


 

Riksdagsmannavalen åren 1961-1964. II = The elections to the Riksdag during 
the years 1961-1964. II  
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
 

urn:nbn:se:scb-valen-r-196102 

 

 

 

INLEDNING TILL 
 

VALSTATISTIKEN 1872-2001 
 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. – Stockholm, 1873-1911. 

- Täckningsår: 1872-1910. 

Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser rörande 

Riksdagsmannavalen, Riksdagens andra kammare, Landstingsvalen och 

Kommunala rösträtten. 

Efterföljare: 

Riksdagsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1912-

1970. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1909/11-1965/1968. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagsvalet. – Stockholm, 1971-

1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagen. – (Sveriges officiella 

statistik). – Stockholm, 1999-. – Täckningsår: 1998- 

 

Kommunala valen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1920-1967. – 

(Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1919-1966. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 

1972-1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 3, Kommunalfullmäktige. – 

Stockholm, 1999-. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1998- 

 

Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1913-

1919. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1912-1918. 

 Efterföljare: Kommunala valen. – Stockholm, 1920-1967. – (Sveriges 

officiella statistik). – Täckningsår: 1920-1966 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 

1972-1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1972-1995 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Landsfullmäktige. – Stockholm, 

1999-. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1998- 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och 

del II publicerade t.o.m. år 1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 

S. 267-272: Allmänna val (Tab. 274-280) 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 

ALLMÄNNA VAL 

RIKSDAGSMANNAVALEN 
ÅREN 

1961—1964 

II 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1965 



OFFICIAL STATISTICS OF SWEDEN 
ELECTIONS 

THE ELECTIONS TO THE RIKSDAG 

DURING THE YEARS 1961 — 1964 

II 

CENTRAL B U R E A U OF STATISTICS 

STOCKHOLM 1965 

AB ROOS TRYCKERIER 



FÖRORD 

Statistiska centralbyrån får härmed framlägga andra delen av sin redogö
relse för riksdagsmannavalen åren 1961-1964. 

Medan den första delen huvudsakligen ägnades uppgifter om utfallet av an-
drakammarvalet 1961- i olika kommuner och valdistrikt, meddelas i den an
dra delen kompletterande uppgifter om detta val, bland annat om valdelta
gande m.m. i olika befolkningsgrupper. Vidare behandlas förstakammarva-
len, nya sammanräkningar till båda kamrarna, kamrarnas sammansättning, 
partiorganisationerna, kandidatnomineringen till andra kammaren samt 
fullmäktigval 1964 i ombildade kommuner. 

Det förekommer flera nyheter jämfört med motsvarande redogörelse för ti
digare riksdagsmannaval. Särskilt kan nämnas, att den sedvanliga urvals
undersökningen rörande valdeltagandet i olika befolkningsgrupper, där 
samtliga uppgifter, inräknat yrkesuppgifterna, byggde på röstlängden, er
satts med en urvalsundersökning av annat slag, där endast uppgifterna om 
röstning bygger på röstlängden, medan alla fördelningar av befolkningen 
(efter ålder, civilstånd, yrke, näringsgren m.m.) hämtats ur de s.k. ar
be tskraftsundersökningarna, där yrkesuppgifterna är- betydligt tillförlit
ligare än i röstlängderna. 

Bland övriga nyheter kan nämnas en redovisning av valresultatet i de oli
ka kommunblocken. 

Liksom tidigare ingår en intervjuundersökning som denna gång koncentre
rats till frågor som har direkt samband med valet, särskilt partifördel
ningen inom olika befolkningsgrupper. 

I olikhet mot tidigare valstatistiska publikationer ingår i texten ingen 
analys av resultatet, och ej heller har några tabeller eller tablåer in
sprängts i texten. Allt tabellmaterial har sammanförts till en särskild 
avdelning av publikationen, där tabellerna numrerats i anslutning till 
kapitlen i texten. 

Ledningen för arbetet och utarbetandet av berättelsen har omhänderhafts 
av byrådirektören Folke Lublin under medverkan av kansliskrivaren Margareta 
Sääf med undantag av avsnittet om intervjuundersökningen och dithörande 
tabeller som utarbetats av fil. lic. Bo Särlvik vid statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet. 

Stockholm den 19 mars 196 5. 

INGVAR OHLSSON 

Erland v Hofsten 
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SUMMARY 

Elections to both chambers of the Riksdag are conducted by means of pro
portional representation. If a member of the Riksdar vacates his or her 
seat, the votes cast in the last election are re-counted in order tc ob
tain his or her 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 largest towns. There are 151 members, who 
are elected for a period of eight years. Hot all members are elected at 
the same time, but the 19 constituencies are divided into eight groups, 
and the elections take place in one of these groups every year. 

On the 20th September 196t all the 233 members of the second chamber were 
elected. The country is divided into 2 8 constituencies. Every Swedish nan 
and woman who has- reached 21 years of age during the calendar year before 
the election, with the exception of those declared incapacitated, has the 
right to vote. The voting registers give the names of all persons of vo
ting age. 

In the first part of the report Here given the main results from the 
elections to the second chamber in 1964 for every constituency, comrunity 
and electoral district. A summary is published in this second part of the 
report in table 7.8. 

The initials of the names (in Swedish) of all the political parties are 
given in all the tables: 

H = Conservatives 
C = Centre Party (Agrarians) 
F = Liberals 
KDS = Christian Democratic Coalition 
MbS = National Citizen's Coalition 
Mp = Central Parties 
S = Social Democrats 
K = Communists 
ö = Others 

The second part of the report gives special accounts of the elections to 
the econd chamber (e.g. postal voters, voters abroad and in hospital, 
invalid voting papers, differences between preliminary and final informa
tion, results for different groups of parishes according to the relative 
number of localities and to branches of industry, results For co-opera
ting communities etc.). There are also accounts of the elections to the 
first chamber and of the re-counting of votes for both chambers. 

This report also includes accounts of the political organizations and how 
they nominate candidates at the elections, and of the occupations of the 
candidates. 

The composition of both chambers is also described here. 

A sample survey has been made or people who are included, or in the last 
few years have been, in the material used in the Swedish labour force re
ports. Persons \<iho have voted have been studied in different rroups clas
sified according to sex, age, marital status, type of activity, industry, 
occupation and occupational status. 
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An interview inquiry has made it possible to acquire information of the 
party affiliation of different categories of voters classed according to 
sex, age, marital status, groups of occupations and income. 

Finally, an account is given of elections in 196^ in communities which 
were amalgamated at the beginning of 196 5. 

SYMBOLER ANVÄNDA I TABELLERNA EXPLANATIONS OF SYMBOLS 

Upprepning 
Intet finns att redovisa 
Mindre än hälften av den an

vända enheten 
Uppgift ej tillgänglig eller 

alltför osäker för att anges 
Uppgift kan icke förekomma 

Repetition 
Magnitude nil 
Magnitude less than half of unit 
employed 

Data not available 
Category not applicable 

0 
0,0 . 
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0. INLEDNING 

Publikationen består av en textavdelning och en tabellavdelning. Textav
delningen innehåller, förutom detta inledningskapitel, 12 kapitel. Ta
bellavdelningen innehåller 52 tabeller, som numrerats så att det framgår 
till vilket kapitel varje tabell hör. Såsom exempel kan nämnas, att de 
tabeller, som hör till kap. 8, betecknas tab. 8,1., tab. 8.2., tab. 8.3. 
o.s.v. De i del I ingående tabellerna, betecknade tab. 1-9, hör närmast 
samman med kap. 7 i del II. Alla upplysningar, som är av betydelse vid 
ett studium av tabellerna, anges i noter till tabellerna, medan textav
delningen huvudsakligen reserverats för redogörelser för tabellernas in
nehåll, materialets beskaffenhet, bearbetningsmetoder o.d. De i tidigare 
valpublikationer meddelade, ofta ganska detaljerade, redogörelserna för i 
olika författningar intagna regler för valförfarandet, röstsammanräknings-
metoderna o.d. har uteslutits, och liksom i statistiska centralbyråns öv
riga nyare publikationer förekommer i texten icke längre någon närmare 
textkonraentar av tabellernas tal. 

