. För centerpartiet 
har medeltalet nedgått något. 

Vid fördelning av kammarledamöter-
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Tab. R. Andra kammarens ledamöter fördelade efter antalet bevistade riksdagar 
Members of the Second Chamber, by number of sessions attended 

na på landsbygd och städer efter bo
ningsort framträder för städerna, i mot
sats till vad tidigare varit fallet, relativt 
sett någon minskning från år 1957 till 
1959, såsom följande översikt utvisar. 

Städerna har sedan gammalt en stör
re representation i förhållande till folk
mängden än landsbygden. Städernas 
folkmängd utgjorde vid 1959 års ingång 
50,8 % av rikets, medan de i stad bo
satta andrakammarledamöterna uppgick 
till 54,5 % av samtliga. Med undantag 
för centerpartiet är flertalet av partier
nas representanter bosatta i städerna. 

Den i tab. S meddelade yrkesfördel
ningen av andra kammarens ledamöter 
har verkställts efter samma grunder som 
motsvarande fördelning av förstakam-
marledamöterna (se tab. D). Uppgifter 
rörande varje ledamots yrke vid tid
punkten för valet lämnas därjämte i tab. 
3 i del I. De båda största huvudgrupper
na av yrken bildar liksom tidigare of
fentliga tjänster m. ni. och jordbruk med 
binäringar med resp. 101 och 04 leda
möter. Av nuvarande statsråd hade sex 
och av förutvarande åtta plats i andra 
kammaren. 

I 1959 års andra kammare utgjorde 
antalet kvinnor 29 varav 11 var gifta 
utan yrkesarbete. Totalantalet åren 1957 
och 1953 var resp. 29 och 28. 

I fråga om åldersfördelningen bland 
andra kammarens ledamöter vid början 
av år 1959 lämnas uppgifter i tab. T. 
Medelåldern ställer sig för de olika par
tierna efter de senare årens val som 
följer: 
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Tab. S. Yrkesfördelningen bland andra kammarens ledamöter 
Members of the Second Chamber, by occupation 

Tab. T. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter 

Members of the Second Chamber, by age 
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Medelåldern för andra kammarens 
samtliga ledamöter uppgår för år 1959 
till 52,9 år och har sedan år 1949 hål
lit sig tämligen konstant. Socialdemo
kraternas och högerns representanter 
har numera den lägsta medelåldern, me
dan den högsta finnes hos kommunis
terna. 
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Urvalsundersökningen 

Undersökningen har till uppgift att 
på grundval av ett stickprovsmässigt ur
val av i röstlängderna upptagna perso
ner belysa rösträtten, och valdeltagandet 
bland män och kvinnor inom olika ål
ders-, civilstånds- och yrkesgrupper. Det 
observeras att uppgifterna om civilstånd 
och yrke i de vid juni valet 1958 använda 
röstlängderna avser tillståndet vid bör
jan av år 1957. Huru denna omständig
het kan tänkas påverka undersöknings
resultaten skall omnämnas i det följan
de. Detsamma gäller inverkan på siff
rorna som förorsakas av det förhållan
det, att röstlängderna under löpande 
giltighetstid ej korrigeras med hänsyn 
till inträffade dödsfall och fall av ut
vandring från riket. Vid 1958 års val, då 
ej mindre än tio månader förflutit mel
lan tidpunkten för längdens justering 
och valdagen, var den störande inver
kan av dessa faktorer vid fastställandet 
av antalet röstberättigade större än nor
malt. 

Urvalet. Liksom vid tidigare under
sökningar av denna art har olika för
faringssätt tillämpats för urval på lands
bygden och i städerna. 

Alla vid valet använda röstlängder för 
städerna har infordrats och på var tion
de sida upptagna personer har uttagits 
för bearbetning (jfr s. 56). Förfarandet 
kan betecknas som ett systematiskt ur
val av inbördes lika stora enheter (si
dor), där antalet element inom varje en
het är lika med antalet personer per si
da. Urvalet för Stockholms stad, som ti
digare verkställts och bearbetats av sta
dens statistiska kontor, har vid denna 
bearbetning i sin helhet utförts av sta
tistiska centralbyrån. 

