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XII 

SUMMARY 

This is the second part of a report on the 
elections to both Chambers of the Riksdag 
in 1959 and 1960. It contains an account of 
the elections to the First Chamber of the 
Riksdag in 1959 and 1960 and an analysis 
of the results given in the first part of the 
report from the elections to the Second 
Chamber on the 18th September 1960. 

Elections to both Chambers are conducted 
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 130 members, who are elected 
for a term of 8 years. Not all the members 
are çlected 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 1959 and 18 in 1960. In 1961 the Con
servatives have 19 members in the First 
Chamber, the Centre Party 20, the Liberals 
33, the Social Democrats 77 and the Com
munists 2. 

On the 18th September 1960 all the mem
bers of the Second Chamber were elected. 
The country is divided into 28 constituen
cies. Every Swedish man and woman who 
has reached at least 21 years of age during 
the calendar year before the election, with 
the exception of those under guardianship, 
has the right to vote. 

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 1960. 

68.6 of the total population were on 
voting registers; 66,5 % were entitled to 
vote (66,0 % in rural areas, 67,1 % in 
urban areas). 

On the 18th September 1960 4 271610 
(85,9 % ) voters took part in the elections 
to the Second Chamber. In rural areas 85,5 % 
of the electorate voted and in urban areas 
86,3 % ; 87,1 % of the male electorate voted, 
but only 84,8 % of the female. 

Since 1942 measures have been taken to 

Persons Of which 
on voting persons persons 
registers entitled notentitled 

to vote to vote 

Rural areas.. 2 468 673 2 407194 61479 
Urban » . . 2 654 466 2 564 983 89 483 
The whole 

country . . . 5 123 139 4 972 177 150 962 

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 Regis
trar. 

At the elections to the Second Chamber, 
about 193 000 persons used the postal voting 
procedure. 

The Centre Party, the Liberals, the Social 
Democrats and the Communists obtained 
more votes than in the election of 1958, 
while the number of votes cast for the Con
servatives decreased. 

A sample survey has been made of those 
on the voting registers. The right to vote 
and participation in elections have been 
studied, inter alia, in different groups class
ed according to age, civil status, occupa
tion and income. 

At the request of the Royal Commission 
on the Constitution the statistics on the 
1960 Second Chamber elections have been 
supplemented by an interview inquiry. This 
inquiry has made it possible to acquire in
formation on the distribution of the politi
cal opinions of different categories of voters. 
Among other matters examined were the 
way in which the voters followed the elec
tion (the Press, television, public meetings 
etc.) and their knowledge of political mat
ters and institutions. 

Furthermore, the Government, acting on 
a recommendation of the Royal Commission 
on the Constitution, has commissioned the 
Central Bureau of Statistics to collect in
formation from the political parties on the 
procedure used by them in the nominations 
for the election of the Second Chamber in 
1960. An account of this procedure is given 
in a special section of this report together 
with an analysis of the data on the occu
pations of the candidates. 
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Inledning 

Av redogörelsen för riksdagsmannava-
len åren 1959—1960 har förut offentlig
gjorts en första del, innehållande tabel
ler med resultaten från valen till andra 
kammaren den 18 september 1960. 

Föreliggande del av redogörelsen in
nehåller utförligare kommentarer i en 
textavdelning och ytterligare tabellma
terial. Här redogöres även för 1959 och 
1960 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. 2—6. Redovisning av 
uppgifter om rösträtt och valdeltagande 
har skett med fördelning efter ålder, 
yrke, inkomst m. m. 

Statistiken över 1960 års andrakam
marval har på initiativ av författnings
utredningen utvidgats med en intervju
undersökning, vilken ingår som ett sär
skilt kapitel i berättelsen. Genom inter
vjuundersökningar kan man få kunskap 

om den politiska åsiktsfördelningen in
om skilda väljarkategorier, om väljarnas 
intresse för valdebatten i olika media 
samt om deras information rörande po
litiska förhållanden och institutioner 
etc. En motsvarande undersökning har 
bl. a. utförts beträffande opinionsbild
ningen vid 1957 års folkomröstning 
i tjänstepensionsfrågan (SOU 1959:10). 
Den nu genomförda undersökningen har 
ett begränsat syfte och gäller mindre en 
analys av opinionsbildningen än en de-
skription av valmanskåren med avseen
de pä ovan anförda förhållanden. 

Kungl. Maj:t har vidare på därom av 
författningsutredningen gjord framställ
ning uppdragit åt statistiska centralby
rån att införskaffa upplysningar från de 
politiska partierna angående deras vid 
1960 års andrakammarval tillämpade 
kandidatnomineringsförfarande. En re
dogörelse härför lämnas i ett särskilt av
snitt av berättelsen, där även en bear
betning av uppgifterna om kandidater
nas yrkesfördelning redovisas. 
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FÖRSTA KAMMAREN 

Valtekniska förhållanden 

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

Valkretsarna indelas i åtta nedan an
givna grupper. Varje är i oktober för
rättas val i en av grupperna, vilka av
löser varandra i tur och ordning, till 
dess efter åtta år kammaren i sin hel
het förnyats. 

krets skall utgöra minst fem. Antalet le
damöter i kammaren utgör för närva
rande 151. 

Valmän för utseende av riksdagsmän 
i första kammaren är landstingens leda
möter samt stadsfullmäktige i städer, 
som ej deltager i landsting. I enlighet 
med bestämmelserna i RO 6 § 7 mom. 
utser dock Gotlands läns landsting en
dast en del av sina landstingsledamöter 
(f. n. 17) till att deltaga i det med Kal
mar läns båda landsting gemensamt för
rättade förstakammarvalet; bestämmel
sen är tillkommen för att tillförsäkra de 
respektive landstingen det inflytande på 
valet i valkretsen, som står i förhållan
de till landstingsområdenas folkmängd. 
Av samma skäl utser de städer, som ej 
deltager i landsting och som ej utgör 
egna valkretsar, endast en del av sina 
stadsfullmäktige till att deltaga i val till 
första kammaren. 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 
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 val
kretsen eller icke. 

Enär den valperiod, som gäller för 
förstakammarvalen, är jämnt dubbelt så 

Mandatens fördelning. Antalet leda
möter i första kammaren skall vara 150 
eller det högre tal, som föranledes av 
stadgandet i RO 6 § 4 mom. 2 stycket, 
enligt vilket antalet ledamöter i en val-
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Valen till första kammaren åren 1959—1960 

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. 

Uppgifter om förrättade val till första 
kammaren under åren 1959—1960 med
delas i tab. 1 i tabellavdelningen. Un
der år 1959 förrättades val i tre val
kretsar, nämligen i Kalmar läns norra 
och södra landstingsområdens samt Got
lands läns valkrets, i Skaraborgs län och 
i Kopparbergs län, och under 1960 i två 
valkretsar, nämligen i Malmöhus län 
med Malmö och Hälsingborgs städer 
samt i Gävleborgs län med Gävle stad. 

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
ställning vid förstakammarvalen är 
känd på förhand, tar denna samverkan 
ibland särskilda former och kan tillgå 
så, att ett parti avstår någon eller några 
överskottsröster till ett annat. 

Under de båda redogörelseåren före
kom samverkan mellan partierna vid 
fyra av de fem valen. Den vanligaste for
men för samverkan brukar vara, att ge
mensam partibeteckning användes. 

Så skedde vid valen 1959 i Kalmar 
läns norra och södra landstingsområ
dens samt Gotlands läns valkrets, där 
center- och folkpartierna samverkade, 
och i Kopparbergs läns valkrets, där hö
gerpartiet, centerpartiet och folkpartiet 
samverkade. 

Vid valen 1960 samverkade i Malmö
hus län högerpartiet, centerpartiet och 
folkpartiet, varigenom ett mandat, som 
eljest hade gått till socialdemokraterna, 
i stället tillföll högerpartiet. I Gävleborgs 
län samverkade likaledes högerpartiet, 
centerpartiet och folkpartiet, medan 
kommunisterna röstade med socialdemo
kraterna; härigenom säkrades center
partiets och folkpartiets mandat. 

Tab. A ger en överblick av partiernas 
styrkeförhållanden inom valkorporatio
nerna vid valen 1959—1960 och vid 
nästföregående val i samma valkretsar. 
Mellan de nämnda valperioderna ökade 
i första hand högerpartiets och därnäst 
socialdemokraternas representation. 
Även kommunisterna kunde notera en 
mindre ökning, medan centerpartiet 
och folkpartiet fick sina väljargrupper 
minskade. 

I tab. A lämnas vidare uppgifter om 
de valda riksdagsmännens fördelning på 
partier vid senaste valet. Högerpartiets 
mandat ökade med fyra, varav ett i Kop
parbergs län vid valet 1959 och tre i 
Malmöhus län vid valet 1960. Center
partiet, folkpartiet och socialdemokra
terna förlorade ett mandat i Malmöhus 
län, varjämte sistnämnda parti förlorade 
ytterligare ett mandat i Kopparbergs 
län. 

Antalet i sin valkrets omvalda leda
möter var 25, vilket utgör drygt 70 % 
av de 35 riksdagsmandat, som var före-



Tab. A. Partifördelningen inom valkorporationerna och bland de valda dels vid valen till första kammaren åren 1959—1960, 
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 1959—1960, 
and at the immediately preceding elections in the same constituencies 

4 
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Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1959 års riksdag 

till riksdagens början år 1961 

Första kammarens sammansättning vid början av 1961 års riksdags vårsession 

mål för val. Åren 1957—1958 var mot
svarande andel 57 %. Frän andra kam
maren invaldes två riksdagsledamöter. 

Antalet i riksdagsarbetet nytillträdande 
utgjorde således åtta eller drygt en fem
tedel av de ifrågavarande mandaten. 

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 1959 års 
riksdag intill början av 1961 års riksdag 
förrättades 13 nya röstsammanräkningar 
mot 19 under föregående fyraårsperiod. 
I tab. B meddelas uppgifter om namn, 
yrke och parti för såväl de avgångna 
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 gäl
ler inträffade fem fall av detta slag (se 
noter till tab. B). 

Dödsfall var i fyra fall orsaken till 
den nya röstsammanräkningen. Den be
rodde i nio fall på avsägelse av skilda 
anledningar, varibland tre gällde inval 
i andra kammaren. 

I samtliga fall utom ett tillhörde ef
terträdaren samma parti som företräda
ren. I detta fall efterträdde på grund av 
överenskommelse mellan partierna un
der mandatperioden en folkpartirepre
sentant en ledamot tillhörande center
partiet efter dennes avsägelse. 

Uppgifterna om kammarens samman
sättning vid 1961 års riksdag grundar 
sig i huvudsak på den av kammarens 
kansli vid riksdagens början uppgjorda 
ledamotsförteckningen. 

Partiställningen var följande: höger
partiet 19, centerpartiet 20, folkpartiet 
33, socialdemokraterna 77 och kommu
nisterna 2. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade 
riksdagar fördelar sig ledamöterna på 
sätt som framgår av tab. C. Medeltalet 

2—61070 i 

för centerpartiets, socialdemokraternas 
och kommunisternas representanter har 
ökats, medan för högerpartiets och folk
partiets medlemmar medeltalet uppvisar 
minskning. Medeltalet bevistade riksda
gar år 1961 är — om man bortser från 
de två kommunisterna — högst för de 
ledamöter, som representerar socialde
mokraterna med i genomsnitt 12,6 be
vistade riksdagar. 

Antalet ledamöter, bosatta inom den 
valkrets, för vilken de valts, har vid de 



6 

Tab. B. Nya röstsammanräkningar till första kammaren, förrättade under tiden från riksdagens 
början år 1959 intill början av 1961 års riksdag 

Re-counting of votes for the First Chamber from the beginning of the 1959 session up to the beginning 
of the 1961 session 

Tab. C. Första kammarens ledamöter fördelade efter antalet bevistade riksdagar 

Members of the First Chamber, by number of sessions attended 



Anm. H: högerpartiet; C: centerpartiet; F: folkpartiet; S; socialdemokraterna; K: kommunisterna. 
— Yrke och partiställning avser tidpunkten för röstsammanräkningen. — I och II betecknar före
gående ledamotskap av första resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 

7 

senare valen något minskats , såsom 

framgår av tablån hä r nedan . Av förs

ta k a m m a r e n s ledamöter vid r iksdagen 

å r 1961 var i stort sett 9 av 10 bosatta 

inom de valkretsar , för vilka de valts. 

Centerpar t ie t f ramträder som ett ut

prägla t landsbygdspar t i , medan folk

part iet , kommunis t i ska par t ie t och so

c ia ldemokrat iska par t ie t är mer eller 

m i n d r e s tadsbetonade. Minskning av an

talet l andsbygdsrepresen tan te r konsta

teras inom de t r e borgerl iga pa r t i e rna , 

u n d e r det att b land socia ldemokraterna 

antalet l andsbygdsrepresentan ter ökats . 
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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 
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Av samtliga förstakammarledamöter är 
23 bosatta i Stockholm och i angränsan
de orter 8. 

Första kammarens ledamöter inom oli
ka partier har i tab. D fördelats efter 
yrke. En motsvarande fördelning avse
ende 1959 års riksdag återfinnes i be
rättelsen om riksdagsmannavalen 1958 
—1959. Antalet ledamöter är sedan år 
1959 nästan oförändrat inom de tre 
stora huvudgrupperna av yrken, nämli
gen i offentliga tjänster m. m. 78, indu
stri, samfärdsel och handel m. m. 33 
och jordbruk med binäringar 37 leda
möter. Av fungerande eller f. d. statsråd 
hade vid början av 1961 års riksdag 8 
plats i första kammaren. Första kamma
ren har numera 11 kvinnliga ledamöter. 

Åldersfördelningen av första kamma
rens ledamöter vid början av år 1961 
lämnas i tab. E med vissa jämförande 
uppgifter för åren 1957 och 1959. 

Medelåldern har bibehållit sig så gott 
som oförändrad sedan år 1959 och upp
gick vid 1961 års riksdag till 55,8 år. 
Följande sammanställning1 visar medel
ålderns förändringar sedan år 1953 för 
de särskilda partierna inom första kam
maren, ävensom för vardera kammaren 
i dess helhet. 

1 Här upptages åldern som det tal, vilket an
ger skillnaden mellan år 1960 och vederböiande 
födelseår. Såsom mått pä medelåldern vid slutet 
av året torde en sålunda beräknad siffra vara 
något för låg. 
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ANDRA KAMMAREN 

Nya röstsammanräkningar under tiden från början av 1959 års riksdag 
till riksdagens början år 1961 

Valen till andra kammaren år 1960 

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 12 platser, som blivit le
diga. Motsvarande antal under de båda 

närmast föregående åren var 14. 
I tab. F meddelas namn, yrke och par

ti för såväl avgångna ledamöter som ef
terträdare samt för de förra avgångsorsa
ken och för de senare datum för röst
sammanräkningen. Fyra sammanräk
ningar ägde rum år 1959 och åtta år 
I960. Två av sammanräkningarna gällde 
valperioden 1961—1964. 

Dödsfall var i sex fall orsaken till den 
nya sammanräkningen, varav i ett fall 
dubbla röstsammanräkningar till följd 
av ett och samma dödsfall. Avsägelse på 
grund av inval i första kammaren före
kom i tre fall och avgång av annan or
sak i två fall. 

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

Älvsborgs läns södra valkrets, inne
fattande av länets landsbygd Borås dom
saga med undantag av Gäsene kommun, 
Marks domsaga samt Kinds och Redvägs 
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 1961— 
1964 enligt lagen den 8 april 1960 (SFS 
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nr 68/1960) ske efter den s. k. jämka
de uddatalsmetoden. Metoden innebär, 
att sä länge ett parti ännu icke tått 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 1961 
—1964 genom den ovan nämnda lagen. 

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

Antalet ledamöter i andra kammaren 
skall vara 230 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, 
icke uppgår till 230, tilldelas de överta
liga mandaten i tur och ordning de val
kretsar, som efter den första 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.). Varje val
krets skall vara tillförsäkrad minst fem 
mandat eller — om valkretsen på grund 
av sitt befolkningstal är berättigad fil! 
mindre än tre mandat — minst tre man
dat, detta för att det 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. 

Beräkningen av antalet ledamöter 
samt de folkmängdsuppgifter, som le
gat till grund för fördelningen på de 
olika valkretsarna för fyraårsperioden 
1961—1964, meddelas i tab. G. 

Den s. k. riksvalkvoten för andra 
kammaren eller en tvåhundratrettionde
del av rikets folkmängd utgjorde 32 484. 
Såsom framgår av tabellen, fördelades 14 
platser enligt regeln om största över
skottet (RO 15 § 2 mom.), medan Got
lands läns valkrets och Jämtlands läns 
valkrets vardera erhöll ett mandat en
ligt RO 15 § 3 mom. 