Partierna har genomgående betecknats på följande sätt: 

H = Högerpartiet 
C = Centerpartiet 
F = Folkpartiet 
KDS = Kristen Demokratisk Samling 
MbS ? Medborgerlig Samling 
Mp = Mellanpartierna 
S = Socialdemokraterna 
K = Kommunisterna 
ö = övriga 

En specifikation av de partibeteckningar, som inräknats i "övriga", finns 
x tab. 3 i del I. " 
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1. PARTIORGANISATIONERNA 

Tabeller: Tab. 1.1. - 1.2. 

Statistiska centralbyrån översände den 12 juni 1984 till de politiska 
partiernas riksorganisationers sekretariat skrivelser, vari anhölls att 
partierna, om möjligt senast den 15 september samma år, till centralbyrån 
måtte översända: 

1) Uppgifter on\ nomineringsförfarandet vid årets andrakammarval för var 
och en av partiets valkretsorganisationer. Dessa uppgifter skulle lämnas 
på särskilda blanketter (se vidare kap. 6). 

2) Uppgifter om antalet partiorganisationer sant om antalet partimedlem-
när :r.ed fördelning på valkretsar den 1 januari 196 4. 

3) Tre exemplar av var ocli en av de av partiet inom varje valkrets be
gagnade röstsedlarna (se vidare kap. 6). 

Beträffande de under 2) nämnda uppgifterna kan nämnas att följande upp
gifter inkom: 

Frun högerpartiet: En tabell, kallad "Högerpartiet, organisationer och 
medlemsantal 1964", som för varje andrakammarvalkrets angav antalet före
ningar och antalet medlemmar. 

Från centerpartiet: .En tabell, kallad "Antal, medlemmar och lokalavdel
ningar 31/12 196 3", som för varje andrakammarvalkrets angav antalet med
lemmar och'antalet avdelningar inom 1) Cp (^Centerpartiet), 2) CKF (=Cen-
terns Kvinnoförbund), 3) CUF (=Centerns Ungdomsförbund). 

Från folkpartiet: En tryckt skrift, kallad "Folkpartiets verksamhetsbe
rättelse 1963-1964", vari ingick (såsom bilaga 1) en tabell, benämnd 
"Medlemsstatistik", som för varje andrakammarvalkrets (Västerbottens läns 
valkrets dock uppdelad på två områden) angav antalet föreningar och anta
let medlemmar den 31 december 196 3 enligt rapporter, som inkommit till 
riksorganisationen den 15 april 1964. 

Från socialdemokraterna: En tabell som för varje andrakammarvalkrets 
(Västernorrlands läns valkrets dock uppdelad på Medelpad och Ångerman
land) angav antalet arbetarkommuner, antalet kvinnoklubbar, antalet krist
na grupper samt totala antalet medlemmar, allt avseende den 1 -ianuari 
1964. 

Från kommunisterna: En tabell som för varje andrakammarvalkrets (de tre 
Skånevalkretsarna dock sammanförda, de båda Xlvsborgskretsarna likaledes 
sammanförda samt Västernorrlands läns valkrets uppdelad på Medelpad och 
Ångermanland) angav dels antalet medlemmar- dels antalet arbetarkommuner, 
bådadera avseende den 1 september 1964. Det angavs särskilt att antalet 
arbetarkommuner icke var detsamma som antalet grundorganisationer, som 
var betydligt större. Sedermera inkom en kompletteringsskrivelse med upp
gifter för var och en av de valkretsar som ursprungligen sammanförts. 

De i tab. 1.1. - 1.2. angivna talen härrör från dessa uppgifter, varvid 
tab. 1.1. avser antalet lokalavdelningar och tab. 1.2. medlemsantalet. 
Det bör därvid beaktas att för centerpartiet anges det antal avdelningar 
och medlemmar som i de av partiet lämnade uppgifterna förts under beteck-
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ningen Cp (således ej medräknat de under CKF och CUF förda uppgifterna) 
samt att i tab. 1.1. för socialdemokraterna och kommunisterna angivits 
antalet av resp. partis arbetarkommuner. Genom deftta redovisningssätt har 
försök gjorts att göra uppgifterna för de olika partierna så jämförbara 
som möjligt, men det är dock på sin plats att varna för förhastade slut
satser av tabellernas siffror, då full jämförbarhet knappast torde ha 
kunnat uppnås. 
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2. FÖRSTAKAMMARVALEN 

Tabeller: Tab. 2.1. - 2.6. 

För valen till första kammaren indelas riket i 19 valkretsar, som är sam
manförda till åtta grupper (med 2 eller 3 valkretsar i varje grupp). 
Varje år i oktober förrättas val i en av grupperna, vilka avlöser varan
dra i tur och ordning, till dess efter åtta år kammaren i sin helhet för
nyats. 

I tidigare publikationer om riksdagsmannavalen har redogjorts endast för 
de förstakammarval, som ägt rum fr.o.m. året efter det näst föregående 
andrakammarvalet t.o.m. året för det andrakammarval som publikationen av
ser. Förstakammarvalen 1957-1958 behandlades sålunda i samma publikation 
som det extra andrakammarvalet 1958 och förstakammarvalen 1959-1960 i 
samma som det ordinarie andrakammarvalet 1960, och enligt samma princip 
skulle alltså denna berättelse endast avse förstakammarvalen 1961-196t. 
Ett studium av valen till den vid 196 5 års vårsession sittande första kam
maren fordrar således tillgång till tre olika publikationer med i vissa 
delar helt olika uppställning. Det har därför ansetts lämpligt att låta 
redogörelsen för förstakammarvalen (kap. 2) och för nya sammanräkningar 
(kap. 3) avse alla val och sammanräkninpar, som berör den nu sittande 
första kammaren, och således ansluta sig till redogörelsen för första 
kammarens sammansättning (kap. 4). 

Tab. 2.1. avser sammansättningen av valkorporationerna till första kam
maren efter 196 2 års kommunala val. Rörande dessa val hänvisas till pub
likationen "Kommunala valen år 1962", del I-II. Det bör hållas i minnet 
att endast omkring hälften av dessa valkorporationer (nämligen de som 
väljer något av åren 1963-1966) valt eller kommer att välja förstakam-
marledamöter, så vida icke upplösning av första kammaren sker före 1966 
års slut. 

I tab. 2.2. meddelas uppgifter om valår, mandattid och antal mandat för 
de olika valkretsarna. Tab. 2.3. och 2.4. avser valmännen till den år 
1965 fungerande första kammaren och deras partifördelning, varvid den 
sistnämnda tabellen icke endast visar vilket parti de tillhörde utan även 
på vilken partibeteckning eller vid valet tillfälligt använd beteckning 
(som i vissa fall var gemensam för två eller flera partier) de kan anta
gas ha röstat. Tab. 2.5. och 2.6. avser de valda, varvid tab. 2.6. utgör 
en nominell förteckning, som bildar en motsvarighet till tab. 5 i del I 
beträffande andra kammaren. 

Som källmaterial har huvudsakligen använts länsstyrelsernas valprotokoll. 
Dessa innehåller emellertid icke alla erforderliga uppgifter och har där
för kompletterats från annat material, framför allt olika årgångar av 
förteckningarna över första resp. andra kammarens ledamöter. Detta gäller 
dels de valdas fördelning på nyvalda, omvalda och överflyttade från annan 
valkrets samt personer som tidigare tillhört första eller andra kammaren, 
dels partitillhörighet (dä den vid valet använda partibeteckningen i en 
del fall är av tillfällig art) samt ibland yrke (då detta ej alltid fram
går av protokollet). Uppgifterna om valmännen har erhållits ur årgångarna 
1954, 1358 och 1962 av publikationen "Kommunala valen". 
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3. NYA SAMMANRÄKNINGAR TILL FÖRSTA KAMMAREN 

Tabell: Tab. 3.1. 