Den för städerna tillämpade urvals
metoden har främst av kostnadsskäl ej 
ansetts böra komma ifråga vid urval för 
landsbygden, eftersom antalet valdistrikt 
på landsbygden är mer än tre gånger så 
stort som i städerna. I stället har an
vänts en form av area-sampling med 
tvåstegsurval. Landsbygden har därvid 
till en början stratifierats på de veder
tagna sex riksområdena. Valdistrikten 
inom varje riksområde har sammanförts 
till församlingar, varefter dessa med 
hänsyn till sin vid 1950 års folkräkning 
åsatta näringsgrenskaraktär ytterligare 
grupperats på fem strata enligt följande 
grupperingsschema. 

Inom varje stratum konstrueras pri
mära urvalsenheter större än 10 % av 
stratums storlek. Därefter sker ett för-
stastegsurval slumpvis med 1 primär ur
valsenhet per stratum. 

Den uttagna enheten tilldelas en san
nolikhet P„ som i princip skall vara 
proportionell mot dess storlek. I det ide
ala fallet bör P, vara hela antalet i röst
längd upptagna personer inom den ut
tagna enheten M, i relation till motsva
rande antal inom hela stratum M d. v. s. 

Det är väl bekant, att man i dylika 
fall ej alltid känner de exakta värdena 
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på M, och M utan måste för P, räkna 
med ett skattningsvärde Z,. Vid urvalet 
till 1956 års undersökning användes så
lunda för skattningsvärdet antalet i 
röstlängd upptagna personer enligt 1952 
års röstlängd. Vid 1958 års urval har 
skattningsvärdet bildats med använd
ning av antalet röstberättigade personer 
inom respektive områden enligt den vid 
valet använda röstlängden. 

Av de M, elementen (personerna) i 
den i:te här uttagna primära urvalsen
heten skall härnäst subsamplas ett vill
korligt antal element m,. Detta antal be
stämmes genom det för samtliga strata 
införda villkoret att en konstant andel 
k = 0,10 av personerna i varje stratum 
skall ingå i det slutliga urvalet. 

Antalet personer i den primära ur
valsenhet som tillhör urvalet beräknas 
till Z,M. 

Det sekundära urvalet sker i propor
tion m, : M„ varför 

Den sekundära urvalsfraktionen be
stämmes på detta sätt för samtliga 30 
strata och appliceras på de infordrade 
röstlängderna genom ett systematiskt 
urval. 

För att belysa hur urvalet utfallit har 
på samma sätt som i tidigare berät
telser gjorts nedanstående sammanställ
ning. 

Urvalsramen utgöres av samtliga i 
1957 års röstlängd upptagna personer 
med den fördelning av dessa på röstbe
rättigade och icke röstberättigade, som 
gällde fr. o. m. 1 januari 1958. Det inne
bär att personer födda 1936 och upp
tagna i 1957 års röstlängd med rätt att 
utöva sin rösträtt först under 1958 ingår 
i urvalsramen. 

I samband med statistiken över folk
omröstningen den 13 oktober 1957 in
fordrade statistiska centralbyrån på sär
skild blankett uppgifter om rösträtten i 
varje röstningsdistrikt (valdistrikt) en-

Röstberättigade 

I valet deltagande 

Antal röstande inför röstmottagare . 
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ligt den i juli 1957 justerade röstläng
den. Dessa siffror användes sedan även 
för beräkning av antalet röstberättiga
de och icke röstberättigade enligt sam
ma längd vid 1958 års val. En följd av 
denna procedur blev, att antalet i röst
längd upptagna personer vid 1958 års 
val, d. v. s. den ovan definierade urvals
ramen, ej kunnat reduceras med hän
syn till faktisk avgång ur röstlängden 
genom dödsfall eller utvandring. För
väntade antalet, d. v. s. 10 % av total
antalet i röstlängd upptagna personer, 
enligt tablån på sid. 55 är därför för 
stort. I stickprovet ingår däremot ej 
personer, som enligt anteckning i de för 
urvalet infordrade röstlängderna avli
dit efter längdens upprättande. Skyldig
het att anteckna dödsfall i röstlängd är 
visserligen ej stadgad, men hänsyn till 
sådan anteckning har, som nämnts, ta
gits i förekommande fall. En uppfatt
ning om felets storleksordning kan vin
nas på följande sätt. 