Det antal riksdagsmän, som varje val
krets ägde utse, fastställdes genom kun
görelsen den 13 maj 1960 (SFS nr 128/ 
1960). Stockholms läns valkrets erhöll 
därvid ytterligare ett mandat. Jämtlands 
läns valkrets, som enligt tidigare gällan
de bestämmelser skulle avstått ett man
dat, fick dock jämlikt bestämmelserna i 
RO 15 § 3 mom. behålla detta. Hela an
talet ledamöter i andra kammaren öka
des därigenom från 231 till 232. 
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Tab. F. Nya rögtsammanräkningar till andra kammaren, förrättade under tiden från riksdagens 
början år 1959 intill början av 1961 års riksdag 

Re-counting of votes for the Second Chamber from the beginning of the 1959 session up to the beginning 
of the 1961 session 

Valdistriktsindelningen. Enligt valla
gens bestämmelser förrättas val till and
ra kammaren valdistriktsvis. Antalet val
distrikt utgjorde vid 1960 års val 6 176, 
varav på landsbygden 4 644 och i stä
derna 1 532. I vilken utsträckning upp
delningen av kommuner i valdistrikt 
fortskridit under de senare åren, bely
ses av följande sammanställning: 

De flesta kommunerna var vid det se
naste valet uppdelade på flera valdi
strikt, såsom framgår av följande tablå. 

Medeltalet valdistrikt per kommun ut
gjorde 5,2 på landsbygden och 11,5 i stä
derna. Av städerna hade Stockholms 

stad det största antalet valdistrikt (300), 
av landskommunerna Vilhelmina i Väs
terbottens län (41). 

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-



13 

Anm. H: högerpartiet; C: centerpartiet; F: folkpartiet; S: socialdemokraterna; K: kommunisterna. 
— Yrke och partiställning avser tidpunkten för röstsammanräkningen. 

let röstberättigade var i det förra fallet 
518 och i det senare 1 674. Mindre än 
1 000 röstberättigade hade 4 014 lands
bygdsdistrikt (86,4 %) men endast 204 
stadsdistrikt (13,3 %). Under 500 röst
berättigade hade 2 901 landsbygdsdi
strikt men endast 96 distrikt i städerna. 
1 181 distrikt på landsbygden hade 
mindre än 200 och 350 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 invånare 
i ett valdistrikt, på landsbygden över
stiga 3 000. Vid 1960 års val hade två 
landsbygdsdistrikt mer än 3 000 röstbe
rättigade; samtidigt fanns 51 lands
bygdsdistrikt med mellan 2 000 och 
3 000 röstberättigade. I Göteborgs stads 
valkrets, där valdistrikten av gammalt 
är stora, hade 48 av samtliga 91 di
strikt mellan 3 000 och 4 000 röstberät
tigade, och för sju valdistrikt var antalet 

röstberättigade 4 000 eller flera. Medel
antalet röstberättigade i varje distrikt 
därstädes, som år 1958 uppgick till 
2 686, utgjorde vid senaste valet 2 995. 
Det största stadsdistriktet i riket var 
Göteborgs 29 :e med 4 290 röstberättiga
de. Det största distriktet på landsbygden 
var Huddinge 6:e i Stockholms län med 
4 124 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 
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 



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 fjorton valkretsar, som erhållit tilläggsmandat enligt RO 15 § 2 mom. 

14 



Tab. H. Valdistriktsindelning vid andrakammarvalen 1960 

Division into electoral districts at the elections to the Second Chamber 

15 
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ett centraluppsamlingsställe i Stock
holm, vilket stod i förbindelse med Tid
ningarnas telegrambyrå, som beräknade 
mandatfördelningen samt kungjorde den
na och röstsiffrorna dels i tidningspres
sen och dels i radio och television. Kl. 
0.56 på natten efter valet var resultatet 
klart inom den sist färdiga valkretsen. 

Vid den preliminära röstsammanräk
ningen kunde av naturliga skäl icke med
räknas röster, avgivna före eller pä val
dagen inför röstmottagare, de s. k. 
poströsterna. Antalet personer, som be
gagnade sig av detta sätt att deltaga i 
valet, uppgick till nära 193 000. Det pre
liminära resultatet av mandatfördelning
en skilde sig från det definitiva i fråga 
om fem 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. 

På grund av några valnämnders orikti
ga förfarande blev i ett antal fall valsed
lar, vilka godkänts vid den preliminära 
sammanräkningen, ogillade vid den 
definitiva. I Malmö m. fl. städers valkret» 
var detta fallet i fråga om 556 valsed
lar, i Jönköpings län i fråga om 252 
och i Jämtlands län i fråga om 167. 
Den kvarstående skillnaden mellan det 
definitiva antalet godkända valsedlar 
och det preliminära resultatet beror del
vis på bristande överensstämmelse mel-

Antal 
valsedlar 

Antal godkänd» valsedlar vid den preliminära sammanräkningen 4 062 003 
Vid den definitiva sammanräkningen reducerades detta antal: 

på grund av oriktigt förfarande av valnämnd (masskassering m. m.)1 1 0S8 
på grund av fel av väljaren, vilket ej upptäckts vid den preliminära sammanräkningen 812 

Vid den definitiva sammanräkningen tillkom: 
godkända valsedlar, som avgetts till röstmottagare före och på valdagen 187 303 
valkuvert innehållande dubbla likalydande valsedlar 4 644 
valsedlar, som ogillats vid den preliminära men godkändes vid den definitiva samman

räkningen 388 
Kvarstående skillnad mellan det definitiva antalet godkända valsedlar och det preliminära 

resultatet 1 626 
Antal godkända valsedlar vid den definitiva sammanräkningen 4 254 114 

1 Valsedlar, vilka godkänts vid den preliminära — s Dessa valsedlar läggs å sido vid den preli-
sammanräkningen men ogillades vid den défini- minära sammanräkningen, men vid den definitiva 
tiva på grund av oriktigt förfarande av valnämnd. räknas den ena valsedeln. 
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lan antalet valsedlar enligt valprotokol
let eller omslagen och det faktiska anta
let vid den definitiva sammanräkningen. 
Huvudsakligen torde dock skillnaden 
bero pä fel, som begåtts i samband med 
sammanförandet och förmedlingen 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 
störst för högern (10,3 % ) , beroende på 
det relativt stora antalet poströster, som 
avgivits för detta parti. Den minsta ök
ningen (2,0 %) vid den definitiva sam
manräkningen i jämförelse med den pre
liminära hade centerpartiet och kommu
nisterna. 

Rösträtten 

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

Röstlängd skall enligt gällande bestäm
melser upprättas av de lokala skatte
myndigheterna före den 30 juni varje år 
på grundval av stommar, som översänts 
från vederbörande länsbyrå 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 ocli 
därefter justerats, vinner den, såvida 
missnöjesanmälan enligt 46 § vallagen ej 
dessförinnan gjorts, laga kraft. 

Rösträtten kan utövas antingen genom 
personlig inställelse eller i fråga om äk
ta makar, som båda ar 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). 

Genom beslut av 1960 års riksdag (SFS 
59/1960) har åtgärder vidtagits för att 
underlätta valdeltagandet. Valnämnder 
och magistrater har ålagts att senast å 
tjugofemte dagen före valdagen till 
samtliga röstberättigade utsända röstkort 
utvisande den röstberättigades namn, 
yrke eller titel, det valdistrikt den röst
berättigade tillhör, dagen för valet samt 
den Konungens befallningshavande, som 
skall verkställa röstsammanräkning för 
den valkrets den röstberättigade tillhör. 

Väljare, som röstar inför röstmottaga
re, skall inneha röstkort. De nya bestäm
melserna angående röstning inför röst
mottagare innebär, att röstlängdsutdrag 
ej längre skall utfärdas. 

Poströstningsförfarandet, som första 
gången tillämpades vid 1942 års kom
munala val, har sedermera kommit till 
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användning vid såväl kommunala val 
som andrakammarval. 

I röstlängd upptagna personer. De är 
1960 upprättade röstlängderna för val 
till riksdagens andra kammare upptar 
alla mantalsskrivna män oeh kvinnor, 
som under detta är uppnådde en ålder 
av minst 21 år (födda 1939 eller tidiga
re). I dessa röstlängder, som har giltig
het till dess 1961 års röstlängder upp
rättas, är särskilt angivet för de perso
ner som under 1960 fyllde 21 år, att de 
ägde rösträtt först påföljande år. 

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 
1959—1960. Hela antalet i röstlängd upp
tagna personer uppgick till 2 523 742 
män och 2 599 397 kvinnor, d. v. s. sam
manlagt 5 123 1391 personer eller 68,6 % 
av rikets folkmängd den 1 januari 1960. 

På landsbygden representerar de i 
röstlängd upptagna personerna 67,6 % 
och i städerna 69,5 % av folkmängden. 
Relativtalen för de olika valkretsarna är 
på grund av olikheten i befolkningens 
ålderssammansättning ganska växlande. 
I Stockholms stad var sålunda 72,4 % av 
befolkningen upptagna i röstlängd mot 
endast 61,2 % i Norrbottens län. 

Av de i röstlängd upptagna var vid 
1960 års val 4 972 177 röstberättigade och 
150 962 i avsaknad av rösträtt, motsva-

1 Personer födda år 1939 och röstberättigade 
först 1961 ej inräknade. 

rande 97,1 resp. 2,9 % av hela antalet 
röstberättigade. 

Röstberättigade. Antalet röstberättigade 
för varje valdistrikt meddelas i del I, 
tab. 5. 

Hela antalet röstberättigade utgjorde 
4 972 177, varav på landsbygden 2 407 194 
och i städerna 2 564 983. 

En översikt av de röstberättigades 
fördelning på landsbygden och i städer
na jämfört med år 1958 lämnas i nedan
stående tablå. 

Av samtliga röstberättigade utgjor
de männen 2 445 507 och kvinnorna 
2 526 670, motsvarande på varje tusen
tal män 1 033 kvinnor för riket i dess 
helhet. Könsproportionen för varje val
krets har uträknats i tab. 1, vilken utvi
sar att överskott av män numera finns i 
femton valkretsar. 

Liksom vid de närmast föregående 
valen var kvinnorna genomgående un-
dertaliga bland de röstberättigade på 
landsbygden i samtliga valkretsar, me
dan 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 Gotlands och Upp
sala län, medan städerna i Norrbottens 
och Västmanlands län uppvisar de lägs
ta överskottstalen. Såsom framgår av 



Tab. I . Röstberättigade och icke röstberättigade, relativt antal, valkretsvis år 1960 

Entitled to vote and not entitled to vote, hy constituency 
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sammanställningen här ovan var kvin
noöverskottet särskilt betydande i Stock
holms stad och i övriga städer med mer 
än 50 000 invånare. 

Den andel av befolkningen, som äger 
rösträtt vid riksdagsmannaval, utgjorde 
66,5 % är 1960. Procenttalet varierar, 
såsom tab. I utvisar, mellan 69,3 % i 
Stockholms stad och 59,7 % i Norrbot
tens län. 

Icke röstberättigade. Rösträttshinder är 
dels främmande nationalitet och dels 
omyndigförklaring. 

Uppgifter om antalet icke röstberät
tigade enligt 1960 års röstlängder lämnas 
valkretsvis i tab. 1 i berättelsens första 
del med uppdelning på landsbygd och 
städer samt med fördelning efter kön 
och de olika rösträttshindren. Relativa 
tal meddelas i tab. I. Hela antalet icke 
röstberättigade uppgick vid 1960 års 
val till 150 962 personer, vilket innebär 
en ökning med 5,7 % sedan 1958. 

I förhållande till samtliga i röstlängd 
upptagna personer var 2,9 % utan röst
rätt (2,5 fo på landsbygden och 3,4 % i 
städerna). 

Av de icke röstberättigade var 40,7 % 
bosatta på landsbygden och 59,3 % i 

städerna. Proportionen mellan könen 
vid 1960 års val var 930 kvinnor på 
1000 män (1958: 938 kvinnor på 1000 
män). Såsom framgår av tab. I, fanns 
vid 1960 års val kvinnoöverskott endast 
i fyra valkretsar (Älvsborgs läns södra, 
Stockholms stads och läns samt Got
lands läns valkretsar), medan kvinno
underskott förelåg i övriga valkretsar 
med särskilt stor undertalighet i Malmö
hus och Örebro län. De icke röstberätti
gades fördelning efter diskvalifikations-
grunder på landsbygden och i städerna 
samt för vartdera könet framgår av ne
danstående tablå. När båda hindren gällt 
för en person, har denne hänförts till 
det först upptagna hindret. 

Antalet fall av främmande nationalitet, 
som motsvarar närmare fyra femtedelar 
av samtliga icke röstberättigade, har sti
git med 6,0 % sedan 1958. Landsbygden 
företer en ökning med 4,4 % och städer
na med 6,9 %. Antalet omyndigförkla
rade har ökats med 4,6 % jämfört med 
närmast föregående val. 

Av dem, som på grund av utländskt 
medborgarskap saknade rösträtt, var 
35,2 % bosatta på landsbygden och 64,8 
% i städerna. För de omyndigförklara
de var motsvarande relativtal 62,0 och 
38,0 %. 



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

Valdeltagandet 

Uppgifter i fråga om i valet delta
gande personer meddelas i såväl abso
luta som relativa tal valdistrikts- och 
valkretsvis i tab. 5 i del I. Den bris
tande överensstämmelsen för en del val
kretsar mellan dessa uppgifter och sum
man av antalet godkända valsedlar samt 
antalet valkuvert utan godkänt innehåll 
enligt tab. 2 i del I har främst sin orsak 
i att de vid valet företagna avprickning-
arna i röstlängderna i en del fall blivit 
ofullständigt eller felaktigt verkställda. 

I fråga om valdeltagandet inom olika 
yrkes-, ålders- och civilståndsgrupper 
m. m. hänvisas till kapitlet om urvals-
undersökningen (jfr sid. 44 ff.). Perso
ner, som röstat på postanstalt i riket, på 
svenskt konsulat eller svensk beskick
ning i utlandet, redovisas i sammanställ
ningen på sid. 24. 

Vid 1960 års andrakammarval upp
gick antalet i valet deltagande till 
4 271610 personer. Av dessa var 
2 058182 bosatta på landsbygden och 
2 213 428 i städerna. Antalet valdelta
gare har sedan år 1958 ökat med 406 647 
personer eller 10,5 %. 

Valdeltagandet vid 1960 års andra
kammarval var större än vid något tidi
gare val, vilket framgår av följande 
tablå. Enbart i Stockholms stad var par
tiernas sammanlagda röstökning 44 018, 
vilket är anmärkningsvärt med tanke på 
att staden endast obetydligt ökade sin 
folkmängd mellan 1958 och 1960. Största 
röstökningen i valkrets, som ej enbart 
utgjordes av stadsbebyggelse, hade Stock
holms län med c:a 37 600 röster. 

Liksom förut var valdeltagandet stör-

3—610704 

1 För relativtalen här har utnyttjats Biflroma 
för de röstberättigade vid kommunala valen 1958. 

re bland män än bland kvinnor, 87,1 
resp. 84,8 %. 

Valdeltagandet i olika valkretsar och 
valdistrikt. En översikt över röstfre
kvensen 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 89,4 %. 
Lägsta röstfrekvensen 82,5 % återfinns 
i Kopparbergs län. 

Den konstaterade ökningen i valdel
tagande var i samtliga valkretsar större 
för kvinnorna än för männen. 

I nedanstående sammanställning av 
valkretsarna 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. 
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Göres en motsvarande fördelning av 
de särskilda valdistrikten, såsom skett i 
tab. K, blir växlingarna naturligtvis åt-
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Tab. J. Deltagandet i valet valkretsvis år 1960 
Participation in the election to the Second Chamber, by constituency 

skilligt större, över fyra femtedelar av 
valdistrikten visar en deltagarfrekvens 
av mer än 80 %, vilket innebär en på
taglig ökning jämfört med föregående 
val. Det högsta valdeltagandet i landet, 
100 %, hade Norra Ny västra valdistrikt 
i Värmlands" län samt Storskogs och 
Holmträsks valdistrikt i Västerbottens 
län. Det lägsta valdeltagandet, 30,8 %, 
förekom i Stora Lulevatten i Norrbottens 
län. 

Röstning inför röstmottagare. Enligt 
gällande bestämmelser i 70 § vallagen 
kan röstning äga rum på postanstalt så

väl på som före valdagen. Rätt till så
dan röstning på valdagen tillkommer 
röstberättigad, som pä grund av vistelse 
på annan ort inom riket är förhindrad 
att utöva sin rösträtt vid valförättning-
en i det valdistrikt i vars röstlängd han 
är upptagen. Rätt till röstning före valda
gen medges för röstberättigad, som på 
valdagen vistas utom riket eller fullgör 
militärtjänst eller tillhör vissa yrkes
grupper (besättning och annan personal 
på fartyg, personal vid järnväg samt vid 
post-, tull- och lotsverken), om han till 
följd av tjänsteutövning icke kan rösta 
på valdagen; i dessa fall får valsedel av-
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Tab. K. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens valkretsvis år 1960 

Electoral districts, by vote frequency and by constituency 

ges inom riket pâ postanstalt och utom 
riket på svensk beskickning eller svenskt 
konsulat. Är 1948 tillkom ytterligare en 
bestämmelse om rätt för person, som 
vårdas på sådan sjukvårdsanstalt inom 
riket, vid vilken postanstalt finns inrät
tad, att på valdagen där avlämna val
sedel, även om sjukvårdsanstalten är be
lägen på ort, där vederbörande är upp
förd i röstlängden (SFS nr 198/1948). 
Då permanenta postanstalter finns endast 
vid ett fåtal sjukvårdsanstalter (17 sjuk
hus), inrättar generalpoststyrelsen såväl 
vid andrakammarval som vid kommuna
la val enligt Kungl. Maj:ts beslut tillfälli

ga postanstalter på valdagen vid vissa 
sjukvårdsanstalter. Vid 398 dylika inrät
tades tillfällig postanstalt vid 1960 års 
val. 