Tab, 3.1. avser i första rummet att vara en kompletteringstabell till 
tab, 2.1. - 2.6. och upptaper därför alla nya sammanräkningar för mandat, 
som ännu icke upphört vid vårsessionen 196 5, Sven om sammanräkningen icke 
skett xnom de senaste fyra åren. Därjämte medtapes sammanräkningar till 
mandat som upphört 1961 eller tidigare i de fall, där sammanräkningen 
skett under de senaste fyra åren och således icke omnämnts i någon t'di
gare årgång av "Riksdagsmannavalen". 

Källmaterial är framför allt länsstyrelsernas protokoll för sammanräk
ningarna. Dessa har måst kompletteras med uppgifter ur olika årgångar av 
förteckningarna över första resp. andra kammarens ledamöter. Detta gäller 
dels uppgifterna om orsak till avgång (dödsfall, vald till ledamot för 
annan valkrets av första kammaren, vald till ledamot av andra kammaren 
e t c ) , dels uppgifterna om om- eller nyval etc, dels slutligen (i de 
fall protokollen ej ger tillräcklig upplysning) uppgifter om partitill
hörighet och yrke. 
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4 . FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING 

T a b e l l e r : T a b . 4 . 1 . - 4 . 2 . 

Tab. 4.1. visar hur första kammaren vid början av 1965 års vårsession var 
sammansatt med fördelning efter partier, kön, antal förut bevistade riks
dagar, bostadsort, ålder och yrke. Tab. 4.2. visar hur de olika första-
kammarvalkretsarna fördelar sig efter de valdas kön. 

Källmaterial utgör förteckningen över första kammarens ledamöter år 196 5. 

Förstakammarledamöternas medelålder vid ett antal riksdagar jämförd med 
motsvarande medelålder för andrakammarledamöterna redovisas i tab..11.3., 
som räknats till kap. 11 (Andra kammarens sammansättning). 
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5. NYA SAMMANRÄKNINGAR TILL ANDRA KAMMAREN 

Tabell: Tab. 5.1. 

Huvuddelen av tab. 5.1. avser nva sammanräkninear till den år 1960 valda 
andra kammaren och gäller mandat som utgick vid 196 4 års slut. Denna 
del av tabellen har således inget samband med den efterföljande redogö
relsen för andrakammarvalet 1964 (kap. 6 - 10) utan medtages endast eme
dan dessa sammanräkningar ägt rum efter 1961 års riksdags början och där
för ej medtagits i publikationen "Riksdagsmannavalen åren 19 59-196 0". 

Dessutom ingår emellertid i tab. 5,1. en särskild avdelning som mera di
rekt ansluter sig till redogörelsen för 1964 års andrakammarval, nämligen 
en redogörelse för nya sammanräkningar under tiden mellan den ordinarie 
sammanräkningen efter 1964 års val och början av 196 5 års riksdag och som 
avser riksdagsperioden 196 5-196 8. 

Källmaterialet är detsamma som för nya sammanräkningar till första kam
maren (se kap. 3i. 
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6. KANDIDATNOMINERINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 

Tabeller: Tab. 6.1. - 6.3. 

Tabellerna avser olika uppgifter, som har samband med kandidatnomine
ringen. Tab. 6.1. visar vilka metoder som hos olika partiers valkrets
organisationer förekommit i olika stadier av nomineringen alltifrån fram
ställandet av förslag till kandidater till det slutliga fastställandet av 
valsedlarnas utseende. Tab. 6.2. visar hur många olika listtyper, som 
partierna använt inom olika valkretsar, och tab. 6.3. visar kandidaternas 
fördelning efter kön och yrke. 

Alla tabellerna bygger på det material, som inkom från de politiska par
tierna med anledning av statistiska centralbyråns skrivelse den 12 juni 
196^ (se kap. 1). Tab. 6.1. bygger på de i punkt 1) av skrivelsen omnämn
da uppgifterna om nomineringsförfarandet, medan tab. 6.2. och 6.3. ut
arbetats med ledning av de av partierna inom varje valkrets begagnade 
valsedlarna, som insändes till centralbyrån med anledning av punkt 3) i 
samma skrivelse. 
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7. ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964: TOTALUNDERSÖKNINGEN 

Tabeller: Tab. 1 - 9 i del I samt tab. 7.1. - 7.16. 

I detta kapitel har sammanförts alla uppgifter om andrakammarvalet, som 
icke bygger på urval med undantag av de speciella uppgifterna för kommun
blocken (kap. 10). 

Förutom de nio i del I ingående tabellerna» som iämte de i_samma del in
tagna fyra diagrammen har anknytning till detta kapitel, finns det sex
ton tabeller som kan räknas hit. Här nedan följer en redopörelse för det 
viktigaste beträffande deras innehåll. 

Av tab. 7.1. framgår hur antalet mandat, som tillfaller olika valkretsar 
beräknas med ledning av valkretsarnas folkmängd. Det är med hjälp av en 
likartad tabell som detta antal fastställes före varje andrakammarval. 
Tabellens sista kolumn (folkmängd per representant) har dock endast in
satts för att tjäna som upplysning för den som har intresse därför; denna 
kolumn har nämligen ingen betydelse för beräknandet av antalet mandat. 

Tab. 7.2. visar kommunernas fördelning efter antalet valdistrikt och tab. 
7.3. valdistriktens fördelning efter antalet röstberättigade. 

Tab. 7.4. är den första av tabellerna som avser själva valresultatet. Den 
visar skillnaden mellan de på valnatten framräknade preliminära talen och 
de efter länsstyrelsernas sammanräkning framkomna definitiva talen. 
Skillnaderna beror främst på att poströsterna icke ingår i de preliminära 
talen. En närmare redogörelse föu poströsterna (med tonvikt på utlands
rösterna) finns i tab. 7.5. , medan tab. 7.6. behandlar en särskild typ av 
poströster, nämligen röster avgivna på sjukhus. 

Tab. 7.7. ägnas åt de av olika skäl ogiltigförklarade rösterna, medan de 
giltiga rösternas fördelning enklast kan studeras i tab. 7.8., som är ett 
sammandrag av den utförligaste tabellen i del I (tab. 9), där resultatet 
meddelas för varje kommun och valdistrikt. Liksom tab. 9 i del I har san-
mandragstabellen, tab. 7.8., framställts med hjälp av elektroniska data
maskiner. 

Även den närmast efterföljande tabellen, tab. 7.9., har framställts genom 
elektroniska datamaskiner. Den visar valresultatet dels för olika kommun
typer, dels för olika församlingsgrupper efter tätortsgrad samt efter 
näringsgrenskaraktär. Med kommuntyp avses fördelningen på landskommuner, 
köpingar och städer (landskommuner och köpingar tillsammans utgör vad som 
i allmänhet, ehuru numera något oegentligt, brukar kallas landsbygd). 
I tidigare valpublikationer intog fördelningen på landsbygd och städer en 
tämligen framträdande roll, men numera har denna uppdelning alltmera för
lorat i betydelse. Det har därför ansetts tillfyllest att i endast två 
tabeller, nämligen den nämnda tab. 7.9. samt i den därefter följande tab. 
7.10., särskilja olika kommuntyper, men den som så önskar kan med ledning 
av uppgifterna i tab. 9 i del I inhämta ytterligare uppgifter, emedan i 
denna tabell för varje kommun, som antingen är stad eller köping, detta 
angives (alla andra kommuner är landskommuner). Fördelning efter kommun
typ kan icke ske för poströster. Tab. 7.10. är därför så upplagd att sär
skilda uppgifter lämnas för poströster och särskilda för andra röster, de 
sistnämnda med fördelning efter kommuntyp. 
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Valresultatet för församlingsgrupper efter tätortsgrad behandlas, förutom 
i den nämnda tab. 7.9., även i tab. 7.11., samt motsvarande uppgifter för 
församlingsgrupper efter näringsgrenskaraktär, utom i tab. 7.9., Sven i 
tab. 7.12. Med en församlings tätortsgrad avses tätortsbefolkningens re
lativa andel av en församlings hela befolkning och med en församlings 
näringsgrenskaraktär hur stor andel av församlingens förvärvsarbetande 
befolkning som är verksam dels inom jordbruk, dels inom industri. I tab. 
7.13. meddelas valresultatet för var och en av de folkrikaste kommunerna 
i riket (de som har minst 20000), och dessa kommuner har därvid samman
förts i grupper efter industribefolkningens andel av kommunens hela för
värvsarbetande befolkning. 