Strykningarna av döda i urvalet upp
går till i runt tal 1 500 personer enligt 
vad en direkträkning visar såväl på 
landsbygden som i städerna. Det inne
bär att i genomsnitt ungefär vartannat 
dödsfall torde ha strukits i längderna. 
Med tillämpning av denna korrektion på 
det förväntade antalet röstberättigade 
enligt tablån på föregående sida har be
räknats och i tablåns sista kolumn in
förts några korrigerade värden för den 
procentuella avvikelsen från de väntade 
värdena. Det framgår att dessa avvikel
ser är relativt känsliga för införda anta
ganden om dödligheten. 

Största relativa avvikelsen från det 
väntade antalet ( + 2,5 %) visar enligt 
tablån antalet icke röstberättigade. Det
ta beror närmast på att dessa personer, 
som till antalet utgör knappt 3 % av 
alla i röstlängd upptagna, är ganska 

ojämnt fördelade över längdernas sidor 
och därför lätt blir för många eller för 
få i urvalet. I 1956 års undersökning 
var sålunda de icke röstberättigade un-
derrepresenterade, medan förhållandet 
nu är det motsatta. 

Antalet röstberättigade i relation till 
hela antalet i röstlängd upptagna dels 
inom urvalet dels i hela materialet kor
rigerat för dödlighet utgjorde, i %: 

Procenttalen i urvalet ligger genomgå
ende något lägre än talen i riksmateria
let. Korrektionen för dödlighet i riksma
terialet är som tidigare nämnts ej full
ständig, men den är genomförd så långt 
det varit möjligt för att få siffror som 
är bättre jämförbara med urvalet. 

Urvalet omfattar 511467 personer, 
vilket motsvarar 9,96 % av antalet i röst
längd upptagna personer. Om sistnämn
da antal i möjlig mån korrigeras för 
dödlighet efter ovan angivna riktlinjer, 
blir procenttalet i stället 10,02. 

Som vidare framgår av ovanstående 
tablå är skillnaden mellan observerat 
och väntat antal valdeltagare jämförelse
vis obetydlig. Att det väntade antalet 
genomgående är något större än det ob
serverade kan ej hänföras till någon be
stämd orsak. — Antalet deltagare i va
let angivet i procent av antalet röstbe
rättigade utgjorde: 

Principerna för yrkesgrupperingen 
framgår av sid. 64—65 i 1956 års redo
görelse. 
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Röstberättigade. Uppgifter om de röst
berättigades fördelning efter yrke och 
familjeställning (endast för kvinnor) re
dovisas i tab. 5. Det framgår bl. a. att 
gruppen övriga arbetare inom andra 
näringsgrenar än jordbruk med binä
ringar är den bland samtliga yrkesgrup
per till antalet mest betydande. Av 1 000 
röstberättigade män resp. kvinnor till
hör resp. 409 och 302 (år 1956 resp. 403 
och 308) denna grupp. Den näst största 
gruppen, relativt sett, utgör bland män
nen hemmansägare, arrendatorer m. fl. 
(104 per 1 000; motsvarande promilletal 
år 1956 var 116) och bland kvinnorna 
de självständiga yrkeslösa inom andra 
näringsgrenar än jordbruk med binä
ringar (149 per 1 000 mot 140 år 1956). 
Såsom tredje grupp i storleksordning 
följer för männen kontorspersonal m. fl., 
medan för kvinnorna grupperna kon
torspersonal m. fl. och hemmansägare 
m. fl. är i det närmaste lika betydande 
(94 resp. 92 per 1 000). I övrigt visar 

en jämförelse mellan 1958 och 1956 års 
siffror att inom den förvärvsarbetande 
befolkningen i jordbruk med binäring
ar grupperna kvinnliga yrkesutövare 
och husmödrar minskat med resp. 5,4 
och 5,2 %, medan dessa inom övriga 
näringsgrenar ökat med resp. 5,2 och 
1,9 %. 