Vid röstning inför röstmottagare skall 
väljare uppvisa röstkort, som visar i vil
ket valdistrikt han är upptagen såsom 
röstberättigad. Väljaren skall personli
gen infinna sig hos röstmottagaren och 
avlämna ytterkuvert vederbörligen ifyllt 
samt valkuvert eller valsedelsförsändel
se sedan han inför röstmottagaren på yt-
terkuvertet tecknat sitt namn. Röstmot
tagaren inlägger valkuvertet i yttèrku-
vertet och tillsluter detta samt anger på 
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dess baksida (med postens stämpel) ort 
och dag för röstningen. Den som röstar 
före valdagen skall på ytterkuvertets 
baksida avge försäkran om att han på 
valdagen är förhindrad rösta i eget val
distrikt och ange orsaken härtill. Ytter-
kuverten översändes av posten till den 
Konungens befallningshavande, som är 
röstsammanräknande myndighet. Röst
mottagare vid beskickning eller konsu
lat i utlandet insänder ytterkuverten till 
överståthållarämbetet, som vidarebe
fordrar dem till vederbörande länssty
relse. 

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 
fastställa, i vilken utsträckning under
låtenhet förelegat att vid röstmottagning 
tillse, att gällande bestämmelser blivit 
iakttagna. En utförligare redogörelse för 
anledningarna till kassation av såväl 
brutna som obrutna valkuvert lämnas i 
ett följande kapitel. 

En sammanfattande översikt av post
röstningsförfarandet vid det senaste va
let lämnas i ovanstående tablå, som även 
innehåller jämförelsetal för nyvalen 
1958. 

En närmare redogörelse för poströst

ningen vid 1960 års val lämnas i tab. L. 
Där meddelas valkretsvis antalet röstan
de inför röstmottagare med uppdelning 
på röstande vid beskickning eller konsu
lat, röstande på sjukvårdsanstalt samt öv
riga poströstande. Uppgifter angående 
antalet röstande på beskickning eller 
konsulat har erhållits från den förteck
ning, som överståthållarämbetet fört 
över ytterkuvert inkomna från utrikes 
ort. På beskickning eller konsulat avläm
nades inalles 4 047 röster eller 2,1 % av 
samtliga inför röstmottagare avgivna val
sedlar. Motsvarande antal år 1958 var 
2 734 eller 2,0 % av samtliga poströstan
de. 

Uppgift om antalet röstande på sjuk
vårdsanstalter har erhållits dels från en
kätuppgifter, som inhämtats av medici
nalstyrelsen och av denna ingivits till 
inrikesdepartementet, dels från de för
teckningar, som varje postanstalt fört 
över väljarna och sedermera insänt till 
generalpoststyrelsen. De röstande vid 
sjukvårdsanstalter uppgick vid 1960 års 
val till 14 345 personer eller 7,4 % av 
samtliga poströster jämfört med 7 251 
och 5,3 % år 1958. Àv dessa röster hade 
12 230 avgivits på tillfälliga postanstal
ter vid sjukhusen. 

På postanstalterna i övrigt avgavs 
174 585 röster, eller 90,5 % av samtliga 
poströster. Av dessa avgavs 26 262 av i 
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Tab. L. Röstande inför röstmottagare (poströstande) vid andrakammarvalen 1960 

Number of voters by post and at legations and consulates, by constituency 

Stockholms stad röstberättigade perso
ner. 

I hela riket begagnades poströstnings
förfarandet vid 1960 års val av 3,9 % 
av de röstberättigade jämfört med 2,7 
% år 1958. Relativtalet var högst i Stock
holms stad, 5,4 %, samt lägst i Malmö
hus län, 2,7 %. 

Medicinalstyrelsen tog i sin ovan 
nämnda enkät även in uppgifter angå
ende hur stor del av de pä sjukhusen 
inneliggande sjuka, som begagnade sig 
av möjligheten att rösta vid sjukvårds
anstalt. Antalet i valet deltagande pati

enter vid dessa var för hela landet 13 109 
eller 29,1 %. Valdeltagandet var livligast 
i Älvsborgs läns södra valkrets, där 36,3 
% av inneliggande patienter röstade, i 
Malmöhus län (33,7 % ) och i Stockholms 
stad (33,1 %) samt minst i Blekinge län 
(16,8 % ) . Bland de olika sjukvårdsanstal
terna uppvisade Sahlgrenska sjukhuset i 
Göteborg det högsta antalet röstande el
ler 389. Därnäst kom S:t Görans sjuk
hus—Garnisonssjukhuset och Södersjuk
huset i Stockholm med resp. 304 och 287 
väljare. 

Hur många av de avgivna rösterna, 
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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 2 191 
ytterkuverten härrörde 2 068 (94,4 %) 
från inom staden bosatta väljare. För 
Göteborgs stad var motsvarande siffror 
resp. 874 och 735 (84,1 % ) . 

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. 

Hinder m. m. 1958 1960 
Antal % Antal % 

Vistelse utom riket . . . 9 671 84,8 17 407 82,1 
Militärtjänst 366 3,2 1349 6,4 
Besättning etc. pâ fartyg 365 3,2 662 3,1 
Personal vid järnväg.. 351 3,1 668 3,1 
Personal vid post-, tull-

eller lotsverket 328 2,9 586 2,8 
Äkta makar1 232 2,0 459 2,2 
Ej angivet hinder 93 0,8 74 0,3 

Summa 11406 100 21205 100 
1 Äkta make till röstande med någon av ovan

stående anledningar till röstning före valdagen 
och där röstningen utförts med äkta-znakekuvert. 

Röstningen före valdagen har sedan 
nyvalen 1958 ökat med 85,9 °fc. ökning 
föreligger i fråga om alla i sammanställ
ningen ovan specificerade hinder. Vis
telse utom riket var den dominerande 
anledningen till röstning före valdagen. 

Hur de röstande inför röstmottagare 
fördelar sig efter yrke och ålder belyses 
i urvalsundersökningen. 

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 pap
per, 

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 
namn; dock att då samtliga skall av an
ledning, som i 80 § andra stycket val
lagen 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-
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sedlar, räknas däremot den ena såsom 
giltig. 

Utöver här uppräknade kasseringsor-
saker tillkommer de fall, då ett valku
vert 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 röstkort och ytterku-
vert skall vara iakttagna. Där vid röst
sammanräkningen brister konstateras i 
detta avseende, lägges valkuverten obrut
na å sido, och väljarna avprickas icke 
i röstlängderna såsom valdeltagare. 

Uppgifter rörande antalet kasserade 
valkuvert och valsedlar vid 1960 års 
andrakammarval meddelas valkretsvis i 
del I, tab. 2. Frånsett ovan nämnda 
obrutna valkuvert från personer, som 
röstat inför röstmottagare, uppgick an
talet kasserade valkuvert och valsedlar 
för valet i dess helhet till 17 666\ 

Kassationens storlek vid de senare 
årens andrakammarval har utgjort: 

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 i något större om
fattning än år 1958. I dylika fall sker 
vanligen masskassering, i det att alla 
godkända valsedlar tillhörande ett eller 
flera partier kasseras. Detta inträffade 
i Gränna stads andra valdistrikt, Jönkö
pings län, med 249 valsedlar för center
partiet, i Högsby södra valdistrikt, Kal
mar län, med 56 valsedlar för högerpar
tiet, i valdistriktet Slottsstaden 2 B, Mal
mö stad, med 556 valsedlar för social
demokraterna och slutligen i Linselis 
valdistrikt, Jämtlands län, med 167 val
sedlar för socialdemokraterna. 

Bland kassationerna har ej upptagits 
i Vraka valdistrikt i Kalmar län avgiv
na valsedlar. Såväl röstlängder som de 
avgivna valsedlarna i detta valdistrikt 
förstördes genom brand. 

Av olika kassationsorsaker på grund 
av väljarens egna åtgärder var vid det 
senaste valet den vanligaste att valku
verten saknade innehåll, nämligen 29,1 
% av samtliga kassationer; år 1958 var 
detta relativtal 41,5 %. Valkuvert inne
hållande två olika eller fler än två val
sedlar uppgick 1960 till 20,8 % av samt
liga kassationer och antalet valsedlar 
utan giltigt namn till 15,1 %. Av valsed
larna inom sistnämnda kassationsgrupp 
hade över två tredjedelar avgivits inför 
röstmottagare. 

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 arges, som upptar 
nämnda beteckning men vars namn icke 
återfinnes bland de på kandidatlistan 

Hur kassationen fördelar sig på olika 
orsaker vid 1960 års val i jämförelse 
med det närmast föregående valet, fram
går av sammanställningen på nästa sida. 

I jämförelse med 1958 års andrakam
marval har kassationerna minskat från 
5,1 °/oo till 4,1 °/oo av samtliga avgivna 
-valsedlar. 



28 

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 
2 098 kassationer (2 297 är 1958). När
mast följde Malmö m. fl. städers val
krets med 1 989. 

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 
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 
18.5 % före och 81,5 % efter kuvertens 
öppnande; år 1958 var dessa relativtal 
32.6 % och 67,4 %. Valkuvert av ej fö
reskriven beskaffenhet var liksom vid 
närmast föregående val 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 
5 674 (2 275 före och 3 399 efter val
kuvertets öppnande) eller 2,9 % av 
samtliga avgivna mot endast 0,4 % kas
serade av i vallokaler avgivna röster. 
För år 1958 var motsvarande relativtal 
3,8 % och 0,6 %. Kassationen var, ab
solut sett, mest omfattande i Stockholms 
stad och därnäst i Malmö m. fl. städers 
valkrets. 

Uppgifter om antalet kasserade valku-
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Ogillade ytterkuvert med fördelning på kassationsorsaker 

Ytterkuvert, som obrutna förklarats ogilla: 

Ytterkuvert, som kasserats på grund av innehållet: 

vert och valsedlar inom varje valdistrikt 
finnes tillgängliga hos statistiska cen
tralbyrån i bilagorna till de av länssty
relserna insända avskrifterna av röst-
sammanräkningsprotokollen. Emedan 
länsstyrelserna ej alltid förfarit lik
formigt vid bedömandet av vad som i 
bilagorna bör redovisas under rubriken 
»Ogilla valsedlar» (jfr not på sid. 24), 
är dessa uppgifter i föreliggande del av 
centralbyråns berättelse i stället sam
manställda med ledning av protokolls
texterna och omfattar samtliga kassatio-
ner med undantag av åsidolagda obrut
na ytter- och valkuvert från personer, 

som före valdagen och i främmande val
distrikt röstat inför röstmottagare. 

Överklagade val. Över 1960 års andra-
kammarval anfördes besvär över valet 
endast i en valkrets (Stockholms stad). 
Besvären lämnades dock utan bifall. 

Partifördelningen och valresultatet 

Samverkan mellan partierna. Partibe
teckningar. Vid andrakammarval för pe
rioden 1961—1964 gäller bl. a. enligt la
gen den 8 april 1960 (SFS nr 68/1960) 
och lagen den 30 maj 1952 (SFS nr 267/ 
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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 

1952), att partibeteckning alltid skall 
finnas på valsedel. För att skydda en par
tibeteckning, som begagnas av ett visst 
parti, infördes år 1935 i vallagen be
stämmelser om registrering av partibe
teckningar. Enligt i lagen angivna reg
ler kan parti hos inrikesdepartementet 
erhålla 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 gäl
ler även andrakammarval för perioden 
1961—1964 enligt lagen den 8 april 1960 
(SFS nr 68/1960). Härigenom har val-
samverkan mellan partierna försvårats. 
Behovet av dylik samverkan har emel

lertid reducerats genom den sedan 1952 
års val ändrade mandatfördelningsme
toden, den s. k. jämkade uddatalsmeto-
den. På grund härav har vid 1960 års 
val liksom år 1958 intet fall av valsam
verkan förekommit. 

Sammanhållningen inom partierna. 
Den större eller mindre splittringen in
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. 

Icke mindre än 4 av kommunisternas 5 
och 107 av socialdemokraternas 114 riks
dagsledamöter har valts med ett rösttal 
överstigande 99 % av partiets rösttal. 
Motsvarande tal i fråga om de övriga par
tierna är för högerpartiet 23 av 39, för 
centerpartiet 12 av 34 och för folkpar
tiet 6 av 40. Mindre än 50 % av de av
givna rösterna erhöll 1 av högerpartiets, 
11 av centerpartiets, 10 av folkpartiets 
och 3 av socialdemokraternas riksdags
ledamöter. 

Uträknas för de fyra senaste valen de 
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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. 

strikt och valkrets. Tab. 2 i del I an
ger motsvarande fördelning valkretsvis 
både för det senaste och det näst föregå
ende valet, varjämte tabellen innehåller 
relativa tal över partifördelningen. 

I nedanstående översikt är rikssiffror
na för 1960 års val sammanförda med 
motsvarande för de båda närmast före
gående valen och 1958 års val till de kor
porationer, som utser ledamöter av förs
ta kammaren. 

Inalles avgavs 4 254 114 godkända val
sedlar. Skillnaden mellan denna siffra 
och antalet valdeltagare, 4 271 610, beror 
huvudsakligen på kassation av röster, vid 
vilkas avlämnande anteckning om val
deltagande skett i röstlängd, men också i 
någon mån på felaktiga eller ofullständi
ga instreckningar i röstlängderna. 

Totalantalet godkända valsedlar har 
sedan 1958 års val ökat med 409 862 eller 
10,7 %. ökning i rösttal sedan det när
mast föregående andrakammarvalet upp
visar kommunisterna med 47,4 %, cen
terpartiet med 19,0 %, socialdemokra
terna med 14,4 % och folkpartiet med 
6,3 %. Nedgång i rösttalen har däremot 
ägt rum för högerpartiet med 6,1 %. 
ökningen i rösttal för kommunisterna 
beror uteslutande på den omständighe-

Socialdemokraterna och kommunis
terna visar en mycket stark sammanhåll
ning kring de officiella listorna. För de 
övriga partierna förekommer däremot 
uppdelning på sinsemellan tävlande väl
jargrupper. 

De godkända valsedlarnas fördelning 
på partier. Uppgifter rörande valsedlar
nas fördelning på de politiska partierna 
meddelas i del I, tab. 5 för varje väldi-
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ten att partiet vid andrakammarvalet 
1958 ej ställde upp i 11 valkretsar. Jäm
fört med 1956 års val gick partiet till
baka. Rösttalet för vänstersocialisterna 
i Göteborgs stad utvisar en minskning 
med 82,5 % i förhållande till är 1958. 
Jämfört med 1958 års kommunala val 
till de korporationer, som utser ledamö
ter av första kammaren, har folkpartiet 
ökat med 23,2 %, kommunisterna med 
22,8 %, centerpartiet med 13,4 % och 
socialdemokraterna med 11,8 %, medan 
en nedgång kan registreras för höger
partiet med 11,0 %. 

Det torde vara av intresse att även 
jämföra avgivna godkända rösters rela
tiva fördelning på partier enligt 1960 års 
val med motsvarande siffror för de när
mast föregående valen. Sammanställning
en här ovan visar partifördelningen i 
procent vid de senaste kommunala valen 
och andrakammarvalen. 

Partiernas andelar av väljarkåren se
dan 1950 års val åskådliggöres av dia
grammet på nästa sida. Högerpartiet öka
de vid varje val under 1950-talet men gick 
tillbaka vid 1960 års val. Diagrammet 
visar centerpartiets tillbakagång t. o. m. 
1956 års val och den därefter följande 
återhämtningen. Folkpartiet fick sin 
största andel röster vid 1952 års val men 
har sedan bortsett från 1956 års val fått 
vidkännas förluster. Socialdemokraterna 
är det största partiet och har i huvud
sak bibehållit en oförändrad andel av 
väljarkåren, vilket senare även känne

tecknar det minsta riksdagspartiet, kom
munisterna. 

En 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 för alla 
partier sedan föregående val. Över- eller 
underskottet uttrycker då storleken av 
förändringen. Därigenom att rösträtts
bestämmelserna var desamma vid 1958 
års kommunala val, kan jämförelse även 
göras med dessa val. Härvid har röstsiff
rorna för landstingsmannavalen sam
manlagts med röstsiffrorna för stadsfull
mäktigvalen i de städer, som ej deltar i 
landsting. Följande över- och under
skottstal erhålles (%): 

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-
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Partiernas procentuella andelar av väljarkåren vid valen åren 1950—1960 

Party affiliation at the elctions to the Second Chamber and at the load elections 

skilda. Röstfördelningen vid de båda va
len, såväl absolut som relativt taget, 
framgår av nedanstående sammanställ
ning. Röstfördelningen mellan lands
bygden och. städerna vid 1960 års val 
har jämkats med hänsyn till att Boll
näs landskommun införlivats med Boll
näs stad och S:t Ibbs kommun med 
Landskrona stad. På landsbygden har 

antalet röster ökat med 142 371 eller 
7,7 %. I städerna var ökningen 211 128 el
ler 11,3 %. Socialdemokraterna hade den 
största absoluta ökningen både på lands
bygden och i städerna. Kommunisterna 
ökade även starkt i förhållande till tidi
gare rösttal. Som även i annat samman
hang framhållits ställde emellertid det
ta parti ej upp med egna valsedlar inom 
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Tab. N. De avgivna godkända valsedlarnas fördelning på partier i relativa tal valkretsvis 
åren 1958 och 1960 

Party affiliation at the elections to the Second Chamber, by constituency 

Anm. H = högerpartiet, C = centerpartiet, F = folkpartiet, S = socialdemokraterna och K = kom
munisterna. 

samtliga valkretsar vid valet till andra 
kammaren 1958. Största ökningen rela
tivt sett hade centerpartiet i städerna. 
Folkpartiets ökning i absoluta tal låg hu
vudsakligen inom städerna. Högerpartiet 
gick tillbaka framför allt på landsbygden. 