Tab. 7.14. visar hur kommunerna fördelar sig efter de olika partiernas 
styrka. Man kan där se i hur många kommuner ett visst parti (t.ex. social
demokraterna) har majoritet eller har minst 60%, mindre än 40% etc. av de 
avgivna rösterna. 

iiur det svenska proportionella valsystemet utfaller visar tab. 7.15. Där 
framgår bland annat hur valet skulle ha utfallit enligt proportionell me
tod, om hela riket skulle ha utgjort en enda valkrets, och vilka partier 
som genom den nuvarande valkretsindelningen blivit över- resp. underrep-
resenterade. Det framgår även hur många väljare de olika partierna behövt 
för varje vald riksdagsman och hur mänga av partiernas röster som blivit 
"bortkastade" emedan de avgivits i valkretsar där partiets röster icke 
räckt till för att någon av dess kandidater skulle bli vald. Även en del 
annat av liknande slag framgår av tabellen. 

I tab. 7.IB. slutligen har de valda fördelats efter det "jämförelsetal" 
som de erhållit vid valet. Jämförelsetalet är enligt den i Sverige använ
da s.k. "uddatalsmetoden" för partiets första mandat inom en valkrets an
talet röster dividerat med 1,4. För det andra mandatet divideras röst
talet med 3, för det tredje med 5, för det fjärde med 7 o.s.v. 

Det material , på vilket tab. 7.1. - 7.16. grundar sig är av många olika 
slag. Det viktigaste materialet är följande: 

1) Kopior av länsstyrelsernas vid röstsammanräkningen förda protokoll. 
Utom själva protokollen har vissa bilagor använts, nämligen dels den bi
laga som kallas "Förteckning å avlämnade valsedlar", och som upptager par
tifördelningen inom varje valdistrikt, dels den bilaga som kallas "Tabell 
utvisande fördelningen av platserna mellan partierna" och som upptager de 
olika partiernas röst- och jämförelsetal. 

2) Vissa av länsstyrelserna särskilt lämnade uppgifter, nämligen dels på 
särskild blankett om antalet röstande i varje valdistrikt med särskil
jande av poströster, dels om de till "diverse partibeteckningar" förda 
valsedlarnas fördelning på samtliga förekommande partibeteckningar. 

3) Från valnämnderna i alla kommuner inkomna, på särskild blankett ifyll
da, statistiska uppgifter om antalet röstberättigade och antalet av olika 
skäl ej röstberättigade personer valdistriktsvis. 

4) Uppgifter från Tidningarnas Telegrambyrå och i dagspressen om det på 
valnatten framräknade preliminära valresultatet (tab. 7.4.). 

5) Hos överståthållarämbetet förd förteckning över på beskickningar och 
konsulat samt hos svenska utlandsförband och på svenska fartyg avgivna 
valsedlar (tab. 7.5.). 

6) Av medicinalstyrelsen för inrikesdepartementets räkning infordrade 
uppgifter om röstning på sjukhus.-Uppgifterna har av tjänstemän vid sjuk
husen lämnats på särskilda blanketter (tab. 7.6.). 
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7) Uppgifter om församlingarnas gruppering e f t e r t ä to r t sg rad och när inps-
grenskaraktär ( t a b . 7 . 9 . , 7 .11 . och 7.12.) i Folkrakningen 1960 d e l j v i , 
t ab . 1. Där indelningen v a r i t oförändrad sedan 1960, har de i sistnämnda 
t a b e l l angivna bokstavs- och s i f ferbeteckningarna för varje församlings 
t ä to r t sg rad och när ingsgrenskaraktär kunnat användas, men där indelnings
förändringar i n t r ä f f a t , har där så v a r i t möjligt beräkning ske t t med 
hjä lp av folkräkningens uppgif ter om t ä t o r t e r ( i del I I ) och när ingsgre
nar ( i del VI ) . Uppgifterna om de s t ö r r e kommunernas näringsgrenskaraktär 
( t a b . 7.13.) har e r h å l l i t s på samma s ä t t som motsvarande uppgifter för 
församlingarna. 

8) Folkmängdsuppgifter i "Folkmängden i kommuner och församlingar vid 
å r s s k i f t e t 1963/6t" ( S t a t i s t i s k a meddelanden B 196^:4). 

9)"Riksdagsr.;annavalen åren 1959-1960". 
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8. ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964: URVALSUNDERSÖKNINGEN 

Tabellen: Tab. 8.1. - 8.9. 

Sedan länge har i den vart fjärde år utarbetade statistiken över riksdags-
mannavalen ingått urvalsundersökningar med uppgift att belysa valdelta
gandet inom olika befolkningsgrupper. Urvalets storlek och urvalsmetoderna 
har växlat, men gemensamt för olika år har varit att alla data om ifråga
varande personer grundat sig på uppgifter i röstlängden. Dessa undersök
ningar har varit mycket tids- och kostnadskrävande, emedan de fordrat 
yrkeskodhing för ett mycket stort antal personer (år 1960 ca 170000). Men 
allvarligare har varit, att trots sin dyrbarhet dessa undersökningar varit 
av tämligen låg kvalitet, emedan den viktigaste indelningsgrunden av be
folkningen vid urvalsundersökningma, nämligen yrkesfördelningen, varit 
mycket osäker. Icke nog med att yrkesangivelserna ofta varit så kortfat
tade och intetsägande att det verkliga yrket icke framgått; de har säker
ligen ofta i åtskilliga fall varit direkt felaktiga, emedan de plåtar, 
varav avtryck ligger till grund för röstlängden , ofta icke ändrats vid 
yrkesbyte. 

Fråga uppkom därför om det icke fanns någon billigare och framför allt 
bättre metod att för ett urval av de röstberättigade personerna göra en 
bearbetning, som visar valdeltagandet i olika befolkningsgrupper. Att 
uppgifterna om huruvida röstning skett eller icke måste hämtas ur röst
längderna var givet, emedan sådana uppgifter icke finns i något annat ma
terial. Däremot borde det vara möjligt att erhålla övriga uppgifter om 
vederbörande (framför allt yrkesuppgifter) ur annat material och sedan på 
maskinell väg sammanställa materialen, varvid användande av folkbokfö
ringsnumren, som är angivna i röstlängden, är det naturliga identifi
eringssättet. 

Det kunde tyckas att folkräkningen, där yrkesangivelserna är mycket säkra 
och där urvalet kan göras så stort eller litet som helst, vore det natur
ligaste materialet beträffande befolkningens fördelning efter yrke m.m. 
Men yrkesuppgifterna avser där hösten 1960, d.v.s. omkring fyra år före 
valet och är således inaktuella, vilket gör uppgifterna/direkt värdelösa 
för de yngsta röstberättigade, som 196 0 ännu i stor utsträckning erhöll 
skolundervisning. Dödsfall, emi- och immigration samt inrikes omflyttning 
skulle även försvåra arbetet. 