De icke röstberättigade redovisas i 
nedanstående tablå med uppgifter även 
för vissa större yrkesgrupper. 

Valdeltagandet inom olika yrkesgrup
per samt efter kön och ålder. Valdelta
gandet inom olika yrkesgrupper fram
går av tab. V. 

För såväl män som kvinnor var lik
som vid tidigare val valdeltagandet på
fallande lågt bland de självständiga yr
keslösa. De förvärvsarbetande inom 
jordbruk med binäringar uppvisar nå
got lägre valdeltagande än de förvärvs
arbetande inom övriga näringsgrenar. 

Särskiljas kvinnorna efter familjeståll-

Förvärvsarbetande befolkning och dennas familje
medlemmar 

Självständiga yrkeslösa och deras familjemedlemmar 
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Tab. U. Deltagandet i valet inom olika yrkesgrupper, år 1958 
Voters, by occupation 

Anm. Siffrorna grunda sig på ett urval och avse endast omkring 1/10av antalet i röstlängderna upp
tagna personer. Ten per cent sample survey 
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ning finner man, att de ej förvärvsarbe
tande gifta kvinnorna har den högsta 
röstfrekvensen (82,6 %), högre än för 
samtliga män (79,5) medan övriga famil
jemedlemmar bland kvinnorna uppvisar 
det lägsta valdeltagandet (55,2 % ) . In
om samtliga dessa grupper var valdelta
gandet lägre än vid 1956 års val. 

En jämförelse gällande röstfrekvensen 
efter yrkesställning mellan olika grup
per inom den förvärvsarbetande befolk
ningen och dennas familjemedlemmar 
ger vid banden, såsom framgår av sam
manställningen nedan, att tjänstemännen 
inom jordbruk med binäringar visar det 
livligaste valdeltagandet, arbetarna inom 
jordbruk med binäringar det lägsta, me
dan företagarna intager en mellanställ
ning. "Vid 1956 års val var röstfrekvensen 
i de flesta grupperna högre både inom 
jordbruk med binäringar och övriga nä
ringsgrenar. 

Valdeltagandet inom de särskilda yr
kesgrupperna utvisar, såsom framgår av 
tab. U, rätt betydande skiljaktigheter. 
Främst eller med nära 92 % i röstfre
kvens står högre tjänstemän i offentlig 
tjänst och därnäst med över 90 % i val
deltagandet företagare och företagsleda
re samt högre tjänstemän i enskild 
tjänst. Detta gäller såväl män som kvin
nor. 

Bland männen uppvisar även gods

ägare och folkskollärare ett valdelta
gande över 90 %. Därnäst följer med 
hög röstfrekvens övriga tjänstemän in
om jordbruk med binäringar, verkmäs
tare och förmän inom industrin samt 
hemmansägare m. fl. Lägsta valdeltagan
det uppvisar sjöfolk — både fartygsbefäl 
och sjömän •— och övriga tjänstemän in
om övriga näringsgrenar än jordbruk 
med binäringar. 

Ordningsföljden mellan yrkesgrupper
na bland kvinnorna är i stort sett lik
artad med den som gäller för de manli
ga väljarna. Kvinnornas röstfrekvens är 
dock vanligen lägre än männens. Un
dantag härifrån utgör kvinnorna inom 
sjöfolksgrupperna och gruppen arbetare 
inom handel. Bland de kvinnliga väljar
na företer gruppen arbetare i husligt ar
bete det lägsta valdeltagandet. 

Hur valdeltagandet inom större yrkes
grupper varierar med åldern redovisas i 
tab. 4. För flertalet yrkesgrupper fram
går av här föreliggande siffror, i likhet 
med år 1956, 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 högre än hos den övriga be
folkningen i de yngre åldersgrupperna, 
lägre än denna i de högre. 
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Tab. V. Röstberättigade och i valet deltagande, fördelade efter kön och ålder, år 1958 
Persons entitled to vote and voters, by sex and age 