I fråga om partifördelningen på lands
bygden och i städerna lämnas uppgifter i 
del I, tab. 5. Denna tabell bildar jämte 
tab. 2 i del I och översiktstabellen på sid. 
10 i samma del samt tab. N härovan un

derlaget till den redogörelse om partier
nas utveckling, som återges i det följande. 

Högerpartiet, som efter 1958 års an-
drakammarval var det näst största par
tiet i landet, förlorade genom 1960 års 
val denna ställning, som i stället intogs 
av folkpartiet. Relativ tillbakagång vid 
valet konstaterades inom samtliga val
kretsar. Valet medförde en minskning av 
partiets andel i valmanskåren från 
19,5 % till 16,5 %. Partiet ökade dock 
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Tab. O. Inför röstmottagare vid 1960 års andrakammarval avgivna godkända valsedlar 
(poströster) inom olika valkretsar med relativ fördelning på partier 

Party affiliation among persons using the postal voting procedure, by constituency 

rösttalet med 7,6 % i Stockholms län, 
med 1,8 % i vardera av Gotlands län och 
fyrstadskretsen samt med 1,6 % i Norr
bottens län. 

Den största relativa röststyrkan hade 
högerpartiet såväl vid 1958 års val som 
vid 1960 års val i fyrstadskretsen och i 
Älvsborgs läns södra valkrets. 

Centerpartiet ökade vid 1960 års val 
rösttalen i samtliga valkretsar, varvid 
andelen AV valmanskåren steg från 12,7 
°fc till 13,6 %. Sin största relativa röst
styrka har centerpartiet liksom år 1958 
i Gotlands län och i Hallands län. 

Folkpartiet ökade rösttalet i 23 val
kretsar men fick det oaktat sin andel av 
valmanskåren minskad från 18,2 % 1958 
till 17,5 % 1960. Särskilt stor var den 
relativa röstminskningen i Blekinge 
län. Folkpartiet har liksom 1958 den 
största relativa röststyrkan i Göteborgs 
stad, i Göteborgs och Bohus läns val
krets samt i Stockholms stad. 

Socialdemokraterna ökade 1960 röst
underlaget i samtliga valkretsar. Rela
tivt sett förbättrade partiet sin ställning 
från 46,2 % av valmanskåren till 47,8 %. 
Största relativa ökningen hade partiet i 
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Hallands län och i Skaraborgs län, me
dan den största absoluta ökningen ägde 
rum i Stockholms stad och län. Sin störs
ta relativa röststyrka har socialdemo
kraterna liksom 1958 i Västmanlands län 
och i Södermanlands län. 

Kommunisterna ökade likaledes röst
talen i samtliga valkretsar. Vid bedöm
ningen av denna valframgång måste, som 
ovan framhållits, hänsyn tagas till att 
partiet vid 1958 års val ej ställde upp 
med egna valsedlar i 11 valkretsar. 

Vänstersocialistiska partiet, som fram
trätt endast i Göteborg, gick vid 1960 
års val ytterligare tillbaka till 176 rös
ter. 

Vid 1960 års val framträdde för första 
gången framstegspartiet som inregistre
rat parti. Endast i Stockholms stad, där 
1 375 personer röstade på partiet, erhöll 
detta något nämnvärt antal röster. 

I Göteborgs stad samlade ett annat ny-
inregistrerat parti, företagspartiet, 614 
röster. Partiet har ej redovisats särskilt i 
protokollen för övriga valkretsar. 

Liksom vid 1958 års andrakammarval 
förekom i tolv valkretsar att ett parti, 
nämligen socialdemokraterna, hade ab
solut majoritet. 

De till röstmottagare före eller på val
dagen avlämnade godkända valsedlarna 
redovisas i tab. O valkretsvis med för
delning på partier. Som förut nämnts 
har detta förfarande funnit ökad an
vändning och alla partier har erhållit 
ett större antal poströster än vid före
gående val. Särskilt gäller detta social
demokraterna. Vid 1960 års val erhöll 
detta parti i det närmaste en lika stor 
andel av poströsterna som högerpartiet, 
som förut dominerat i fråga om antalet 
av dessa röster. Liksom vid de när
mast föregående valen hade höger
partiet och folkpartiet, relativt taget, 
flera anhängare bland dem som röstade 

inför röstmottagare än bland dem som 
avlämnade sina röster i vanlig ordning, 
medan motsatsen var förhållandet inom 
de övriga partierna. Så erhöll t. ex. hö
gerpartiet 55 % av poströsterna i Malmö 
m. fl. städers valkrets. 

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. Liksom vid tidigare 
val har ett försök gjorts 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: 

Tab. 4 i del I ger valkretsvis inom var
je församlingsgrupp siffror för rösträtt, 
valdeltagande och avgivna rösters för
delning på partier. 



37 

svarande bearbetning i 1958 års valsta
tistik. Det bör observeras att poströster
na icke ingår i det här bearbetade mate
rialet, eftersom de är tillgängliga endast 
som totalsummor för varje valkrets utan 
uppdelning på valdistrikt. 

Den minskning av andelen röster som 
högerpartiet men även folkpartiet fick 
vidkännas var genomgående i samtliga 
församlingsgrupper. Centerpartiet hade 
en relativt betydande ökning-i de indu-
stribetonade grupperna 1—4 och social
demokraterna i de jordbruksbetonade 
grupperna 5—9. Kommunisternas ökning 
i den mest industribetonade gruppen får 
bedömas mot bakgrunden av att de vid 
1958 års val ej ställde upp med egna 
valsedlar i alla valkretsar. 

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 valstatisti
ken för en fördelning av församlingarna 

Det är genomgående högre procent-
siffror 1960 för valdeltagandet än 1958. 
Valdeltagarfrekvensen ökar med tillta
gande industrialisering. Som redan på
pekats ingår ej poströsterna i det här 
behandlade materialet. Det bör också 
understrykas, att den här använda indel
ningen i näringsgrensgrupper som 
nämnts hänför sig till läget vid slutet 
av år 1950 och därför ej längre kan be
traktas som aktuell. 

Den relativa fördelningen av avgivna 
röster på partier belyses i nedanstående 
tablå, i vilken jämförelse göres med mot-

Valdeltagandet i församlingsgrupper 
framgår av nedanstående tablå: 
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Tab. P. De godkända valsedlarnas fördelning på partier vid valen till andra kammarn åren 1960 
och 1958 i församlingsgrupper efter tätortskaraktär 
Party affiliation at the elections to the Second Chamber in different groups of parishes 

i riket på grupper efter tätortskaraktär 
enligt följande schema. 

som skiljes åt genom olika tätortskarak
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 and
ra. En sammanfattande redovisning av 
resultaten i detta hänseende ges dels i 
tab. P, dels i tablån överst på nästa sida. 

Liksom vid fördelningen efter nä
ringsgrenskaraktär har syftet varit att 
undersöka, om de församlingsgrupper 
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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 nederst på sid. 
37. Som exempel kan anföras tätorts
grupp 1, där glesbebyggelsen är mest ut
präglad. Där dominerar centerpartiets an
del av rösterna, och detsamma gäller som 
tidigare visats i näringsgrensgrupp 9, 
där jordbruk med binäringar är förhärs
kande. Jämförelsen kan lätt föras vidare 
till övriga grupper, -men det är knap
past motiverat i detta sammanhang. 

Uppgifter om rösträtt och valdelta
gande inom olika tätortsgrupper fram-
lägges i ovanstående tablå under jämfö
relse med motsvarande tal för 1958 års 
val. 

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 
1960 års val så, att högerpartiet 
erhöll 39, centerpartiet 34, folkpartiet 
40, socialdemokraterna 114 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. 

Partier Valda riksdagsledamöter För
ändring 

1952 1956 1958 1960 1958-
1960 

Högerpartiet... 31 42 45 39 - 6 
Centerpartiet .. 26 19 32 34 + 2 
Folkpartiet 58 58 38 40 + 2 
Soe.-dem 110 106 111 114 + 3 
Kommunisterna 5 6 5 5 + 0 

Summa 230 231 231 232 + 1 

Tablåns sista kolumn återger de för
skjutningar i partiernas representation, 
som 1960 års andrakammarval medförde 
i jämförelse med partiställningen efter 
1958 års val. 

Partiställningen inom valkretsarna 
framgår av tab. Q, där även förändring
arna sedan 1958 års val angives. 

Högerpartiet förlorade i fyra valkret
sar ett mandat till socialdemokraterna 
och i tre valkretsar ett mandat till folk
partiet men vann i en valkrets ett man
dat från sistnämnda parti. Centerpartiet 
vann i två valkretsar ett mandat från 
folkpartiet. Detta parti erövrade i tre 
valkretsar ett mandat från högerpartiet 
och i två valkretsar ett mandat från so
cialdemokraterna men förlorade i en 
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Tab. Q. Partianas representation samt förändringarna däri genom valen år 1960 
i förhållande till 1958 års val valkretsvis 

Party affiliation of the members elected and changes after the 1960 Second Chamber election 
compared with that of 1958, by constituency 

valkrets ett mandat till högerpartiet och 
i två valkretsar ett mandat till center
partiet. Socialdemokraterna vann i fyra 
valkretsar ett mandat från högerpartiet 
och erövrade dessutom det nytillkomna 
mandatet i Stockholms län men förlora
de i två valkretsar ett mandat till folk
partiet. Kommunisternas mandatställ
ning blev oförändrad. 

Av de valda är 33 kvinnor, 6 tillhö
rande högerpartiet, 4 folkpartiet och 23 
socialdemokraterna. De valda kvinnor

nas antal och deras procentuella andel av 
samtliga mandat inom de olika parti
erna vid de tre senaste andrakammar-
valen framgår av sammanställningen 
överst på nästa sida. 

De kvinnliga ledamöterna i andra 
kammaren är starkast representerade 
inom socialdemokratiska partiet, och 
deras andel av samtliga mandat har 
ökats även vid 1960 års val. Kvinnliga 
representanter valdes i 22 valkretsar. 
Det största antalet uppvisar Stock-
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holms stad och Stockholms län med var
dera 4 kvinnliga ledamöter. 

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 Stockholms 
län, Jämtlands län och Gotlands län. 
Endast 25 röster ytterligare skulle ha gi
vit kommunisterna sista platsen i Stock
holms län på bekostnad av socialdemo
kraterna, medan i Jämtlands län ytterli
gare 85 högerpartiröster hade tillfört 
detta parti sista mandatet, som nu till
föll folkpartiet, och i Gotlands län ytter
ligare 161 högerpartiröster skulle ha 
behövts för att åt partiet bevara det man
dat, som erövrades av socialdemokrater
na. 

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

En jämförelse mellan riksresultaten 
och det faktiska valresultatet vid 1960 
års andrakammarval visar, att den till-
lämpade fördelningsregeln gynnat det 
största partiet, socialdemokraterna, med 
3 ledamöter mer än proportionellt. Hö
gerpartiet är överrepresenterat med 1 
och centerpartiet med 2 ledamöter. 
Folkpartiet och kommunisterna är un-
derrepresenterade med 1 resp. 5 leda
möter. 

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

Av jämförelsen framgår, att framför
allt socialdemokraterna och centerpar
tiet i här angiven mening är överrepre
senterade, medan kommunisterna är un-
derrepresenterade. 

Ett mera rättvisande resultat skulle 
ha uppnåtts, om hela riket utgjort en 
valkrets och platserna sålunda kunnat 
fördelas proportionellt mellan partierna 

Kommunisterna behövde sålunda mer 
än dubbelt så många röster för vart och 
ett av sina mandat som något av de öv
riga 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. Talen uttrycker 
vinster och förluster på grund av val
kretsindelningen : 
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Tab. R. Andra kammarens ledamöter fördelade efter antalet bevistade riksdagar 

Members of the Second Chamber, by number of sessions attended 

Andra kammarens sammansättning vid riksdagens vårsession år 1961 

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 
232 ledamöter 189 eller 81,5 % blivit 
omedelbart omvalda, medan återstoden 
nyvalts. Omsättningen har varit större 
vid det senaste valet än vid det när
mast föregående valet. Av de 43 nyvalda 
hade 15 förut innehaft mandat i riksda
gen. Nyvalda blev för högerpartiet 2, för 
centerpartiet 8, för folkpartiet 13 samt 
för socialdemokraterna 20, medan samt
liga kommunister omvaldes. Av de ny

valda har 2 centerpartister, 9 folkpartis
ter och 4 socialdemokrater förut tillhört 
riksdagen. 

Med hänsyn till antalet förut bevista
de riksdagar fördelade sig kammarens 
ledamöter år 1961 på sätt tab. R utvisar. 
Medeltalet bevistade riksdagar var lägre 
än år 1959. Medeltalet har stigit för hö
gerpartiet och kommunisterna men sjun
kit för centerpartiet, folkpartiet och so
cialdemokraterna. 

Vid fördelning av kammarledamöter
na på landsbygd och städer efter bo
ningsort framträder för städerna relativt 
sett en ökning med 5,4 procentenheter, 
såsom framgår av tablån överst på 
sid. 44. 

Städerna har sedan gammalt en stör
re representation i förhållande till folk
mängden än landsbygden. Städernas 
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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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folkmängd utgjorde vid 1961 års ingång 
51,5 % av rikets, medan de i stad bo
satta andrakammarledamöterna uppgick 
till 59,9 % 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. Den största huvudgruppen 
bildar liksom tidigare offentliga tjäns
ter m. m. med 96 ledamöter. Gruppen 
jordbruk med binäringar, som tidigare 
var den näst största, har genom 1960 års 

val passerats av gruppen industri, sam
färdsel och handel m. m. Av nuvarande 
statsråd hade sju och av förutvarande 
fem plats i andra kammaren. 

I 1961 års andra kammare utgör an
talet kvinnor 33, varav 15 är gifta utan 
yrkesarbete. Totalantalet åren 1959 och 
1957 var resp. 31 och 29. 

I fråga om åldersfördelningen bland 
andra kammarens ledamöter vid början 
av år 1961 lämnas uppgifter i tab. T. 
Medelåldern ställer sig för de olika par
tierna efter de senare årens val som 
följer: 

Urvalsundersökningen 

Undersökningen har till uppgift att 
på grundval av ett stickprovsmässigt ur
val av i röstlängderna upptagna perso
ner belysa valdeltagandet bland män och 
kvinnor inom olika ålders-, civilstånds-, 
yrkes- och inkomstgrupper. Det är förs
ta gången som uppgifter om inkomsten 
medtagits i statistiken över riksdags-
mannavalen; tidigare har det dock före
kommit i statistiken över folkomröst
ningen i tjänstepensionsfrågan år 1957. 

Inkomstdata grundar sig på av taxe

ringsnämndernas ordförande lämnade 
uppgifter till inkomststatistiken avseen
de inkomst enligt 1960 års taxeringar. 

Urvalet. Urvalet vid 1960 års valsta
tistik har verkställts i röstlängderna 
för samtliga valdistrikt och omfattar al
la i röstlängd upptagna personer, som 
är födda den 15 i en månad. Vid tidiga
re undersökningar av denna art, såsom 
1956 års och 1958 års urvalsundersök
ningar, användes olika förfaringssätt för 

Medelåldern för andra kammarens 
samtliga ledamöter uppgår för år 1961 
till 52,4 år och har under senare år hål
lit sig tämligen konstant. Centerpartiets 
och socialdemokraternas representanter 
har numera den lägsta medelåldern, me
dan den högsta finnes hos kommunis
terna. 
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landsbygd och för städer. På lands
bygden användes en form av area-samp
ling med tvåstegsurval, medan i städer
na företogs ett systematiskt urval av in
bördes lika stora enheter. 

Hur urvalet utfallit belyses av ovan
stående sammanställning. 

Urvalet omfattar 168 280 personer, vil
ket motsvarar 3,28 % av samtliga i röst
längd upptagna. Som framgår av ovan
stående tablå är skillnaden mellan ob
serverat och förväntat antal röstberätti
gade obetydlig. Även vid uppdelning av 
de röstberättigade efter ålder är repre
sentativiteten mycket god. Samtliga ål
dersgrupper ingår med. exakt motsva
rande procentandelar som i hela befolk
ningen. Skillnaden mellan observerat 
och förväntat antal valdeltagare är jäm
förelsevis obetydlig. 

Antalet deltagare i valet angivet i pro
cent av antalet röstberättigade utgjorde: 

gandet inom olika yrkesgrupper framgår 
av tab. 4. För såväl män som kvinnor 
var liksom vid tidigare val valdeltagan
det påfallande lågt bland de självständi
ga yrkeslösa. De förvärvsarbetande in
om jordbruk med binäringar uppvisar 
något lägre valdeltagande än de för
värvsarbetande inom övriga näringsgre
nar. 