Därför stannade man för ett annat material, nämligen de av statisti
ska centralbyråns utredningsinstitut fyra gånger årligen genomförda ar
betskraftsundersökningar (labour force), där uppgifterna om icke blott 
yrke utan även näringsgren m.m. är både av god kvalitet och aktuella. 
Den enda mera väsentliga nackdelen med att använda detta material är att 
antalet däri ingående personer är tämligen litet, men detta har i viss 
mån kunnat avhjälpas genom medtagande av vissa personer, som icke vid 
valtillfället men däremot kort tid därförinnan ingått i arbetskrafts-
undersökningarna (se nedan). 

Arbetskraftsundersökningarna är intervjuundersökningar, som har som ända
mål att kontinuerligt visa hur många personer som är i arbete och hur 
många som icke är i arbete men skulle vilja (i varje fall under vissa be
tingelser) arbeta. Vederbörande tillställs genom särskilda intervjuare en 
mängd frågor, och ett sammanställande av dessa ger svar på de intervju
ades ställning i arbetsmarknadshänseende. Därjämte ingår frågor om nä
ringsgren, yrke, civilstånd m.m.; kön och ålder framgår av folkbokförings
numret. 



27 

Eftersom intervjuerna kan bli ganska långa och i längden kan verka irri
terande för de tillfrågade, har ett system utarbetats som innebär ett 
successivt utbytande av intervjupersonerna. Intervjuerna äger rum i feb
ruari, maj, augusti och november varje år, och varje intervjuad person är 
med om sex dylika intervjuer i följd; sedan ersattes han av en annan per 
son. Gemensamt för alla personerna är att de är födda den 15 i någon må
nad och är minst 14 år gamla. Bland de personer som uppfyller dessa be
tingelser har genom stratifiering utvalts ett antal mindre grupper, kal
lade paneler. I varje undersökning medtages numera (tidigare var det nå
got växlande) 18 paneler, varav 3 är nya och ersätter 3 andra paneler som 
slopats. Det är alltid de paneler som varit med längst som slopas, och 
detta medför automatiskt att varje panel är med 6 gånger. 

Varje grupp om 3 paneler omfattar omkring 2000 personer, och 18 paneler 
motsvarar således omkring 12000 personer, men av dessa är åtskilliga yng
re än 21 år och således icke röstberättigade. För att få ett något större 
urval har i valstatistikens urvalsundersökning icke endast medtagits de 
personer, som ingår i den vid detta tillfälle senaste arbetskraftsunder
sökningen (som avsåg veckan 9-15 augusti 1964), utan dessutom sådana per
soner, som för sista gången medtogs vid något av de fyra närmast föregå
ende tillfällen då undersökningen ägde rum, nämligen 10-16 maj 1964, 9-
15 februari 1964, 10-16 november 1963 och 11-17 augusti 1963. För de ännu 
i arbetskraftsundersökningarna kvarstående personerna är således uppgif
terna mycket aktuella (de avser en tidpunkt som endast ligger en månad 
tidigare än valet), medan för de ur arbetskrattsundersökmngarna utgångna 
personerna tidpunkten för uppgifterna varierar mellan 4 månader och ett 
drygt år före valet. Med undantag för de uppgifter som avser augusti 1963 
är dock alla uppgifterna mer aktuella än om de skulle nrunda sig på aktu
aliserade uppgifter i röstlängderna. 

För varje i arbetskraftsundersökningarna ingående person finns dels en 
s.k. urvalsblankett, som upptager blankettens nummer samt personens namn, 
folkbokföringsnummer, län, adress, panel och en del andra uppgifter, dels 
ett intervjuformulär för varje intervjutillfälle samt dels slutligen ett 
hålkort där viktigare data från de nämnda blanketterna instansats, lika
ledes ett för varje intervjutillfälle. 

Av detta material har endast urvalsblanketten och det senaste hålkortet 
behövts för valstatistiken. Hålkortet har emellertid icke haft det för 
valstatistikens behov lämpligaste utseendet. Dels framgår icke alla be
hövliga uppgifter direkt genom enhetliga koder utan kan endast erhållas 
genom i vissa fall tämligen komplicerade kombinationer av koder i olika 
kolumner. Dels har frågeformulärets utseende och hålkortets kolumnindel
ning ändrats från den ena arbetskraftsundersökningen till den andra. Det 
har emellertid varit möjligt att överföra alla behövliga uppgifter från 
arbetskraftsundersökningarnas hålkort till en nyupprättad hålkortsserie 
med enhetliga kolumner och koder. 

Utredningsinstitutet har vid varje länsstyrelse en s.k. kontaktperson, 
som åtagit sig att för institutets räkning utföra sådana arbeten, där det 
är nödvändigt att ha tillgång till uppgifter, som endast finns på läns
styrelserna. Dessa kontaktpersoner tillfrågades om de vore villiga att 
åtaga sig att utföra visst arbete för valstatistikens räkning, vilket de 
alla gick med på. 

Till var och en av kontaktpersonerna översände centralbyrån ett antal 
kartoliner, nämligen en för varje inom länet bosatt person, som ingick i 
urvalsundersökningen. För de personer, som icke längre tillhörde arbets
kraftsundersökningarnas personbestånd, utgjordes kartolinen av urvals
blanketten i orginal, medan för de personer sor ännu tillhörde detta be
stånd urvalsblanketten icke kunde avvaras på utredningsinstitutet; i dessa 
fall avskrevs på särskilda kartoliner de viktigaste av arvalsblankettens 
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uppgifter, nämligen blankettens nummer, länsbokstav, panel samt personens 
namn och födelsenummer. Eftersom uppgifter om kommun, församling, valdist
rikt och fastighet icke finns på urvalsblanketterna (endast postadress, 
som ofta kan vara boxnummer e.d.), var kontaktpersonens första uppgift 
att med ledning av folkbokföringsnummer och namn undersöka i vilken för
samling (kyrkobokföringsdistrikt) och under vilken fastighet vederbörande 
var upptagen. Om församling bestod av flera valdistrikt, skulle han även 
taga reda på vilket valdistrikt personen tillhörde. Anteckningar om vad 
han funnit rörande församling, fastighet o.d. infördes på kartolinen. 
Hans andra uppgift bestod i att med ledning av dessa anteckningar söka 
personen i röstlängden och sedan på kartolinen införa följande kod: 

1 = Röstat vid valförrättningen 
2 = Röstat vid postanstalt eller i utlandet 
3 = Röstberättigad som ej röstat 
4 = Ej röstberättigad (utlänning eller omyndig) 
5 = Anteckning finns att personen avlidit eller utvandrat ur riket 
6 = Inflyttad till länet efter den 1 november 1963 (I dessa fall skulle 

det län där personen troligen var mantalsskriven för 1964 angivas) 
7 = Utflyttad från länet före den 2 november 196 3 (Även i dessa fall 

skulle det län där personen troligen var mantalsskriven för 1964 an
givas) 

8 = Ej återfunnen (Om misstanke förelåg att uppgift på kortet var felak
tig skulle sannolikt fel angivas ) 

I de fall (vid koden 6, 7 och eventuellt 8) där hänvisning till annat län 
skedde, vidarebefordrades kartolinen till kontaktpersonen i detta län, 
vilket kunde medföra ändring av koden. 

Sedan kartolinen återkommit stansades en ny hålkortsserie, som utom folk
bokföringsnummer och en del andra vid identifiering användbara upppifter, 
upptog den ovannämnda koden. Sedan sammanfördes de båda hålkortsserierna 
(med ledning av folkbokföringsnummer) medelst kollator, och koden för 
röstningsförhållanden överfördes till den andra hålkortsserien som där
efter innehöll alla behövliga uppgifter. Sedan bortsorterades vissa kort, 
nämligen dels kort för underåriga, andra ej röstberättigade, avlidna och 
utvandrade, dels vart annat av de från arbetskraftsundersökningarna i 
augusti och november 196 3 härrörande korten, där personerna var födda 
1939-1942; dessa åldersgrupper var nämligen med avsikt överrepresenterade 
vid nämnda arbetskraftsundersökningar. Slutligen skedde maskinell bear
betning enligt konventionell metod varvid maskinlistornas utseende i hu
vudsak överensstämnde med de blivande tabellernas. 