Anm. Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring l/10 av antalet i (röstlängderna 
upptagna personer. Ten per cent sample survey 
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Valdeltagandet inom olika åldersgrup
per. Åldersuppgifterna, som grundar sig 
på anteckningar i röstlängderna om fö
delseår, avser antalet -vid valårets in
gång fyllda åldersår. Födelseåret 1936 
svarar sålunda mot en ålder av 21 år, 
födelseåret 1935 mot 22 år o. s. v. En 
sammanfattning av valdeltagandet inom 
olika åldersgrupper lämnas i tab. V. Där
jämte omfattar bearbetningen fördelning 
efter ålder av röstberättigade och i valet 
deltagande inom olika civilstånd på 
landsbygden och i städerna. I fråga om 
landsbygden har en uppdelning skett 
även efter näringsgren. Resultatet härav 
framgår av tab. 6. Utöver vad som ti
digare anförts om röstningsfrekvensens 
variationer (se sid. 59) med åldern 
meddelas här några på dessa tabeller 
grundade iakttagelser. 

Av en jämförelse mellan röstfrekven
serna för könen framgår, att männen 
med undantag för åldersgrupperna 25— 
34 år, visar högre valdeltagande än 
kvinnorna. 

Valdeltagandet når sitt maximum 
bland männen i åldern 50—54 år och är 
endast obetydligt mindre i de närmast 
följande åldersgrupperna upp till 75 år 
(i gruppen 70—74 år 77,6 % ) ; därefter 
faller röstfrekvensen hastigt. För kvin
norna ligger det maximala valdeltagan
det i åldersgrupperna 45—54 år och fre
kvenstalen visar en tydligt fallande ten
dens redan fr. o. m. åldersgruppen 60— 
64 år. De två yngsta årsklasserna av de 
röstberättigade uppvisar liksom vid ti
digare val mycket låg röstfrekvens. Vid 
1958 års val var valdeltagandet bland 
männen i åldrarna 21 och 22 år resp. 
60,4 och 63,5 %, bland kvinnorna resp. 
57,7 och 59,2 %. 

Väljarmassans relativa fördelning 
kommer också till synes om man be
räknar median- och kvartiltalen för 

vartdera könet. Nedre kvartilen, media-
nen och övre kvartilen betecknar i det
ta fall de åldersgränser, som underskri-
des av resp. en fjärdedel, hälften och 
tre fjärdedelar av hela antalet väljare. 1 
detta avseende föreligger ingen nämn
värd skillnad mellan könen, såsom fram
går av följande tablå. 

En jämförelse med 1956 års siffror vi
sar — liksom tidigare kunnat iakttagas 
mellan år 1952 och 1056 — en förskjut
ning uppåt av väljarmassans relativa 
åldersfördelning. Denna är till stor del 
en följd av förändringar i den totala 
befolkningens ålderssammansättning. 

Vid en jämförelse mellan siffrorna för 
olika civilstånd framgår, att såväl gifta 
män som gifta kvinnor inom alla ålders
grupper i allmänhet visar ett avsevärt 
högre valdeltagande än de ogifta och 
förut gifta. Skillnaden är minst i de yng
sta åldersklasserna men ökas kraftigt 
med stigande ålder. Inga större olikhe
ter förefinnas härutinnan mellan lands
bygden och städerna. I de högre åld
rarna företer i allmänhet de ogifta nå
got lägre valdeltagande än de förut gifta. 

Röstande inför röstmottagare förde
lade på yrkesgrupper. Länsstyrelserna 
verkställer inprickning av de poströs
tande i längderna på sätt, som avviker 
från förfarandet vid röstning på valda
gen i det egna valdistriktet. På grund av 
detta, har det varit möjligt att vid bear
betningen av röstlängderna undersöka 
yrkesfördelningen bland de poströstan
de och därigenom belysa omfattningen 
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av röstning inför röstmottagare bland 
olika yrkesgrupper. 

Av sammanställda uppgifter framgår, 
att det framför allt är tjänstemännen 
som förhållandevis flitigt utnyttjat den
na möjlighet att deltaga i valet. Sålunda 
röstade 6,7 % (år 1956 5,8 %) av samt
liga i valet deltagande tjänstemän inför 
röstmottagare, medan detta var förhål
landet med endast 1,7 % bland arbetar
na (år 1956 1,3 % ) . 