Särskiljes kvinnorna efter familjeställ
ning, finner man, att de gifta kvinnorna 
har den högsta röstfrekvensen medan 
gruppen övriga familjemedlemmar bland 
kvinnorna uppvisar det lägsta valdelta
gandet. Detta var genomgående högre än 
vid 1958 års val. 

En jämförelse gällande röstfrekven
sen efter yrkesställning mellan oli
ka grupper inom den förvärvsarbetande 
befolkningen och dennas familjemedlem
mar ger vid handen, såsom framgår av 
följande sammanställning, att tjänste
männen visar det livligaste valdeltagan
det och arbetarna det lägsta, medan fö
retagarna intar en mellanställning. Vid 
1958 års val var röstfrekvensen genom
gående lägre både inom jordbruk med 
binäringar och övriga näringsgrenar. 

Valdeltagandet inom de särskilda yr
kesgrupperna utvisar rätt betydande 
skiljaktigheter. Bland grupper med hög 
röstfrekvens märks högre tjänstemän i 
offentlig och enskild tjänst, företagare 
och företagsledare samt folkskollärare. 
Detta gäller såväl män som kvinnor. 

Det lägsta valdeltagandet bland män-

I fråga om valdeltagandet är skillna
derna relativt obetydliga. 

Beträffande principerna för yrkes
grupperingen hänvisas till redogörelsen 
för riksdagsmannavalen åren 1953—1956 
(sid. 64 och 65). 

Valdeltagandet inom olika yrkesgrup
per samt efter kön och ålder. Valdelta-
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nen uppvisar sjöfolk — både fartygsbe
fäl och sjömän. 

Kvinnornas röstfrekvens inom olika 
yrkesgrupper är vanligen lägre än män
nens. Undantag härifrån utgör kvinnor
na inom sjöfolksgrupperna. Bland de 
kvinnliga väljarna företer gruppen arbe
tare i husligt arbete lågt valdeltagande. 

Hur valdeltagandet inom större yr
kesgrupper varierar med åldern redovi
sas i tab. 3. För flertalet yrkesgrupper 
framgår av här föreliggande siffror, i 
likhet med år 1958, att valdeltagandet 
håller sig relativt oförändrat i mellan-
åldrarna och på en nivå, som något 
överträffar gruppens genomsnittstal. 

Valdeltagandet inom olika åldersgrup
per. Aldersuppgifterna, som grundar sig 
på anteckningar i röstlängderna om fö
delseår, avser antalet vid valårets in
gång fyllda åldersår. Födelseåret 1938 
svarar sålunda mot en ålder av 21 år, 
födelseåret 1937 mot 22 år o. s.v. En 
sammanfattning av valdeltagandet inom 
olika åldersgrupper lämnas i tab. 2 och 
3. Därjämte omfattar bearbetningen för
delning efter ålder av röstberättigade 

och i valet deltagande inom olika civil
stånd på landsbygden och i städerna. 
Resultatet härav framgår av tab. 5. Ut
över vad som tidigare anförts om röst
frekvensens variationer med åldern med
delas här några på dessa tabeller grun
dade iakttagelser. 

Av en jämförelse mellan röstfrekven
serna för könen framgår, att kvinnor
na i åldrarna under 45 år visar högre 
valdeltagande än männen. I högre åldr 
rar har de senare däremot ett betyd
ligt livligare valdeltagande. 

Sitt maximum når valdeltagandet 
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 85,6 % ) ; därefter 
faller frekvensen hastigt. För kvinnorna 
ligger det maximala valdeltagandet i ål
dersgrupperna 40—44 år, och frekvens
talen visar en tydligt fallande tendens 
redan fr. o. m. åldersgruppen 65—69 år. 
De två yngsta åldersklasserna av de 
röstberättigade uppvisar liksom vid ti
digare val relativt låg röstfrekvens. Den
na överträffar dock väsentligt tidigare 

Jordbruk med binäringar 

Övriga näringar 

Samtliga näringar 
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vals. Vid 1960 års val var valdeltagan
det bland männen i åldrarna 21 och 22 
år resp. 78,1 och 79,2 %, bland kvinnor
na resp. 79,0 och 80,7 %. 

Väljarmassans ålderssammansättning 
kommer till synes, om man beräknar me
dian- och kvartiltalen för vartdera kö
net. Nedre kvartilen, medianen och övre 
kvartilen betecknar i detta fall de ålders
gränser, som underskrides av resp, en 
fjärdedel, hälften och tre fjärdedelar av 
hela antalet väljare. I detta avseende fö
religger ingen nämnvärd skillnad mellan 
könen, såsom framgår av följande tablå. 

Vid en jämförelse mellan siffrorna 
för olika civilstånd framgår, att såväl 
gifta män som gifta kvinnor inom alla ål
dersgrupper i allmänhet visar ett avse
värt högre valdeltagande än de ogifta och 
förut gifta. Skillnaden är minst i de yng
sta åldersklasserna men ökas kraftigt 
med stigande ålder. I de högre åldrarna 
företer i allmänhet de ogifta något lägre 
valdeltagande än de förut gifta. 

Valdeltagandet inom olika inkomst
klasser. I tab. 6 har fördelning skett ef
ter inkomst, kön och civilstånd inom tre 
större åldersgrupper. 

Ett tydligt samband mellan röstfre

kvens och inkomst gör sig märkbart så
tillvida, att den förra snabbt stiger med 
inkomsten och når maximum bland in
komsttagare med 30 000 kronors in
komst och däröver. Medan röstfre
kvensen i den lägsta inkomstklassen ut
gjorde endast 71,8 % för män och 69,5 
% för kvinnor, steg den för inkomstta
gare i skiktet 10 000—19 999 kronor till 
92,1 resp. 92,3 % och i den högsta in
komstklassen till över 96 %. 

Med hänsyn till åldern har uppdelning 
skett i åldersgrupperna 21—29 år, 30— 
59 år och 60 år och mer. Det positiva 
sambandet mellan valdeltagande och in
komst återfinnes i regel i alla tre ålders
grupperna bland såväl kvinnor som män, 
vilket närmare belyses av nedanstående 
tablå. 

Röstande inför röstmottagare förde
lade på yrkes- och åldersgrupper. Läns
styrelserna verkställer inprickning av de 
poströstande i längderna på sätt, som av
viker frän förfarandet vid röstning på 
valdagen i det egna valdistriktet. Pä 
grund härav har det varit möjligt att vid 
bearbetningen av röstlängderna under
söka yrkes- och åldersfördelningen bland 
de poströstande och därigenom belysa 
omfattningen av röstning inför röstmot
tagare bland olika yrkes- och ålders
grupper. 

Det är framför allt tjänstemännen 
som förhållandevis flitigt utnyttjat den
na möjlighet att deltaga i valet. Sålunda 
röstade 7,7 % av samtliga i valet delta
gande tjänstemän inför röstmottagare, 
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medan detta var förhållandet med endast 
2,4 % bland arbetarna. 

Mycket hög frekvens uppvisar högre 
tjänstemän, av vilka ungefär var sjunde 
tjänsteman röstat inför röstmottagare. 
Särskilt lågt frekvenstal finner man för 
företagarna inom jordbruk med binä
ringar eller 0,9 %; motsvarande relativ

tal för företagarna inom övriga närings
grenar är avsevärt högre eller 3,4 %. 
Även frekvenstalet för röstande inför 
röstmottagare bland självständiga yrkes-
lösa är jämförelsevis högt (5,3 %). 

I fråga om åldersfördelningen före
ligger i jämförelse med 1958 års val en 
relativ ökning av de yngsta väljarna. 

Intervjuundersökningen 

De undersökningsresultat, som här re
dovisas, bygger på intervjuer utförda i 
samband med 1960 års andrakammar-
val. Undersökningen har utförts i syfte 
att komplettera den bild av valet, som 
de på bearbetning av röstlängderna 
byggda redogörelserna ger. 

Den väsentliga fördelen med intervju
metoden är, att man genom frågor till 
ett för valmanskåren representativt ur
val av individer kan få upplysningar om 
de intervjuades partisympatier och att 
sådana upplysningar kan kombineras 
med andra uppgifter, t. ex. beträffande 
sociala bakgrundsfaktorer såsom yrke, 
kön, civilstånd, inkomst m. m. Därige
nom kan skillnader med avseende på 
partiernas relativa styrkeförhållanden 
inom olika befolkningsgrupper på ett 
mera direkt sätt belysas. Vidare har i 
undersökningen medtagits ett antal frå
gor beträffande programverksamheten 
i radio och television inför valet, om 
partiernas propagandabroschyrer samt 
om vissa andra propagandamedel, var
igenom det blivit möjligt att samman
ställa uppgifter om intresset för den in
för valet förekommande propagandan 
inom skilda befolkningsgrupper. Slutli
gen lämnas också en redogörelse för ett 
antal intervjufrågor, vilken avser att ge 
en bild av informationsnivån inom val

manskåren beträffande dels vissa all
männa politiska förhållanden, dels par
tiernas ståndpunkter i bestämda sakfrå
gor. Det ligger i sakens natur, att under
sökningen i sistnämnda del måst be
gränsas till ett fåtal av tänkbara frågor. 

Till omnämnandet av intervjumeto
dens förtjänster bör emellertid också fo
gas en allmän erinran om dess svaghe
ter. Missuppfattning av frågorna, felak
tiga svar eller svarsvägran och oriktig 
markering av svaren utgör exempel på 
med metoden förbundna felkällor, som 
man icke alls eller i väsentligt mindre 
grad har anledning att räkna med be
träffande redogörelser baserade på röst
längderna. Vissa felkällor liksom resul
tatet av vissa kontroller behandlas när
mare i det följande. 

Undersökningsplanen. Vid undersök
ningsplanens fastställande har det gällt 
att i görligaste mån beakta flera, delvis 
motstridande önskemål av betydelse för 
undersökningens målsättning. Â ena si
dan syntes det, för att få intervjusvar 
beträffande individernas definitiva röst
ning liksom beträffande deras intresse för 
propagandaverksamheten i valkampan
jens slutskede, önskvärt att förlägga in
tervjuerna till tiden omedelbart efter va
let. Å andra sidan bedömdes det också va-
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ra av värde att genom intervjuerna er
hålla upplysningar om individernas åsik
ter, kunskaper och intresse under själva 
valkampanjen. På grund härav utforma
des undersökningen så, att urvalet av in
tervjupersoner delades i två lika stora 
grupper. Den ena av dessa grupper, i 
fortsättningen benämnd A-urvalet, in
tervjuades före valet, medan den andra 
gruppen, B-urvalet, intervjuades efter 
valet. Intervjuerna gjordes av statistiska 
centralbyråns utredningsinstituts lokal
ombud vid besök hos intervjupersoner
na. För att få ytterligare uppgifter, 
främst beträffande A-urvalets definitiva 
röstning, fullföljdes undersökningen ge
nom att ett kort brevformulär omedel
bart efter valet utsändes till A-urvalet. 

Tidsplanen för fältarbetet var följan
de. Den första etappen, omfattande in
tervjuer med individerna i A-urvalet, 
påbörjades den 29 augusti. Intervjuerna 
pågick ända fram till den 17 september, 
men 83 % av intervjuerna ägde rum fö
re den 12 september. Undersökningens 
andra etapp, vilken innefattade intervju
er med individerna i B-urvalet och ut
sändande av brevformulär till indivi
derna i A-urvalet, började den 20 sep
tember. Av intervjuerna med B-urvalet 
utfördes 93 % före den 9 oktober, me
dan återstoden utfördes under den när
mast därefter följande tiden. 

Undersökningen har utförts av statis
tiska centralbyråns utredningsinstitut i 
samarbete med Göteborgs universitets 
statsvetenskapliga institution. Arbetsför
delningen har inneburit, att utrednings
institutet verkställt urvalet av intervju
personer och utfört fältarbetet med in
tervjuer. Statsvetenskapliga institutionen 
har haft ansvaret för undersökningens 
planläggning, för intervjuformuläret samt 
för undersökningsmaterialets bearbet
ning och redovisning. 

Det kan nämnas att statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet 
utfört undersökningar av liknande slag 
som den föreliggande vid 1954 års kom
munalval, 1956 års andrakammarval och 
1957 års folkomröstning i pensionsfrå
gan, varvid institutionen liksom vid 
1960 års undersökning samarbetat med 
statistiska centralbyråns utredningsin
stitut. Undersökningen vid 1957 års 
folkomröstning utfördes på uppdrag av 
författningsutredningen och har redovi
sats i »Opinionsbildningen vid folkom
röstningen 1957» av Bo Särlvik (SOU 
1959:10). På några punkter har i det 
följande jämförelser gjorts med under
sökningen vid 1956 års andrakammar
val. 

Urvalet. Urvalet av personer för inter
vjuerna har verkställts på ett sådant sätt, 
att det skall vara representativt för de 
röstberättigade upp till 80 års ålder (föd
da 1880—1938) vid 1960 års andrakam
marval. Anledningen till att en högsta 
åldersgräns har satts är, att det visat sig 
särskilt svårt att genomföra intervjuer 
bland de äldsta inom valmanskåren och 
att därjämte deras valdeltagande erfaren
hetsmässigt är lågt. Ehuru det inte sär
skilt anmärkes i de följande tabellru
brikerna och kommentarerna gäller allt
så genomgående, att resultaten avser de 
röstberättigade under den angivna ål
dersgränsen (c:a 97 % av samtliga röst
berättigade) . 

Urvalet har gjorts som ett tvåstegsur-
val med utnyttjande av statistiska cen
tralbyråns basurvalsområden. Såsom ur
valsram har 1960 års mantalslängder be
gagnats, varvid individer utanför den 
undersökta populationen utsorterats. Ge
nom kommunala myndigheters försorg 
har därefter i röstlängderna kontrolle
rats, att de för urvalet uttagna individer-
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na var röstberättigade; icke röstberätti
gade har uteslutits. Samtliga i urvalet in
gående personers adresser har vidare 
kontrollerats av postanstalterna. Sedan 
slutligen ett antal personer, som avlidit 
men kvarstått i röstlängderna, uteslutits, 
omfattade urvalet 1 598 individer. I över
ensstämmelse med undersökningsplanen 
delades detta urval i två lika stora delar, 
A-urvalet och B-urvalet. 

I några väsentliga avseenden har det 
ur undersökningssynpunkt befunnits be
tydelsefullt att komplettera den informa
tion om individerna i urvalet, som er
hållits genom mantalslängder och ge
nom intervjusvar. Röstlängderna för 
1958 års kommunalval samt röstlängder
na för 1960 års andrakammarval har så
lunda begagnats för att få uppgift om vil
ka individer i urvalet, som deltog i ifrå
gavarande val. När de intervjuade i tabel
lerna uppdelas i röstande och icke rös
tande, grundar sig uppdelningen alltså 
icke på intervjusvar utan på anteckning
ar i röstlängderna. Därjämte har 1960 års 
inkomsttaxeringslängd utnyttjats för in
formation om intervjupersonernas in
komster; beträffande gifta intervjuperso
ner medtogs också uppgift om ma
kens/makans inkomst. Några intervjufrå
gor rörande inkomsterna har däremot 
icke ställts. 

Urvalets sammansättning med avseen
de på kön, civilstånd och ålder redovi
sas i tablåer på sid. 50—51. I dessa har 
icke medtagits individer i urvalet, som 

av olika anledningar icke blivit intervju
ade. Eftersom ett av undersökningssyf
tena var att göra vissa jämförelser mel
lan A-urvalet och B-urvalet inbördes, an
ges fördelningarna dels för vart och ett 
av dessa urval, dels för hela urvalet. Till 
jämförelse anföres också samma slag av 
uppgifter beträffande befolkningen i he
la riket i motsvarande åldersklasser. 

Bortfallet under fältarbetet. Under 
fältarbetet kunde intervjuer icke genom
föras med samtliga i förväg uttagna in
divider i urvalet, och ett visst bortfall 
uppkom alltså. I sammanställningen 
nederst på sid. 51 redovisas bortfallets 
storlek samt de olika anledningarna till 
bortfallet; hänsyn till den ytterligare för
lust av information, som uppstått genom 
att en del av individerna i A-urvalet 
icke besvarat de efter valet utsända brev
formulären, har icke tagits i denna ta
bell. 

Eftersom icke-röstning var vanligare 
inom bortfallet än bland de intervjuade, 
är bortfallet lägre än det nedan angivna, 
om man ser endast till den del av ur
valet, som deltog i valet: för röstande 
i hela urvalet är bortfallet 6,5 %. 

Under undersökningens första etapp, 
d. v. s. före valet, uppkom i fråga om A-
urvalet ett något större bortfall än det 
nedan i tabellen angivna. En grupp på 21 
individer (2,6 % av A-urvalet) kunde 
nämligen icke intervjuas före valet men 
intervjuades i stället under den andra 
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etappen. Denna kategori är icke medta
gen i tabeller, som avser jämförelser 
mellan intervjuade före resp. efter va
let, men ingår däremot i alla redovis
ningar avseende urvalet i dess helhet. 

Som nämnts fullföljdes undersökning
en för A-urvalets del med ett brevfor
mulär under den andra undersöknings
etappen. Intervjupersoner, som inte be
svarade brevformuläret, kontaktades 
personligen genom utredningsinstitutets 
lokalombud. I vissa fall medförde kon
takten att intervjupersonerna själva fyll
de i brevformuläret och sände in det, i 
andra fall ställde lokalombudet brevfor
mulärets frågor muntligt vid besök hos 
intervjupersonen eller vid telefonsamtal. 
I nedanstående tablå redovisas hur den
na del av undersökningen genomfördes: 

Eftersom brevformuläret endast kom
pletterade intervjun före valet, berör för
lusten av information frän de icke sva
rande endast ett fåtal frågor. 