Resultatet av undersökningen återfinns i tab. 8.1. - 8.9., vari för olika 
befolkningsgrupper redovisas antalet röstberättigade, hela antalet röst
ande, antalet poströster samt (där de röstberättigade är minst 25 till 
antalet) det procentuella valdeltagandet. 

Tabellerna 8.1. - 8,4. avser hela den i urvalsundersökningen ingående be
folkningen, och i dessa tabeller redovisas 14 59 3 personer. Tab. 8.5. -
8.9. avser endas.t den förvärvsarbetande delen av denna befolkning, som 
uppgår till 7825 personer. Som förvärvsarbetande har räknats dels perso
ner, som under den vecka arbetskraftsundersökningen avsett varit i arbete 
och därvid arbetat minst 35 timmar eller, om de under veckan arbetat min
dre än 35 timmar, uppgivit sig vanligen bruka arbeta ninst 35 timmar, dels 
personer som tillfälligt varit frånvarande från arbetet. 

Av hela antalet röstberättigade i riket. 5095850, utgör de nämnda W593 
personerna 0,286%. De röstande uppgår i urvalsundersökningen till 12529, 
vilket utgör 0,293% av de 4273595 röstande i riket. Av de röstande ingår 
således en obetydligt större andel i urvalet än av de röstberättigade, 
vilket medför att valdeltagandet , som i hela riket uppgår till 83,9%, i 
urvalet redovisas som 85,9%. Men de röstandes överrepresentation är i 
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verklighet betydligt mindre. Som röstberättigade räknas nämligen i total
undersökningen samtliga personer som i röstlängden redovisas som röstbe-
rättigade, även om de under tiden mellan den 1 november 196 3 och valet 
den 20 september 1964 avlidit, vilket medför en sänkning av det meddelade 
talet för valdeltagande. En beräkning har gjorts hur stort valdeltagandet 
i verkligheten varit (d.v.s. om de avlidna frånräknats) och det har visat 
sig att talet skulle ha uppgått till 84,9% i stället för det redovisade 
83,9%. I det i urvalsundersökningen redovisade antalet röstberättigade 
har däremot de avlidna frånräknats, och talet 85,9% skall således jämföras 
med 84,9% för totalundersökningen. 

Antalet i urvalsundersökningen redovisade poströster uppgår till 484, 
vilket utgör 0,265% av hela antalet poströster i riket, 182599. Under
representationen kan delvis tänkas bero på att i en del fall kontaktper
sonerna vid länsstyrelserna av förbiseende för poströstande satt den kod 
som avser andra röstande. 

Som tidigare nämnts har vid den maskinella bearbetningen utsorterats så
dana hålkort som avser personer, som antingen icke varit röstberättigade 
eller också avlidit eller utvandrat. Uppgifterna om vilka som avlidit 
eller utvandrat bygger i en del fall på uppgifter från utredningsinsti
tutet och i andra fall på Vad kontaktpersonerna funnit i länsstyrelsernas 
handlingar. Det är att förmoda att anteckning om dödsfall eller utvand
ring ej kunnat göras i samtliga fall. 

Däremot har vid den maskinella bearbetningen medtagits sådana personer, 
som antingen icke identifierats av kontaktpersonerna eller för vilka ur
valsblankett av någon anledning saknats eller ej kommit med vid översän
dandet till kontaktpersonerna. Dessa personer har emellertid i maskin-
listorna särredovisats och uppgår till sammanlagt 760. De har icke med
tagits i tabellerna. Om de hade medtagits, skulle antalet personer ha 
uppgått till 15353. De ej medtagna personerna uppgår således till knappt 
5% av detta antal. Att därav dra den slutsatsen att bortfallet är 5%, vore 
emellertid förhastat; i verkligheten är bortfallet betydligt mindre, ehuru 
det icke kan beräknas. Det är nämligen att antaga att i denna restgrupp 
ingår åtskilliga personer, som icke borde vara med. Att de icke återfun
nits av kontaktpersonerna kan nämligen i många fall ha berott på att de 
avlidit, lämnat riket eller överförts till bok över obefintliga. 
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9. ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964: INTERVJUUNDERSÖKNINGEN 

Tabeller: Tab. 9.1 - 9.4. 

Intervjuundersökningen vid andrakammarvalet 1964 har utförts av statis
tiska centralbyråns utredningsinstitut i samarbete med statsvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet. Arbetsfördelningen har inneburit, 
att utredningsinstitutet verkställt urvalet av intervjupersoner och utfört 
fältarbetet med intervjuer. Statsvetenskapliga institutionen har haft an
svaret för intervjuformuläret samt för undersökningsmaterialets bearbet
ning och redovisning. Vid statsvetenskapliga institutionen utföres också 
en fortsatt vetenskaplig bearbetning av intervjumaterialet ned stöd av 
bidrag bl.a. från statens råd för samhällsforskning. 

Intervjuundersökningen har utförts i syfte att komplettera den bild av 
väljarbeteendet, som övriga undersökningar ger. Användningen av intervju
metoden medför den fördelen, att man genom frågor till ett representativt 
urval av röstberättigade^personer kan få upplysningar om de intervjuades 
partisympatier och att sådana upplysningar kan kombineras med andra upp
gifter, t.ex. beträffande yrke, kön, civilstånd och inkomster. Därmed 
blir det möjligt att belysa partiernas relativa styrkeförhållanden inom 
olika befolkningsgrupper. Intervjumaterialet ger vidare mera ingående in
formation om i vilken utsträckning väljarbeteendet förändrats sedan före
gående val med avseende på partival och valdeltagande. 

Till omnämnandet av intervjumetodens förtjänster bör emellertid också 
fogas en allmän erinran om dess svagheter. Bortfall av information, som 
uppkommit genom att inte alla i urvalet ingående personer har kunnat in
tervjuas, och ovillighet att besvara intervjufrågorna kan anföras som 
exempel på med metoden förbundna felkällor. Av slumpen framkallade fel i 
urvalets sammansättning kan vidare inom vissa gränser påverka resultaten. 
Sådana felkällor bör beaktas vid tolkningen av resultaten, och de be
handlas närmare i det följande. 

Undersökningsresultaten redovisas i tabellerna 9.1. - 9.4. 

Urval och undersökningsplan. Urvalet av personer för intervjuerna har 
verkställts pa ett sådant sätt, att det skall vara representativt for de 
röstberättigade upp till 80 års ålder (födda 1884 - 1942) vid 1964 ars 
andrakammarval. Vidare uteslöts ur urvalet personer som i mantalslangder-
na var "å församlingen skrivna". Anledningen till att en högsta ålders
gräns har satts är, att det visat sig särskilt svårt att genomföra inter
vjuer bland de äldsta inom valmanskåren och att därjämte deras valdel
tagande erfarenhetsmässigt är lågt. Ehuru det inte särskilt anmärkts i de 
följande tabellrubrikerna och kommentarerna gäller alltså genomgående, 
att resultaten avser de röstberättigade under den angivna åldersgränsen 
(ca 97% av samtliga röstberättigade). 

Urvalet har gjorts som ett tvåstegeurval med utnyttjande av statistiska 
centralbyråns basurvalsområden. Såsom urvalsram har 196 4 ars mantals
längder begagnats, varvid individer utanför den undersökta populationen 
utsorterats. Genom kommunala myndigheters försorg har därefter i rost-
längderna kontrollerats, att de för urvalet uttagna individerna var rost-
berättigade; icke röstberättigade har uteslutits. Sedan slutligen ett an
tal personer, som avlidit men kvarstått i röstlängderna, uteslutits, om
fattade urvalet 3110 individer. 
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I några väsentliga avseenden har det ur undersökningssynpunkt befunnits 
betydelsefullt att komplettera den information om individerna i urvalet, 
som erhållits genom mantalslängder och genom intervjusvar. Röstlängderna 
för 1962 års kommunalval samt röstlängderna för 1964 års andrakammarval 
har sålunda begagnats för att få uppgifter om vilka individer i urvalet, 
som deltog i ifrågavarande val. När de intervjuade i tabellerna uppdelas 
i röstande och icke röstande, grundar sig uppdelningen alltså icke på in
tervjusvar utan på anteckningar i röstlängderna. Därjämte har 1964 års 
inkomsttaxeringslängd utnyttjats för information om intervjupersonernas 
inkomster; beträffande gifta intervjupersoner medtogs också uppgift om 
makens/makans inkomst. 