Mycket hög frekvens uppvisar högre 

tjänstemän, av vilka ungefär var åttonde 
(år 1956 var tionde) röstat inför röst-
mottagare. Särskilt lågt frekvenstal fin
ner man för företagarna inom jordbruk 
med binäringar eller 0,9 % (år 1956 0,7 
% ) ; motsvarande relativtal för företa
garna inom övriga näringsgrenar är av
sevärt högre eller 4,1 % (år 1956 3,9 
%). Även frekvenstalet för röstande in
för röstmottagare bland självständiga yr-
keslösa är jämförelsevis högt (4,5 %). 
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Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1957—1958 
Elections to the First Chamber 

De valdas namn, yrke och rösttal m. m. 

Anm. Uppgifterna avser de ordinarie valen. — 
Beteckningarna H (högern), G (centerpartiet bon
deförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokra
terna), K (kommunistiska partiet) angiver det 
parti, väljarna och de valda representerade vid 
tiden för valet. — * Utmärker, att ledamot blivit 
omvald för samma valkrets. — betecknar leda

mot, som tidigare tillhört första kammaren, n le
damot, 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. — Yrkes-
uppgiften hänför sig till tidpunkten för valen. 



Tab. 2. Röstberättigade och i valet deltagande samt partifördelning av avgivna valsedlar vid valet till 
andra kammaren, valkretsvis, år 1958, i olika församlingsgrupper efter näringsgrenskaraktär 
Persons entitled to vote, voters and party affiliation at the election to the Second Chamber 
in different groups of parishes, according to branches of industry, by constituency 

Anm. I fråga om avgränsningen mellan församlingsgrupper hänvisas till tablån på sid. 44. 
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TAB. 2 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE SAMT AVGIVNA GODKÄNDA VALSEDLAR VID VALET TILL 

ANDRA KAMMAREN, VALKRETSVIS, ÅR 1958 I OLIKA FÖRSAMLINGSGRUPPER EFTER NÄRINGSGRENSKARAKTÄR 
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TAB. 2 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE SAMT AVGIVNA GODKÄNDA VALSEDLAR VID VALET TILL 

ANDRA KAMMAREN, VALKRETSVIS, ÅR 1958 I OLIKA FÖRSAMLINGSGRUPPER EFTER NÄRINGSGRENSKARAKTÄR 

68 
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Tab. 3. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön, ålder, näringsgren och 
yrkesställning, vid valen till andra kammaren, år 19581 

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring ' /» a ^ 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 to the Second Chamber 



72 TAB. 3 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN, ÅLDER, 



NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1958 7 3 



7 4 TAB. 3 ( fo r t s . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN, ÅLDER, 



NÄRINGSGREN OCH YRKESSTÄLLNING, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1958 75 
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Tab. 4 . Röstberättigade och i valet deltagande efter kön och ålder inom större yrkes-
grupper med fördelning på näringsgren, vid va len till andra kammaren, år 1958 1 

Persons entitled to vote and voters, by sex and age within large occupational groups 
at the elections to the Second Chamber 

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring '/IO av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. 
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TAB. 4 ( for t s . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN OCH ÅLDER INOM STÖRRE 

YRKESGRUPPER MED FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGREN, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1 9 5 8 
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TAB. 4 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN OCH ÅLDER INOM STÖRRE 

YRKESGRUPPER MED FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGREN, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1958 
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TAB. 4 (forts.). RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN OCH ÅLDER INOM STÖRRE 

YRKESGRUPPER MED FÖRDELNING PÅ NÄRINGSGREN, VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN, ÅR 1958 
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Tab. 5. Rösträtten inom olika yrkesgrupper, år 19581 

Right to vote in different occupational groups 

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avaer endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upp
tagna personer. 
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Tab. 6. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön, ålder och näringsgren 
inom olika civilståndsgrupper, vid valen till andra kammaren, år 1958 1 