Valdeltagandet. Av de intervjuade i ur
valet deltog 90,3 % i 1960 års val. Val
deltagandet var alltså högre än inom 
valmanskåren i dess helhet, där det upp
gick till 85,9 %. Differensen — 4,4 % — 
är till en del betingad av urvalets karak
tär. I intervjuurvalet ingår icke väljare, 
som uppnått 80 år eller mera, och den
na åldersklass har ett jämförelsevis lågt 
valdeltagande. Härtill kommer att röst
längderna innehåller ett antal personer, 
vilka avlidit under den tid som förflyter 
från det att röstlängderna börjar tryckas 
och fram till valdagen. Tillsammans 
medför dessa båda omständigheter, att 
det i den allmänna valstatistiken redo
visade valdeltagandet kan förväntas bli 
omkring 1,5 % lägre än i urvalet. 

Den återstående differensen mellan de 
intervjuade i urvalet och valmanskåren 
synes bero på faktorer, som samman
hänger med själva undersökningsförfa-
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randet. Ett antal av de i urvalet ingåen
de individerna blev såsom nämnts icke 
intervjuade, och just inom detta bort
fall är valdeltagandet väsentligt lägre än 
bland de intervjuade, vilket alltså för
klarar ytterligare en del av skillnaden 
mellan de intervjuade och valmanskå-
ren. Därtill kommer emellertid att den 
hälft av urvalet, som intervjuades före 
valet, visar ett högre valdeltagande än 
den urvalsdel, som intervjuades efter va
let. Skillnaden ifråga om valdeltagande 
mellan de båda delarna av urvalet upp
går till 4 procentenheter. Intervjuerna 
såsom sådana synes därför ha medfört 
ett något ökat valdeltagande bland dem 
som intervjuades före valet. 

Framhållas må att de valundersök
ningar, som tidigare företagits av stats
vetenskapliga institutionen vid Göte
borgs universitet, pekat i samma rikt
ning, d. v. s. givit ett högre valdeltagande 
bland de intervjuade än inom valmans-
kåren i dess helhet. Före denna under
sökning verkställdes därför en detalje
rad jämförelse mellan valdeltagandet in
om valmanskåren i hela riket och samt
liga röstberättigade bosatta i undersök
ningens basområden för det senaste va
let (1958 års kommunalval). Därvid fram
kom ingen skillnad ifråga om valdelta
gande. Skillnaden mellan intervjuurvalet 
och hela valmanskåren beror därför icke 
på att basurvalets områden avviker från 
riket med avseende på valdeltagande. 

Partifördelningen. I ovanstående tablå 
anges de röstandes procentuella fördel
ning på partier i intervjuurvalet samt i 

valmanskåren. Uppgifterna för intervju
urvalet grundar sig för A-urvalet på svar 
i brevformulär efter valet och för B-urva-
let på personliga intervjuer, som också 
ägde rum efter valet. För ett litet antal 
individer i A-urvalet, vilka inte lämnade 
någon uppgift om sin röstning genom 
brevformulär, har dock svar beträffande 
deras röstningsavsikt vid intervjun före 
valet utnyttjats. 

Som framgår av tabellen föreligger vis
sa avvikelser mellan partifördelningen i 
intervjuurvalet och i valmanskåren. En 
fullständig överensstämmelse mellan de 
båda fördelningarna är självfallet uteslu
ten redan av det skälet att uppgift om 
röstning saknas för 3,6 % av intervjuur
valet. Det kan synas vara ett rimligt — 
men icke bevisbart — antagande, att rös
terna inom nämnda kategori främst har 
kommit de partier till del, som är under-
representerade i urvalet. Det socialdemo
kratiska partiets andel är överskattad i 
urvalet. Motsvarande tendens till över
skattning av socialdemokraternas andel 
har framträtt i statsvetenskapliga insti
tutionens föregående undersökningar lik
som också tendensen till underskattning 
av det kommunistiska partiets andel. De 
båda avvikelserna med inbördes motsatt 
tendens är i denna undersökning liksom 
i tidigare av ungefär samma storlek. 

Precisionen i redovisade procenttal. I 
föregående avsnitt har några felkällor, 
främst betingade av brister i intervjume
toden, diskuterats. Därjämte måste emel
lertid beaktas, att urvalet av intervjuper
soner, liksom varje annat stickprov, kan 
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förväntas uppvisa av slumpen bestämda 
avvikelser från den representerade popu-
lationen. På intervjuurvalet grundade 
procentsiffror skall alltså uppfattas så
som skattningar av de sanna värdena för 
hela den undersökta populationen, d. v. s. 
de värden, som skulle ha erhållits, om 
uppgifter varit tillgängliga för samtli
ga individer i populationen. Precisionen 
i de redovisade procentsiffrorna kan be
dömas med ledning av konfidensinterval-
len för desamma. För varje på intervju
urvalet grundad procentsiffra kan sålun
da anges en övre och en nedre gräns för 
ett konfidensintervall, inom vilket det 
sanna värdet med en viss grad av säker
het (konfidensnivå) ligger. 

För den föreliggande undersökningen 
har statistiska centralbyråns utrednings
institut utfört beräkningar beträffande 
konfidensintervall. Såsom konfidensnivå 
har valts 95 procent, vilket innebär att 
det sanna värdet med 95 procents säker
het ligger inom det angivna konfidens-
intervallet för en viss procentsiffra. Kon-
fidensintervallets storlek betingas dels 
av procentsiffrans egen storlek, dels av 
antalet individer, som procentsiffran 
grundar sig på. I följande tablå re
dovisas konfidensintervall vid procent
talen 10, 20 och 50 för grupper med jäm
na 100-tal individer samt för 1 466 indi
vider, d. v. s. hela antalet i urvalet. (Kon-
fidensintervallet för en viss procentsiff
ra, p, är lika med konfidensintervallet 
för (100—p) procent. Det angivna in
tervalle! för 20 procent gäller t. ex. även 
för 80 procent.) Uppgifterna torde kun
na användas för en ungefärlig bedömning 
av konfidensintervall för i materialet fö
rekommande grupper liksom för andra 
procenttal. 

Som framgår av tabellen gäller att ju 
större antal individer en procentsiffra 
grundar sig på, desto mindre blir kon-
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fidensintervallet. Vidare är konfidensin
tervallet för en grupp med givet antal 
individer störst då procenttalet är 50 
och avtager sedan med stigande eller 
sjunkande procentsiffror. Ett exempel 
torde klargöra tabellens användning: Om 
20 procent inom en grupp bestående av 
700 individer i intervjuurvalet har en 
viss egenskap, ligger det för hela popu
lationen sanna värdet med 95 procents 
säkerhet inom intervallet 20 + 3, d. v. s. 
17—23 procent, detta givetvis med det 
förbehållet att icke andra felkällor än 
de som är betingade av slumpen påver
kat urvalets sammansättning. Det må 
slutligen framhållas, att de i tabellen an
givna konfidensintervallen icke kan an
vändas för att avgöra, om skillnader 
mellan procentfördelningar, avseende 
olika undergrupper i urvalet, är statis
tiskt säkerställda. 

Undersökningsresultaten. I flertalet av 
de tabeller, i vilka undersökningsresul
taten redovisas, har de intervjuade för
delats med hänsyn till sin röstning vid 
1960 års andrakammarval, varvid de 
som enligt röstlängderna ej deltog i va
let upptages som en särskild kategori. 
I sådana fall då formuleringen av in
tervjufrågorna har särskilt intresse för 
bedömningen av resultaten anges fråge
texten under tabellrubriken eller i ta
bellen. 

Tab. U visar röstfördelning och val
deltagande inom intervjuurvalet med 
uppdelning efter kön och civilstånd. De 
mest framträdande skillnaderna förelig-
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Tab. U. Intervjupersonerna inom olika köns- och civilståndsgrupper 
efter valdeltagande och partisympati 

The interviewed persons by different groups classed according to sex and civil status, by participation in the 
election and party affiliation 

Tab. V. Intervjupersonerna inom olika åldersgrupper efter valdeltagande och partisympati 

The interviewed persons in different age groups by participation in the election and party affiliation 

ger mellan gifta och icke gifta. En jäm
förelse mellan andelen röstande i hela 
urvalet på å ena sidan högerpartiet, cen
terpartiet och folkpartiet och ä andra 
sidan det socialdemokratiska partiet vi
sar, att socialdemokraterna har en star
kare ställning bland de gifta än bland 
de icke gifta. 

Tab. V och X belyser valdeltagande 
och partifördelning inom skilda ålders
grupper. Om man bortser från de för
skjutningar, som framkallas av det lägre 
valdeltagandet inom de yngsta och älds
ta åldrarna (se tab. V), föreligger en
dast måttliga skillnader mellan ålders
grupperna. Anslutningen till det social

demokratiska partiet synes dock sjunka 
med stigande ålder (tab. X). 

Till grund för intervjuundersökning
ens yrkesgruppsindelning har legat sam
ma klassificeringssystem, som begagnas 
i urvalsundersökningen. På grund av 
att intervjuurvalet omfattar ett be
tydligt mindre antal individer har emel
lertid ett flertal av de i urvalsundersök
ningen förekommande yrkesgrupperna 
sammanförts till större grupper. Vid 
klassificeringen av intervjumaterialet 
har icke blott röstlängdernas yrkesupp
gifter utan även den kompletterande in
formation, som erhållits vid intervjuer
na, utnyttjats. Vid bearbetningen har 
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Tab. X. Röstande inom olika åldersgrupper efter partisympati 

Voters in different age groups according to party affiliation 

icke yrkesverksamma gifta kvinnor förts 
till makens yrkesgrupp. Även övriga icke 
yrkesverksamma har hänförts till yr
kesgrupper. Sålunda har pensionärer 
klassificerats med hänsyn till tidigare 
yrke, familjemedlemmar utan eget yrke 
förts till hushallsföreståndarens yrkes
grupp, änkor utan eget yrke till den av
lidne mannens yrkesgrupp och slutligen 
ett mindre antal individer till den grupp, 
som varit närmast tillämplig. Någon mot
svarighet till urvalsundersökningens 
grupp av »självständiga yrkeslösa» fin
nes alltså icke. 

Beträffande yrkesgruppernas samman
sättning i övrigt må nämnas följande. 
Större företagare, företagsledare m. fl. 
innefattar personer med titlar såsom di
rektör och disponent och även vissa fria 
yrkesutövare såsom advokater, praktise
rande läkare och apotekare. Gruppen 
högre tjänstemän består främst av tjäns
temän i statlig och kommunal tjänst med 
befattningar, som erfordrar universitets-
eller högskoleutbildning, samt tjänste
män i enskild tjänst med titlar såsom 
kontorschef, kamrerare och civilingen
jör. Till gruppen mindre företagare (ut
om jordbrukare) har förts hantverkare, 
detaljhandlare och andra näringsidkare 
av småföretagaretyp. Gruppen lägre 
tjänstemän, affärsanställda m. fl. består 
av tjänstemän i statlig och kommunal 

tjänst i lägre befattning, såsom förvalt
ningspersonal i tjänster, som inte er
fordrar universitets- eller högskoleut
bildning, samt kontorspersonal i enskild 
tjänst. Till denna grupp har också förts 
verkmästare och förmän samt även bu-
tiksanställda. Till jordbruksarbetare 
m. fl. har förts alla arbetare inom jord
bruk och binäringar, alltså även skogs-
och flottningsarbetare. Gruppen övriga 
arbetare innefattar alla andra arbetare 
och även de lägsta befattningshavarna i 
statlig och kommunal tjänst. Jordbruka
re består av ägare och brukare av jord
bruk samt jordbrukares hemmavarande 
söner m. fl. 

För att öka överskådligheten och und
vika redovisning av alltför små under
grupper har sammanläggningar av de 
ovan angivna yrkesgrupperna gjorts i 
efterföljande tabeller. Gruppen större 
företagare, företagsledare m. fl. har sam
manförts med högre tjänstemän i tab. 
Z, AD, AE och AH. Mindre företagare 
(utom jordbrukare) samt lägre tjänste
män, affärsanställda m. fl. redovisas ge
mensamt liksom samtliga arbetare i tab. 
AD, AE och AH. I tab. Ä har en annan 
sammanläggning befunnits lämplig: 
samtliga företagare, inkl. jordbrukare, 
har där förts till en grupp, medan de 
båda tjänstemannagrupperna redovisas 
gemensamt liksom samtliga arbetare. 
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Tab. Y. Röstande på högerpartiet, centerpartiet, 
folkpartiet och socialdemokraterna samt icke 
röstande efter yrkesgrupper 

Voters for the Conservative, Centre, Liberal and 
Social Democratic Party, and non-voters by 
occupational groups 

Tab. Z. Röstande fördelade på partier samt icke röstande inom olika yrkesgrupper 

Voters by party affiliation and non-voters in different occupational groups 

visar inte i någon yrkesgrupp en lika 
stor koncentration av väljare men har 
uppenbarligen sitt starkaste stöd inom 
företagar- och tjänstemannagrupperna. 
Centerpartiet har den utan jämförelse 
största anslutningen bland jordbrukar
na, medan socialdemokratiska partiet 
har en motsvarande ställning bland ar
betarna. 

Tab. Å och Ä anger partifördelning 
och valdeltagande inom inkomstklasser. 
Uppgifter beträffande de intervjuades 
inkomster har hämtats från 1960 års in
komsttaxeringslängder. I tabellerna har 
gifta, samtaxerade makar fördelats på 
inkomstklasser med hänsyn till familje
inkomst, d. v. s. makarnas sammanlag
da inkomster, medan övriga fördelats 
med hänsyn till egen inkomst. Som fram
går av tab. k är andelen röstande på 
högerpartiet och folkpartiet högst inom 
grupper med inkomster pä 20 000 kr. el
ler mera, medan centerpartiet har sitt 
starkaste stöd bland inkomsttagare med 
under 10 000 kr. inkomst. För det social
demokratiska partiet framträder en ten
dens till att partiet vinner störst anslut
ning bland röstberättigade med inkoms
ter mellan 10 000 och 20 000 kr. Valdel
tagandet är som synes svagast i den 

Tab. Y ger en bild av hur de röstande 
på de fyra största partierna samt de icke 
röstande fördelar sig på yrkesgrupper, 
och i tab. Z redovisas partifördelning 
och valdeltagande inom större yrkes
grupper. Inom gruppen större företaga
re, företagsledare m. fl. samt högre tjäns
temän är anslutningen till högerpartiet 
jämförelsevis starkast. Folkpartiet upp-
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Tab. Å. Röstande fördelade på partier samt icke röstande inom olika inkomstklasser 

Voters according to party affiliation and non-voters in different income classes 

Tab. Ä. Röstande fördelade på partier samt icke röstande efter inkomst och yrkesställning 

Voters according to party affiliation and non-voters by income and occupational status 

lägsta inkomstklassen och stiger med 
ökande inkomst. De påvisade tendenser
na framträder dock även om den pro
centuella fördelningen på partier beräk
nas endast för de i valet deltagande. 

Beträffande tab. Ä bör det observeras, 
att gruppen företagare här också inne
fattar jordbrukare, vilka främst återfin
nes i de två lägsta inkomstklasserna. Vi
dare är antalet individer i flera under
grupper litet, vilket försvårar bestämda 
slutsatser beträffande dessa. I materia
let framträder dock, att centerpartiet 
har starkast ställning bland företagare 
i de båda lägre inkomstklasserna, me
dan den högsta röstandelen för höger

partiet föreligger bland tjänstemän och 
företagare i den högsta inkomstklassen. 
Med den i tabellen företagna uppdel
ningen efter yrkesställning föreligger 
för folkpartiets del jämförelsevis små 
olikheter mellan inkomstklasserna. En 
genomgående tendens i materialet är att 
folkpartiet oberoende av inkomstförhål
landen vinner svagare anslutning bland 
arbetarna än bland företagare och tjäns
temän. Inom arbetargrupperna är det 
socialdemokratiska partiet jämförelse
vis starkast bland röstberättigade med 
10 000 kr. inkomst och däröver. Vidare 
tyder materialet på att socialdemokra
terna inom gruppen tjänstemän och af-
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Tab. Ö. Röstande fördelade på partier samt icke röstande i städerna och på landsbygden 
samt bland jordbruksbefolkning och övrig landsbygdsbefolkning 

Voters according to party affiliation and non-voters in urban and rural areas, in the agricultural population 
and the rest of the rural population 

Tab. AA. Partiernas väljare samt icke röstande 
vid 1960 års andrakammarval fördelade med 
hänsyn till röstning vid 1958 års kommunalval 

Those voting for the different parties and the non-
voters in the 1960 Second Chamber election 
distributed by voting in the 1958 municipal elections 

färsanställda har det starkaste stödet i 
inkomstklassen 10 000—20 000 kr. 

I tab. ö anges fördelningen på partier 
och procentandelen icke röstande med 
uppdelning efter ortstyp. I tabellen bil
dar Stockholm, Göteborg och Malmö ka
tegorien »storstäder», medan andra om
råden uppdelats i »övriga städer» och 
»landsbygd». För landsbygdens del har 
därutöver särskilt angivits motsvarande 
fördelningar för jordbrukare och för 
övriga röstberättigade. 