Undersökningen genomfördes så, att urvalet genom subsampling delades i 
två lika stora grupper. Den ena av grupperna intervjuades vid besäksin-
tervjuer före valet, medan besöksintervjuer med personerna i den andra 
gruppen utfördes efter valet. Undersökningens första etapp påbörjades den 
31 augusti och pågick fram till valdagen, ehuru 9 3% av dessa intervjuer 
utfördes före den 14 september. Fältarbetets andra etapp började den 22 
september. I denna etapp utfördes 89% av intervjuerna före den 5 oktober 
och återstoden under loppet av den följande veckan. Till dem som inter
vjuats vid besöksintervjuer före valet utsändes omedelbart efter valet ett 
kort brevformulär med frågor. Syftet var då främst att erhålla upplys
ningar om de intervjuades definitiva röstningsbeslut. 

Uppdelningen av urvalet i två grupper medförde bl.a. den fördelen, att 
besöksintervjuer med hela urvalet kunde genomföras under en period, som 
låg mycket nära valet, samtidigt som det blir möjligt att fastställa vil
ken betydelse för undersökningsresultaten, som tidpunkten för intervjun 
kan ha haft. Jämförelsemöjligheter av detta slag bedömdes vara av stort 
värde för den fortsatta bearbetningen. Med avseende på partifördelningen 
inom olika befolkningsgrupper framkom inga väsentliga skillnader mellan 
de båda urvalsdelarna. I tabellerna redovisas därför resultaten för ur
valet i dess helhet. 

Bortfallet under fältarbetet. Under fältarbetet kunde intervjuer av olika 
skäl ej genomföras med samtliga i förväg uttagna personer i urvalet. Ett 
visst bortfall, vilket uppgick till 8,4% av hela antalet personer i ur
valet, uppkom sålunda. Omkring hälften av bortfallet består av personer, 
som inte var villiga att låta sig intervjuas. I återstående fall har in
tervjuerna förhindrats av sjukdom eller utlandsvistelse eller ej kommit 
till stånd på grund av att intervjupersonerna icke kunnat anträffas under 
den for fältarbetet fastställda tiden. Deltagandefrekvensen vid valet var 
väsentligt lägre inom bortfallet än bland de intervjuade. Om man ser en
dast till den del av urvalet, som deltog i 1964 års val, minskas därför 
bortfallets andel till 6,7%. 

Som nämnts utsändes efter valet ett särskilt brevformulär till den del av 
urvalet, som intervjuats vid besöksintervjuer före valet. I de fall, då 
utsända brevformulär ej besvarats, togs en förnyad personlig kontakt, 
varvid formulärets frågor framställdes vid en telefonintervju eller en 
besöksintervju. 85% av dem som erhöll brevformuläret besvarade detsamma 
per post, 13% besvarade frågorna vid telefonintervjuer eller besöksin-
tervjuerj det slutliga bortfallet i denna del av fältarbetet stannade vid 
2%. 

Precisionen i redovisade procenttal.Vid tolkningen av undersökningaresul-
taten måste beaktas, att intervjuurvalet, liksom varje annat stickprov, 
kan förväntas uppvisa av slumpen framkallade avvikelser från den repre
senterade populationen. På intervjumaterialet beräknade" procentsiffror 
skall alltså uppfattas som skattningar av de sanna värdena för hela popu
lationen, d.v.s. de värden som skulle ha erhållits, om uppgifter beträf
fande samtliga individer i populationen varit tillgängliga. Precisionen i 
de redovisade procentsiffrorna kan bedömas med ledning av konfidensinter-
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vallen för desamma. För varje på intervjumaterialet grundad procentsiffra 
kan sålunda anges en övre och en nedre grans för ett konfidensintervall, 
inom vilket det sanna värdet med en viss grad av säkerhet (konfidensnivä) 
ligger. 

I föijande tabell anges konfidensintervallen vid vissa procenttal för 
grupper av olika storlek inom urvalet samt för intervjuurvalet i dess hel
het. Såsom konfidensnivå har valts 95 procent, vilket innebär att det san
na värdet med 95 procents säkerhet ligger inor det angivna konfidensinter-
vallet. Ett exempel torde klargöra tabellens användning: Om 2 0% av en viss 
grupp bestående av 6 00 personer i urvalet har en viss egenskap, erhålles 
för denna skattning konfidensintervallet 20±3, d.v.s. 17-23%. De i tabel
len angivna konfidensintervallen kan inte direkt användas för att avgöra 
om skillnader mellan procentfördelningar avseende olika undergrupper i ur
valet är statistiskt säkerställda. 

Antal intervju- Konfidensintervall vid procenttalen 
personer 10 (90)% 20 (80)% 50% 

200 - H | 6 i 9 
tOO i 3 - 4 ± 6 
6 00 ± 2 ± 3 ± 5 

1000 i 2 i 3 ± 4 
2849 ± 1 I 2 -2 

Beträffande tab. 9.3, i vilken procentfördelningarna grundar sig på anta
let röstande för vart och ett av partierna, bör slutligen nämnas, att upp
gifterna avseende KDS, MbS och K medtagits närmast för fullständighetens 
skull; för så små grupper i urvalet måste resultaten givetvis betecknas 
som mycket osäkra. Detsamma gäller motsvarande grupper i tab. 9.4. 

Valdeltagande och partifördelning i urvalet. Av de intervjuade i urvalet 
deltog 87,6 x andrakammarvalet 1964. Valdeltagandet var alltså något högre 
än inom valmanskåren i dess helhet (83,9). Differensen är till en del be
tingad av urvalets beskaffenhet. I intervjuurvalet ingår ej röstberätti
gade, som uppnått åldern 80 år eller mera, och denna åldersklass har ett 
jämförelsevis lågt valdeltagande. Detsamma gäller kategorien "å försam
lingen skrivna", som också uteslutits från urvalsramen. Röstlängderna in
nehåller vidare ett antal personer, som avlidit under den tid som förflu
tit från röstlängdernas tryckning och fram till valdagen. Tillsammans med
för dessa omständigheter, att det i den allmänna valstatistiken redovisade 
valdeltagandet i hela riket kan förväntas bli omkring 1,5-2% lägre än i 
urvalet. Som nämnts uppkom vidare inom urvalet ett bortfall med jämförel
sevis lågt valdeltagande, vilket sålunda bidrar till att valdeltagandet 
inom intervjuurvalet kommer att framstå såsom något för högt. För urvalet 
i dess helhet uppgick valdeltagandet till 86,0%. 

Inom intervjuurvalet uppgick deltagandet i 1962 års val till 83,1% av de 
röstberättigade, medan motsvarande andel för hela antalet röstberättigade 
1962 var 81,0%. 