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

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring 1/10 av antalet i röstlängderna upptagna 
personer. 
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TAB. 6 ( fo r t s . ) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH VALDELTAGARE EFTER KÖN, ÄLDER OCH CIVILSTÅND 
LÖSA MED FAMILJEMEDLEMMAR 
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SAMT NÄRINGSGREN INOM FÖRVÄRVSARBETANDE BEFOLKNING RESP. SJÄLVSTÄNDIGA YRKES-
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Bilaga 

Förteckning 
över vid urvalundersökningen upprättade s. k. råtabeller 

Tab. 1. I röstlängd upptagna personer 
(röstberättigade och icke röstberättiga
de, födda är 1936 eller tidigare) efter 
kön och socialgrupp (endast röstberätti
gade). Den förvärvsarbetande befolk
ningen och dennas familjemedlemmar 
inom jordbruk med binäringar fördelad 
efter yrkesställning. Riksområdesvis. 

Tab. 2. Röstberättigade och i valet 
deltagande inom olika yrkes- och so
cialgrupper efter kön, civilstånd och fa
miljeställning samt fördelade på nä
ringsgrenar och självständiga yrkeslösa. 
Landsbygden, Stockholm, Göteborg och 
övriga städer. 

Tab. 3. Röstberättigade och valdelta
gare inom olika yrkesgrupper och nä
ringsgrenar, (jordbruk med binäringar, 
övriga näringsgrenar) fördelade efter 
kön, civilstånd och familjeställning samt 
på förvärvsarbetande och självständiga 
yrkeslösa. Landsbygden och städerna. 

Tab. 4. Röstberättigade och valdelta
gare efter kön, ålder och socialgrupp in
om förvärvsarbetande befolkning resp. 
självständiga yrkeslösa med familjemed
lemmar. De förvärvsarbetande även för
delade på jordbruk med binäringar och 
övriga näringsgrenar. Landsbygden och 
städerna. 

Tab. 5. Röstberättigade och i valet 
deltagande fördelade på förvärvsarbe
tande och självständiga yrkeslösa samt 
efter kön och ålder. De förvärvsarbetan
de även fördelade på jordbruk med bi
näringar och övriga näringsgrenar. 
Landsbygden och städerna. 

Tab. 6. Röstberättigade och i valet 
deltagande efter kön och ålder inom 
större yrkesgrupper med fördelning på 
näringsgrenar (jordbruk med binäring
ar; övriga näringsgrenar). Hela riket. 

Tab. 7. Röstberättigade och i valet 
deltagande efter kön och ålder. På 
landsbygden även med fördelning på 
förvärvsarbetande, fördelade på jord
bruk med binäringar och övriga nä
ringsgrenar i kombination med civil
stånd. För städerna fördelning efter ci
vilstånd. För Stockholm, Göteborg och 
Malmö har för vardera upprättats en 
särskild tabell 7 a med samma fördel
ning som för städerna. 

Tab. 8. Röstberättigade och i valet 
deltagande efter kön, civilstånd och so
cialgrupp, fördelade på förvärvsarbetan
de och självständiga yrkeslösa. Den för
värvsarbetande befolkningen fördelad 
på jordbruk med binäringar och övriga 
näringsgrenar. Landsbygden, Stockholm 
och övriga städer. 

Tab. 9. Icke röstberättigade (födda 
1936 och tidigare) efter kön och civil
stånd samt yrkesställning, socialgrupp 
samt rösträttshindrets art. Landsbygden 
och städerna. Den förvärvsarbetande 
befolkningens och dennas familjemed
lemmars fördelning efter yrkesställning 
samt efter socialgrupp och rösträtts
hindrets art redovisas särskilt för Stock
holm, Göteborg och Malmö. 

Tab. 10. Icke röstberättigade (födda 
1936 och tidigare) inom olika yrkes
grupper och näringsgrenar (jordbruk 
med binäringar; övriga näringsgrenar) 
efter kön med fördelning på förvärvs
arbetande och självständiga yrkeslösa. 
Landsbygden och städerna samt hela 
riket. 

Tab. 11. Röstande inför röstmottaga
re inom olika yrkesgrupper och närings
grenar (jordbruk med binäringar; öv
riga näringsgrenar) efter kön och so
cialgrupp med fördelning på förvärvs
arbetande och självständiga yrkeslösa. 
Hela riket. 
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