Tab. AA och AB belyser förändringar 
ifråga om valdeltagande och partisym
pati mellan kommunalvalet 1958 och 
andrakammarvalet 1960. Uppgifterna 
beträffande valdeltagande grundar sig 
på röstlängderna vid resp. val, medan 
fördelningen på partier grundar sig pä 
intervjusvar. Ett mindre antal intervju
personer, som lämnat uppgift om sin 
röstning vid 1960 års val men inte be
träffande 1958 års kommunalval, har i 
tabellen fördelats med hänsyn till sina 
svar beträffande 1958 års andrakam
marval. Övriga röstande, för vilka upp
gift om partisympati saknas, har uteslu
tits i dessa båda tabeller. Till komplet
tering av tabellerna må nämnas, att 

69 % deltog i båda valen och röstade 
oförändrat på samma parti. Av de röst
berättigade övergick 6 % från ett parti 
till ett annat mellan de båda valen; siff
ran torde böra betraktas som en upp
skattning i underkant, eftersom det kan 
tänkas att just de som var ovilliga att 
besvara frågorna om partival i särskilt 
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Tab. AB. Partiernas väljare samt icke röstande vid 1958 års kommunalval fördelade 
med hänsyn till röstning vid 1960 års andrakammarval 

Those voting for the different parties and the non-voters in the 1958 municipal elections distributed by voting 
in the 1960 Second Chamber election 

stor utsträckning hade gått över från ett 
parti till ett annat, ökningen av valdel
tagandet medförde att en icke obetydlig 
del av valmanskåren, som icke röstade 
vid kommunalvalet 1958, deltog i 1960 
års val. Därtill kommer en mindre ka
tegori röstberättigade, som röstade 1958 
men avstod från att rösta vid 1960 års 
val. Tillsammans utgör de båda katego
rierna 15 % av de röstberättigade. Åter
stående 10 % «tgöres av personer, som 
icke röstade vid något av valen eller 
icke var röstberättigade vid 1958 års 
kommunalval. 

Tab. AC och AD belyser radions och 
televisionens roll under valrörelsen. In
för 1960 års andrakammarval sändes 
tolv program med anknytning till val
debatten i radio och television. De fem 
första programmen sändes enbart i te
levision och var utformade så, att par
tierna vid var sitt program fick tillfälle 
att presentera sina ståndpunkter. Pro
gramserien hade den för samtliga pro
gram gemensamma rubriken »Detta är 
vår politik». I tab. AC anges för varje 
program i serien vilket parti som pre
senterades vid ifrågavarande tillfälle. De 
följande sju programmen samsändes i 
radio och television. Dessa sändningar 

inleddes med en fempartidiskussion om 
den ekonomiska politiken. Därefter följ
de fem program, utformade som fråge
stunder med partiernas ledare (i tab. 
AC anges den intervjuade partiledarens 
partitillhörighet vid resp. program). 
Såsom sista program före valet sändes 
en allmän politisk debatt mellan de fem 
partiernas ledare. 

I tab. AC anges för vart och ett av de 
tolv programmen procentandelen lyss
nande på resp. radio- och televisions
sändningar samt summan av dessa pro
centandelar dels för de fyra största par
tiernas väljare, dels för samtliga röstbe
rättigade. Tabellens uppgifter grundar 
sig för de fem första programmen på in
tervjuer, som utfördes omedelbart efter 
den nämnda programseriens avslutning 
(med intervjupersonerna i A-urvalet). 
Beträffande de sju följande programmen 
hänför sig däremot uppgifterna till svar. 
som erhållits genom intervjuer och brev
formulär efter valet. 

Tab. AD avser att belysa omfattning
en av lyssnandet på programmen inför 
1960 års andrakammarval i radio och 
television inom skilda kategorier av 
röstberättigade. Urvalet har därför upp
delats med hänsvn till såväl kön som 
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Tab. AC. Lyssnande på radions och televisionens program inför 1960 års andrakamnarval 

Extent of listening to and viewing the radio and television electoral programmes before the 1960 Second 
Chamber election 

åldersklasser och yrkesgrupper. Varje 
kategori har procentfördelats efter an
talet hörda program, varvid tv-ägare och 
icke tv-ägare redovisas dels var för sig, 
dels tillsammans. Såsom tv-ägare har 
räknats intervjupersoner, som uppgivit 
sig ha televisionsapparat i familjen; den
na kategori utgör 42 % av urvalet. An
märkas bör, att även icke tv-ägare i be
tydande utsträckning nåddes av televi
sionssändningarna. Av icke tv-ägare 
uppgav sig 43 % ha hört minst ett pro
gram i televisionssändning. Som fram
går av tabellen har tv-ägarna inom samt
liga undersökta väljarkategorier lyssnat 
på flera program än de som inte själva 
hade televisionsapparat i hemmet. Till 
en del betingas givetvis detta förhål

lande av att inte alla program sändes i 
radio. 

Efter valet tillfrågades intervjuperso
nerna genom intervjuer resp. brevfor
mulär, om de läst något av partiernas 
tryckta propaganda i form av broschy
rer eller liknande skrifter och vilka par
tiers propagandamaterial de i så fall läst. 

I tab. AE har undersökningsresultaten 
beträffande nämnda propagandaform 
sammanställts. Urvalet har uppdelats ef
ter kön, ålder och yrke, och varje kate
gori har procentfördelats med hänsyn 
till hur många partiers broschyrer, som 
de intervjuade uppgav sig ha läst. Som 
framgår av tabellen, har något mer än 
50 % av de röstberättigade i urvalet inte 
läst något av broschyrpropagandan. Om-
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Tab. AD. Antal hörda radio- och televisionsprogram av politisk karaktär inför valet 1960 
bland män och kvinnor inom åldersklasser samt inom yrkesgrupper 

The number of political broadcasts heard and television programmes seen prior to the 1960 election by men 
and women, in age groups and occupational groups 

kring 10 % har läst någon broschyr från 
ett av partierna, medan omkring en 
tredjedel har läst broschyrer från flera 
partier. Vid jämförelser mellan de un
dersökta kategorierna av röstberättigade 
inbördes framträder endast små eller 
måttliga skillnader. 

Av tab. AF framgår i vilken utsträck
ning partiernas broschyrer lästes bland 
röstande på högerpartiet, centerpartiet, 

folkpartiet och socialdemokraterna. Ta
bellens siffror anger procentandelar av 
antalet röstande på resp. parti. Den ne
dersta raden anger hur stor andel i pro
cent, som läst minst en broschyr. Sum
man av procenttalen överstiger 100 på 
grund av att en del av de intervjuade läst 
broschyrer från flera partier. En genom
gående tendens i tabellen är att väljarna 
läser broschyrer från det egna partiet i 
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Tab. AE. Läsning av de politiska partiernas propagandabroschyrer inför valet bland 
män och kvinnor inom åldersklasser samt inom yrkesgrupper 

The reading of electioneering propaganda prior to the election by men and women, in age groups and 
occupational groups 

större utsträckning än från andra par
tier. 

Efter valet tillfrågades intervjuperso
nerna också om de deltagit i något val
möte. Undersökningsresultaten redovisas 
här tillsammans med motsvarande upp
gifter från 1956 års andrakammarval, 
vilka hämtats från Göteborgs universi
tets statsvetenskapliga institutions inter
vjuundersökning vid ifrågavarande val. 

Röstande på Andel i % som 
deltog i valmöte 
1960 1956 

Högerpartiet 6 12 
Centerpartiet 6 29 
Folkpartiet 5 15 
Socialdemokraterna 9 19 

Samtliga röstberättigade 7 16 

Sambandet mellan röstning och tid
ningsval belyses i tab. AG. I tabellen har 
medtagits röstande på de fyra största 
partierna vid 1960 års andrakammarval. 
För varje parti anges hur stora andelar 
i procent av antalet röstande på resp. 
parti, som dagligen läser tidningar, före
trädande skilda politiska partier. Efter
som en del av de intervjuade läser flera 
tidningar, som företräder olika partier, 
överstiger summan av procenttalen i våg
rät led 100. Procentfördelningarna i 
tabellen bör ses mot bakgrunden av att 
partifördelningen inom valmanskåren 
avviker starkt från den samlade dags
pressupplagans fördelning på tidningar 
företrädande skilda politiska menings-
riktningar. Under första halvåret 1960 
föll 22,5 % av dagspressens sam-

Tab. AF. Läsning av de politiska partiernas 
propagandabroschyrer inför valet bland 
partiernas väljare 
The reading of electioneering propaganda prior to 
the election by those voting for the different parties 



Tab. AG. Läsning av tidningar företrädande 
skilda partier bland partiernas väljare 

The reading of newspapers representing various 
parties by those voting for the parties 
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maniagda nettoupplaga på högertidning
ar och 3,8 % på tidningar företrädande 
centerpartiet, medan folkpartipressens 
andel utgjorde 45,9 % och den social
demokratiska pressens 22,5 % (TS-bo-
ken 1961). En följd härav är att alla 
partiers anhängare i valmanskâren i be
tydande utsträckning läser tidningar, 
som är förespråkare för andra menings-
riktningar än den de själva röstar på. 
Icke desto mindre visar tabellen, att 
samtliga tidningskategorier läses i större 
utsträckning bland politiska sympatisö
rer än bland röstande på andra partier. 

I undersökningens eftervalsetapp om
bads de intervjuade att jämföra vissa 
propagandamedel med hänsyn till deras 
upplysningsvärde; frågan ingick såväl i 
intervjuerna med B-urvalet som i brev
formuläret till A-urvalet. En intervju
fråga med praktiskt taget samma formu
lering ingick i statsvetenskapliga institu
tionens vid Göteborgs universitet under
sökning i samband med 1956 års andra-
kammarval, dock med den avvikelsen att 
televisionen icke förekom såsom svars
alternativ i denna tidigare undersök
ning. I tab. AH anges svarsfördelning
arna i procent vid båda undersöknings
tillfällena. Urvalet vid 1960 års under
sökning har uppdelats såväl med hänsyn 
till yrkesgrupp som kön, medan 1956 

års undersökningsmaterial endast upp
delats efter kön. En jämförelse mellan de 
båda undersökningarna vittnar om att 
televisionen nu ersatt radion som det 
mest uppskattade av de jämförda propa
gandamedlen och att radio och televi
sion tillsammans uppvisar en högre pro
centandel 1960 än vad radion ensam 
uppnådde vid 1956 års val. Televisionen 
synes inför 1960 års val ha tillmätts 
störst betydelse bland mindre företagare, 
tjänstemän och arbetare, medan dags
pressen oftast namnes som det bästa 
medlet att få upplysningar om valet in
om gruppen större företagare m. fl. och 
högre tjänstemän. En intervjufråga av 
här behandlat slag kan, vilket bör under
strykas, endast återspegla de intervjua
des egna bedömningar, och dess använd
barhet hänför sig främst till möjlighe
ten att jämföra resultat från olika tid
punkter eller olika kategorier av inter
vjuade. 

I intervjuundersökningen ingick nio 
frågor avseende politisk information. Re
sultatet av en bearbetning av detta ma
terial framlägges i tab. Al. Frågorna 
ställdes till A-urvalet vid intervjuer före 
valet och till B-urvalet vid intervjuer ef
ter valet. Tidsskillnaden medför, att in
tervjupersonerna i B-urvalet genomgå
ende, där säkerställda skillnader före
ligger, är bättre informerade än de in
tervjuade i A-urvalet. En viss höjning av 
informationsnivån synes sålunda ha in
trätt under valrörelsen. I tabellen anges 
för varje fråga andelen korrekta svar i 
procent av samtliga män resp. kvinnor 
i A-urvalet och B-urvalet tagna var för 
sig. Storleken av förändringarna i infor
mationsnivån framgår alltså av tabellen, 
varvid dock bör observeras att förskjut
ningar på några få procentenheter icke 
bör tolkas som uttryck för att någon 
reell ändring uppkommit. 
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Tab. AH. De röstberättigades bedömning av skilda propagandamedel vid 
1960 och 1956 års val 

The opinion held by the voters on various electioneering methods used in the 1960 and 1956 elections 
Frågeformulering: Anser Ni för egen del att Ni fick upplysningar om valet på det bästa och klaraste 
sättet genom: Radio, TV, tidningar, valbrosehyrer eller valmöten? (I brevformuläret användes en något 
avvikande formulering.) 

De fem första frågorna i tabellen kan 
sägas gälla information om politiska för
hållanden och institutioner av särskilt 
omedelbar betydelse för valhandlingen: 
kännedom om ledande politiker och lo
kala partikandidater, om vilket slag av 
representanter som väljes vid de allmän
na valen och om vilket parti, som haft 
ansvaret för regeringspolitiken under ti
den fram till valet. De följande fyra frå
gorna berör däremot bestämda partiers 
ståndpunkter i enskilda sakfrågor. Ehu
ru det kan invändas att valet av ämnen 
för sistnämnda frågor måst bli i viss 
mån godtyckligt, torde det med skäl 
kunna hävdas att de samtliga berör om
råden, som spelade en mycket framträ
dande roll i den politiska debatten in
för 1960 års andrakammarval. 

Några detaljanmärkningar till vissa en
skilda frågor må också göras. Intervju
fråga 1 i tabellen framställdes i den for
men, att ett kartongblad med fotogra
fier av de i riksdagen representerade 
partiernas ledare visades för de inter
vjuade, vilka ombads att identifiera 
partiledarna. I tabellen anges den pro
centandel, som igenkände samtliga parti
ledare. Fråga 5 ställdes till alla inter
vjuade utom dem, som helt vägrade eller 
var ur stånd att ange någon som helst 
partisympati; nämnda kategori utgör 6 
% av de intervjuade och har uteslutits 
ur materialet vid procentberäkningen. 
Vid förvalsintervjuer med personer, som 
tvekade om sin röstning, och vid efter-
valsintervjuer med personer, som icke 
deltagit i valet, ställdes frågan i en form, 
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Tab. AI. Politisk information bland män och kvinnor 
Political information among men and women 

som något avviker från den i tabellen 
återgivna. Frågan gällde i sådana fall 
kandidater för partier, som de intervjua
de närmast sympatiserade med. De in
tervjuades svar kontrollerades med hjälp 
av partiernas valsedlar. Ett korrekt 
namn har ansetts vara tillfyllest. Vid 
fråga 6 har icke endast svaret »social
demokraterna» utan även svaret »social
demokraterna och kommunisterna» be
traktats som korrekt, beroende på att det 
visat sig svårt att fastställa innebörden 
av ett antal svar innehållande omnäm
nanden av kommunisternas ställningsta
gande. Vid fråga 7 har såväl »högerpar
tiet och centerpartiet» som enbart ett 
av dessa partier behandlats som till
fredsställande svar. Vid fråga 8 är en
dast svaret »högerpartiet» korrekt, me

dan för fråga 9 samtliga de tre svarsty
perna »centerpartiet», »kommunisterna» 
och »centerpartiet och kommunisterna» 
ansetts vara korrekta. 

Resultaten av fråga 5 beträffande par
tiernas kandidater har också bearbetats 

' med hänsyn till de röstandes partisym
patier. Som framgår av nedanstående 
sammanställning av resultaten, var de 
röstande inom samtliga partier väsent
ligt bättre informerade om partikandi
daterna efter valet än före valet. 
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Kandidatnomineringen vid andrakammarvalen 1960 

På därom av författningsutredningen 
gjord framställning har Kungl. Maj.-t 
uppdragit ät statistiska centralbyrån att 
införskaffa och i den valstatistiska be
rättelsen publicera upplysningar från 
de politiska partierna angående deras 
vid 1960 års andrakammarval tillämpa
de nomineringsförfarande. 

Statistiska centralbyrån vände sig i 
augusti 1960 till partiernas riksorganisa
tioner med anhållan att de skulle med
verka till att från valkretsorganisatio
nerna inhämta vissa upplysningar an
gående nomineringsförfarandet. Härvid 
användes en särskild enkätblankett, som 
återges i bilaga 1. De begärda uppgifter
na ansluter sig till de uppgifter, författ
ningsutredningen förut inhämtat angå
ende nomineringsförfarandet vid andra
kammarvalen 1952 och lämnat redogö
relse för (SOU 1958: 6). Därjämte erhölls 
frän de centrala partikanslierna dels 
I960 års valsedlar, dels uppgifter angå
ende antalet valkretsorganisationer och 
medlemmar. 

Partiernas medlemsantal valkretsvis 
framgår av tab. AJ. Sammanlagda anta
let registrerade medlemmar i de fem 
partierna utgjorde i runt tal 1429 000, 
motsvarande över en fjärdedel av de 
röstberättigade. Mer än hälften (56 %) 
av de partianslutna tillhörde socialde
mokraterna, 19 % centerpartiet, 17 % 
högerpartiet, 6 c/c folkpartiet och 2 % 
kommunisterna. 

Totalantalet politiska lokalföreningar 
utgjorde 12 425. I genomsnitt fanns allt
så en lokalorganisation per 115 inskriv
na medlemmar. Medlemstätheten är 
emellertid mycket olika i partiernas lo
kalorganisationer, vilket framgår av 
följande uppställning. 

Följande översikt avser att belysa kan
didatnomineringen till andrakammarva
len 1960 i jämförelse med andrakammar
valen 1952. överallt där hänvisning sker 
till förhållandena sistnämnda år har 
jämförelsematerialet således hämtats 
från författningsutredningens ovan 
nämnda redogörelse. 

Vid undersökningen 1952 kunde föl
jande nomineringsskeden särskiljas. I ett 
inledande skede gavs enskilda och par
tiinstanser genom en förnominering till
fälle påverka kandidatvalet. En bered
ning vidtog av de inkomna förslagen, 
varefter slutgiltigt fastställande skedde. 

Tab. AK ger huvuddragen i förnomi
neringen vid 1960 års val. Hos höger
partiet skedde förnomineringen i hu
vudsak genom två parallella och i sam
ma utsträckning använda förfaranden, 
nämligen genom förslag från lokalavdel
ningar och genom förslag från dessa 
kombinerat med förslag från enskilda 
personer. Hos centerpartiet dominerades 
förnomineringen av förslag framförda 
vid centrala nomineringsmöten, hos so
cialdemokraterna och kommunisterna 
av förslag från arbetarkommunerna. 
Folkpartiets förnominering var i fråga 
om olika nomineringsförfaranden mera 
differentierad än övriga partiers. Det 
mest använda förfarandet var emeller
tid att enskild medlem och lokalavdel
ning sände in nomineringsförslag. 

Förfarandet vid beredningen av kan-
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Tab. AJ. Partiernas medlemsantal den 1 /1 1960 

Number of members of the political parties 

didatförslagen belyses närmare i tab. AK. 
Förslagsberedningen vid 1960 års val ge
nomfördes således för högerpartiets och 
centerpartiets del huvudsakligen och 
inom folkpartiet delvis genom provvals-
förfarande. Detta får hos dessa partier 
formen av ett försöksförfarande för att 
få fram förslag pä lämpliga kandidater, 
vilket dock kan ändras i samband med 
det slutgiltiga fastställandet av valsedlar
na. Provvalen kombinerades i många fall 
även med övriga tillvägagångssätt, på 

sätt som ej klart framgått av materialet. 
Folkpartiets förslagsberedning skedde i 
ungefär lika utsträckning enbart genom 
styrelserna och vid direkta omröstning
ar bland medlemmarna. Hos socialde
mokraterna och kommunisterna utgjor
de styrelserna de huvudsakliga beredan
de organen. Provval förekom enligt en
kätsvaren inom högerpartiet i samtliga 
valkretsar. Inom centerpartiet var det 
endast Göteborgs stads och Ångerman
lands kretsorganisationer, som ej hade 
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Tab. AK. Partiernas förfarande vid förnominering, beredning av förslag till kandidater och 
fastställande av valsedlar inför val till andra kammaren år 1960 valkretsvis 

The procedure followed by the political parties at the nomination of candidates, the preparation of proposals 
for candidates and the drawing up of voting papers for the 1960 election to the Second Chamber, by 
constituencies 

provval. Folkpartiet anordnade provval 
i 18 valkretsar. Inom socialdemokratis
ka partiet förekom ej provval av bere
dande karaktär. Kommunistiska partiet 
har uppgivit att provval anordnades in
om 9 valkretsar men har ej lämnat någ
ra upplysningar om antalet deltagare. 

I de 19 valkretsar, för vilka högerpar
tiet lämnat uppgift om antalet deltagare, 
var detta 36 884 eller 17,8 % av med
lemmarna i dessa valkretsar. I 26 val
kretsar inom centerpartiet har uppgi-

vits 73 673 deltagare motsvarande 27,3 % 
av medlemmarna och i 10 valkretsar in
om folkpartiet 5 740 deltagare utgörande 
16,5 % av medlemsantalet. 

Det dominerande tillvägagångssättet 
för fastställande av valsedlarna vid 
andrakammarvalen 1960 bestod i att be
slut fattades vid ombudsmöten. Fast
ställande vid allmänna medlemsmöten 
förekom i viss utsträckning inom samt
liga partier med undantag för kommu
nistiska partiet. I någon omfattning 



69 

skedde fastställande genom beslut av 
förbundsstyrelse. 

Inom socialdemokratiska partiet fin
nes enligt stadgarna en möjlighet att 
slutgiltigt fastställa valsedlarna genom 
provval. Sådant provval förekom endast 
i ett fall, nämligen i Stockholms stad. 

Antal valsedelstyper och kandidater 
inom olika partier. Partierna företer en 
väsentlig olikhet inbördes vid nomine
ringen av kandidater till andrakammar-
valen, nämligen i fråga om uppställandet 
av en eller flera valsedelstyper i varje 
valkrets. Detta belyses närmare av tab. 
AL. Höger- och centerpartierna uppställ
de mer än det dubbla antalet valsedels
typer och folkpartiet det tredubbla an
talet jämfört med socialdemokrater och 
kommunister. Sammanlagt användes vid 
valen 301 valsedelstyper, vilket innebar 
en minskning med 41 jämfört med valen 
1952. Högerpartiet minskade antalet val
sedelstyper med 40, centerpartiet med 
7 och kommunisterna med 4, medan 
folkpartiet ökade antalet med 8 och so
cialdemokraterna med 2. 

Valsedlarna upptog sammanlagt 3 574 
kandidater, vilket översteg antalet kan
didater 1952 med 460. Fyra av partierna 
ökade antalet nominerade kandidater, 

folkpartiet med 193, centerpartiet med 
1C9, högerpartiet med 83 och socialde
mokraterna med 25. Kommunisterna där
emot minskade antalet kandidater med 
10. 

I vissa valkretsar har flera valsedels
typer använts. Största antalet valsedels
typer förekom i Göteborgs och Bohus län 
med 24. Av dessa kom 14 på folkpartiet. 
Endast inom Göteborgs stad hade samt
liga partier en enda valsedelstyp. 

Antalet kvinnliga kandidater ökade 
inom samtliga partier utom kommunis
tiska partiet. Som framgår av nedanstå
ende tablå hade de kvinnliga kandida
terna både 1960 och 1952 en mindre an
del av de valbara platserna än av det to
tala antalet platser på valsedlarna. 

Mot en andel av cirka 17 % kvinnor 
på valsedlarna de båda jämförda åren 
svarade endast 14 c/o kvinnor 1960 och 
12 % 1952 bland de valda riksdagsleda
möterna. Den ökning av andelen kvinnor 
bland de valda som ägt rum kom i förs
ta hand på socialdemokraterna och där
näst på högerpartiet, medan andelen 
kvinnor minskade inom folkpartiet och 
kommunistiska partiet. Centerpartiet 
hade ej någon kvinna på valbar plats 
vid någotdera valet. 
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Tab. AL. Antalet av partierna använda valsedelstyper och uppställda kandidater vid andrakammar-

The number of types of voting papers used by the political parties and the candidates nominated for the 

Kandidaternas yrkesfördelning. Vid 
den undersökning av yrkestillhörighe
ten för de vid I960 års val uppställda 
kandidaterna som här framlägges har 
tillvägagångssättet vid författningsut
redningens undersökning av 1952 års 
valsedlar i huvudsak följts. 

På grund av de brister i uppgifterna 
angående yrkestillhörighet, som vidlå
der de tryckta valsedlarna, har dessa 
uppgifter underkastats noggrann kontroll. 
I ett stort antal fall, beträffande vilka 
tveksamhet rått, har kompletterande 
uppgifter erhållits från partikanslierna. 

Uppslagsböcker och kalendrar har dess
utom utnyttjats för komplettering av upp
gifterna. Yrkesklassificeringen överens
stämmer i stort sett med den vid urvals
undersökningen använda. 

Hur kandidaterna vid 1960 års val för
delade sig med hänsyn till yrke framgår 
av tab. AM. Kandidaterna var spridda 
relativt likformigt över samtliga de upp
ställda yrkesgrupperna. Den största 
gruppen var hemmansägare m. fl., vilken 
grupp var nära dubbelt så stor som den 
närmast i storleksordning följande, kvin
nor utan angivet yrke, och cirka tre 
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ganger så stor som de därnäst följande 
grupperna, hantverkare och arbetarper-
sonal inom industri m. m. Hn fjärdedel 
av kandidaterna var sysselsatta inom 
jordbruksnäringen, medan denna vid 
samma tid svarade för endast 15,7 'A- av 
antalet röstberättigade. 

Som framgår av följande tablå rådde 

bättre överensstämmelse mellan de val
das och de icke valdas andel i grupper av 
näringsgrenar ar 1900 än Ar 1952. 

Även bland de valda var gruppen hem
mansägare den största (15,5 "•). Där
näst kom funktionärer inom fackliga och 
politiska organisationer (10,8 'A), ar-
betarpersonal inom industri (8,!i 'A ), 
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Tab. AM. Kandidaterna till riksdagens andra kammare vid 1960 års val efter yrke 
The candidates for the Second Chamber of the Riksdag in the 1960 elections, by occupation 

tjänstemän i allmän tjänst av högre grad 
(7,8 c/o) samt industriidkare, grosshand
lare, direktörer m. fl. (7,3 %). 

Som framgår av kolumnen för hö
gerpartiet återfanns cirka en fjärdedel 
av 1960 års högerkandidater inom jord
bruksnäringen mot cirka en tredjedel 

1952. Antalet hemmansägare utgjorde om
kring sjättedelen av samtliga högerkan
didater mot cirka fjärdedelen 1952. Fö
retagare inom övriga näringsgrenar än 
jordbruk var likaså en betydande grupp 
inom högerpartiet med 16,3 % av partiets 
kandidater. 
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Inom centerpartiet dominerade kandi
daterna inom jordbruk med binäringar, 
men deras andel hade gått ned frän 08 '/< 
år 1952 till 46 % år I960. Särskilt påtag
lig var minskningen inom gruppen hem
mansägare. Hantverkarna ökade däremot 

frän 1,5 'x tiil 7,9 '<, kontorspersonal 
ni. fl. frän 0,3 ','< till 3,(5 'A , arbetarper-
sonal inom andra näringsgrenar än jord
bruk från 0,7 '!c till 3,9 % och handlan
de frän 0,3 '.', till 3,0 %. 

Folkpartiets kandidater var tämligen 
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jämnt fördelade på de olika yrkesgrup
perna. Hemmansägarna, som även 1952 
utgjorde den största gruppen, 18,2 c/r, 
hade 1960 gått ned till 12,3 %. Gruppen 
hantverkare ökade från 0,2 % 1952 Ull 
8,5 % 1960. Samtidigt ökade arbetarper-
sonalen sin andel från 4,0 % till 8,1 c/c 
och kontorspersonal m. fl. från 3,5 % 
till 6,3 "/c Kvinnor utan angivet yrke 
minskade något till 7,3 %, likaså indu-
striidkare, grosshandlare, direktörer från 
7,2 % till 5,6 % och fiskare från 5,6 % 
till 3,9 %. 

Även socialdemokraternas kandidater 
företedde 1960 liksom 1952 en jämn för
delning över de olika yrkesgrupperna. 
Den största gruppen var arbetarperso-
nal, som utgjorde 27,8 CA>. Gruppen kon
torspersonal m. fl. ökade från 4,3 % till 
9,8 %. Vidare ökade gruppen folkskol

lärare från 3,5 % till 5,5 c/c. Däremot 
minskade grupperna funktionärer inom 
fackliga och politiska organisationer 
från 11,7 % till 8,5 %, hemmansägare 
från 6,7 % till 3,5 % och tidningsmän 
från 5,1 % till 2,3 %. 

Det kommunistiska partiets kandidater 
dominerades vid 1960 års val liksom vid 
1952 års val av gruppen arbetarpersonal. 
Inom denna grupp, som utgjorde 60,4 % 
vid det senaste valet, var den största 
undergruppen arbetarpersonal inom in
dustri m. m. med 38,3 %. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att 
gruppen hemmansägare uppvisade minsk
ning av sin andel bland kandidaterna. 
Grupper som hos flertalet partier ökade 
sin andel var hantverkare, kontorsperso
nal, tjänstemän i allmän tjänst av lägre 
grad och arbetarpersonal. 



TABELLER 
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Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1959—1960 

Elections to the First Chamber 

De valdas namn, yrke och rösttal m. m. 

Anm. Uppgifterna avser de ordinarie valen. — 
Beteckningarna H (högerpartiet), C (centerpartiet), 
F (folkpartiet), S (socialdemokraterna), K (kom
munisterna) angiver det parti, väljarna och de 
valda representerade vid tiden för valet. — x ut
märker, att ledamot blivit omvald för samma val
krets. — ! betecknar ledamot, som tidigare till

hört första kammaren, II ledamot, som antingen 
vid valtillfället tillhörde eller tidigare tillhört 
andra kammaren. — Med rösttalet för den valde 
avses det antal valsedlar, å vilka hans namn, 
med bortseende från sådana namn, som redan 
erhållit placering, står främst. — Yrkesuppgiften 
hänför sig till tidpunkten för valen. 



Tab. 2. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön, ålder och yrkesställning vid valen till andra kammaren år 19601 

Persons entitled to vote and voters by sex, age and occupational status at the elections to the Second Chamber 
77 1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser undast omkring 1/30 av antalet i röstlängd upptagna personer. 
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Tab. 3. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön och ålder inom större 
yrkesgrupper med fördelning på näringsgren vid valen till andra kammaren år 19601 

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

1 Siffrorna grundar sig på ott urval och avser endast omkring 1/30 av antalet i röstlängd upptagna 
personer. 
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TAB. 3 ( f o r 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 6 0 
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Tab. 4. Röstberättigade och i valet deltagande inom olika yrkesgrupper och näringsgrenar 
efter kön, civilstånd och familjeställning vid valen till andra kammaren år 19601 

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast omkring 1/30 av antalet i röstlängd upptagna personer. 
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Persons entitled to vote and voters in different occupational groups by sex, civil status and 
marital status at the elections to the Second Chamber 
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Tab. 5. Röstberättigade och i valet deltagande efter kön och ålder inom olika 

civilståndsgrupper vid valen till andra kammaren år 19601 

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

1 Siffrorna grundar sig på ett urval och avser endast ll30 av antalet i röstlängd upptagna personer. 
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TAB. 5 (forts .) . RÖSTBERÄTTIGADE OCH I VALET DELTAGANDE EFTER KÖN OCH ÅLDER INOM 

OLIKA CIVILSTÅNDSGRUPPER VID VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1960 
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Tab. 6. Röstberättigade och i valet deltagande efter inkomst (för samboende gifta 
familjeinkomst), kön, ålder och civilstånd vid valen till andra kammaren år 19601 

Persons entitled to vote and voters by income (for husband and wife living together family income), 
sex, age and marital status at the elections to the Second Chamber 

1 Siffrorna grundar sig på ett urval oeh avser endast omkring 1,30 av antalet i röstlängd upptagna personer. 
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Bilaga 
Kungl. Statistiska Centralbyrån 
Fack, Stockholm 27 

Uppgifter om nomineringsförfarandet vid 1960 års andrakammarval 
(partiernas valkretsorganisationer) 

Parti: Valkretsorganisation: 

Statistiska centralbyrån avser att i samband med 1960 års valstatistik försöksvis publicera en 
kortfattad redogörelse för de politiska partiernas nomineringsförfarande. Den skall bygga dels på 
vissa uppgifter, som de centrala partikanslierna i Stockholm lämnar beträffande partiernas med
lemsantal m. m., dels på valkretsorganisationernas uppgifter i anslutning till detta frågeformulär. 

Blanketten förutsätter — jfr Lars Sköld: Kandidatnominering vid andrakammarval (SOU 
1958: 6) — att nomineringsförfarandet trots de skiftande förhållandena alltid kan indelas i tre 
moment: 1) förnominering, 2) beredning av inkomna förslag och 3) fastställande av valsedlarna. 
Svar skall alltså lämnas under vart och ett av dessa tre moment genom förkryssning av lämplig 
ruta och eventuellt ifyllande av ytterligare uppgift. 

Under moment 1) a—d skall kryss sättas endast för den vanligaste formen för förnominering 
eller, om två former är ungefär lika vanliga, kryss sättas för båda; moment 1) c avser möten 
inom större områden än lokalavdelningar. Under 3) bör ej annat än undantagsvis förekomma att 
mer än en ruta förkryssas. 

Blanketten skall snarast möjligt ifyllas och insändas till partikansliet. Så snart valsedlarna 
blivit tryckta insändes dessutom f. v. b. till statistiska centralbyrån 3 st exemplar av de av par
tiet inom valkretsen använda (fastställda och godkända) valsedelstyperna till partikansliet. 

Sätt kryss i 
tillämpliga 
rutor 

1) Förnominering genom förslag 
a. insända direkt från enskild medlem 
b. insända från lokalavdelningar 
c. framförda vid regionala eller centrala nomineringsmöten 
d. (i annan form, hur?) 

2) Beredning av inkomna förslag genom 
e. enbart styrelse eller motsvarande (t. ex. valberedning) 
f. (efter beredning) direkt omröstning bland medlemmarna antal deltagare . . 
g. (efter beredning) omröstning inom eller yttrande av lokalavdelningar 

antal deltagare (personligen närvarande) 
h. (annan anordning, hur?) 

3) Fastställande av valsedlarna genom 
i. beslut av ombudsmöte 
j . omröstning 

antal deltagare 
k. beslut av allmänt medlemsmöte 
1. (annan form, hur?) 

Särskilda kommentarer 

den 1960 
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