Vid bearbetningen har de intervjuade genomgående uppdelats med hänsyn till 
valdeltagande samt de röstandes partival. Uppdelningen efter partival 
grundar sig på intervjusvaren, medan uppgifter beträffande valdeltagande 
hämtats från röstlängderna. Kategorien "okänt" i tabellerna 9.1. - 9.'4. 
innefattar röstande, som ej givit upplysning om sitt partival. Såsom fram
går av tab. 9.2. föreligger vissa avvikelser mellan de röstandes parti
fördelning i urvalet och i hela valmanskåren. Avvikelserna innebär väsent
ligen, ått socialdemokraternas röstandel överskattas i urvalet, medan hö
gerpartiets och kommunisternas röstandelar underskattas. En fullständig 
överensstämmelse mellan de båda fördelningarna är givetvis utesluten redan 
av det skälet, att uppgifter om partivalet saknas beträffande 3% av de 
röstande i intervjuurvalet. 
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1 0 . ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964: KOMMUNBLOCKSUNDERSÖKNINGEN 

T a b e l l e r : Tab. 1 0 . 1 . - 1 0 . 4 . 

Kungl. Haj:t har fastställt planer för en indelning av länen, son innebar 
att nuvarande kommuner eller delar dSrav skall sammanföras till 2 82 kom
munblock . 

Det kan vara av intresse att studera hur valresultatet skulle ha tett sig 
med en sådan indelning. Ett dylikt studium bör visserligen helst ske r.ed 
ledning av uppgifter om stads- och kommunalfullmäktigval, men då några 
sådana val icke inträffat sedan kommunblocksindelningen fastställdes, kan 
uppgifterna om riksdagsmannavalen tills vidare tjäna som ett fullt accep
tabelt material beträffande de föreslagna kommunernas politiska struktur. 

Tab. 10.1., som framställts med hjälp av elektroniska datamaskiner, ger 
exakt samma uppgifter för kommunblocken, som tab. 9 i del I ger för de 
nuvarande kommunerna. Det bör därför vara möjligt att genom samtidigt 
studium av dessa båda tabeller undersöka vilken inverkan en eventuell 
sammanslagning av två eller flera kommuner till en enda kommun, son om
fattar samma område som ett kommunblock, skulle få i politiskt hänseende. 

Tab. 10.2. lämnar uppgifter om partifördelnin^en i block av olika storlek 
(efter folkmängden), och tab. 10.3. lämnar motsvarande uppgifter °" bloc
ken sammanförs i grupper efter hur livligt valdeltagandet varit. 

Tab. 10. t . visar hur kommunblocken fördelar sig efter de olika partiernas 
styrka. Man kan där se i hur många av kommunblocken ett visst parti har 
t.ex. minst M-0, 50 eller 60% av rösterna. Tabellen bildar en direkt mot
svarighet till tab. 7.14., som med samma uppställning lämnar dylika upp
gifter för de nuvarande kommunerna. En jämförelse mellan dessa båda ta
beller visar hur kommunernas politiska struktur skulle förändras, om de 
föreslagna kommunsammanslagningarna skulle förverkligas. 

Som material har förutom det i kap. 7 under 1) - 3) nämnda, använts kun
görelser om kommunblocken och "Statistiska meddelanden" 3 1964:6 och 13. 
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11. ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING 

Tabeller: Tab. 11.1. - 11.3. 

Tab. 11.1. visar andra kammarens sammansättning vid början av 1965 års 
vårsession i fråga om fördelning efter partier, kön, antal förut bevis
tade riksdagar, ålder och yrke. 

Av tab. 11.2. framgår hur de olika andrakammarvalkretsarna fördelar sig 
på antalet manliga och kvinnliga ledamöter. 

Tab. 11.3. är en historisk tabell, som visar hur medelåldern för riks
dagsmän tillhörande olika partier varierat under de senaste tjugo åren, 
varvid för jämförelses skull uppgifter icke endast för andra kammaren 
utan även för första kammaren meddelas. 

Material utgör förteckningen över andra kammarens ledamöter år 196 5 samt 
beträffande uppgifterna om ledamöternas medelålder även motsvarande för-
teckninr över första kammarens ledamöter samt tidigare årgångar av "Riks-
dagsmannavalen". 
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12. STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGVAL ÅR 1964 I OMBILDADE KOMMUNER 

Tabell: Tab. 12.1. 

Hittills har uppgifter om stads- och kommunalfullmäktigval endast r>ub-
liserats för sådana år, då fullmäktigval i alla kommuner äger rum (senast 
år 1962). Emellertid har de under senare år tämligen talrika kommunsam
manslagningarna medfört att i åtskilliga kommuner fullmäktigval ägt rum 
även vid andra tillfällen. Det gäller sådana kommuner, som antingen om-
bildats genom sammanslagning av två eller flera kommuner eller där en 
mera betydande inkorporering av en del av en angränsande kommun skett. 
I sådana fall har nämligen bestämts att de förut valda fullmäktiges man
dattid skall utlöpa vid den tidpunkt då indelningsändringen sker, och nya 
fullmäktige, valda för den återstående delen av mandattiden, skall till
träda i stället. 

Under senare år har en tendens uppk.ornr.it att alla viktigare indelnings
ändringar, såsom sammanslagningar av hela kommuner, sker vid de årsskif
ten, som följer efter allmänna riksdagsmanna- eller kommunala val'(d.v.s. 
vid början av år med udda årtal). Om ett allmänt kommunalt val äger rum 
året före indelningsändringen, behövs inget extra val, men om däremot ett 
riksdagsmannaval äger rum, måste ett extra fullmäktigval ske i ifrågavar
ande kommun, och i sådant fall anordnas det alltid på samma dag som riks-
dagsmannavalet. 

Dessa extra stads- och kommunalfullmäktigval tilldrar sig visst intresse, 
icke endast bland personer, som av lokalpolitiska skal vill ha reda på 
valresultatet i en eller flera av de berörda kommunerna, utan även emedan 
dessa valresultat, jämförda med resultatet från närmast föregående kom
munala val, kan användas som mått på de politiska fluktuationerna under 
en tvåårsperiod. Ett dylikt mått är i viss mån säkrare än det en jämfö
relse mellan riksdagsmannaval och kommunala val kan ge. Det har därför 
ansetts vara lämpligt att i denna berättelse meddela uppgifter om de 
stads- och kommunalfullmäktigval som ägde rum 1964 med jämförande tal för 
valen i närmast motsvarande kommuner 1962, Dylika UDDgifter lämnas i tab. 
12.1. 

Material utgör kopior av länsstyrelsernas protokoll för fullmäktigval 
196 4 samt "Kommunala valen år 1962", del I. 

http://uppk.ornr.it
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TAB. 1.1. ANTAL POLITISKA LOKALORGANISATIONER ÅR 19641 

Number of political local organizations 

1 Uppgifterna har erhållits från partiorganisationerna och är såväl beträffande beräkningssätt och 
tidpunkt ej helt jämförbara. I vissa fall har beräkningar varit erforderliga. 
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TAB. 1.2. PARTIERNAS MEDLEMSANTAL ÅR 19641 

Number of members of the political parties 

1 Se not 1 t i l l t ab . 1 .1 . 
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TAB. 2.1. VALKORPORATIONERNA TILL FÖRSTA KAMMAREN EFTER 1962 ÅRS KOMMUNALA VAL1 

Electoral bodies for the first chamber after the communal elections in 1962 

Valkorporationer utgör samtliga landsting utom Gotlands läns, stadsfullmäktige i Stockholm och 
Göteborg samt särskilda elektorer, som väljes för Malmö och Norrköping och för Gotlands läns 
landsting. Elektorernas partifördelning har beräknats under förutsättning att ingen samverkan mel
lan partierna kommer till stånd. - 2 1 partisiffrorna inräknas icke en elektor, vid vars val H F 
och S har lika röstetal. ' 
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TAB. 2.2. VALÅR, MANDATTID OCH ANTAL MANDAT VID SENASTE OCH NÄSTA FÖRSTAKAMMARVAL 

Year of election, time for mandate and number of mandates at the latest and the next elections to 
the first chamber 

1 D ä r t i l l en vald genom ny sammanräkning å r 1963. - 2 D ä r t i l l en vald genom ny sammanräkning å r 
1964. - 3 D ä r t i l l två valSa penom ny sammanräkning, - 4 Enl igt Kungl. Maj:ts kunpörelse (nr 112) 
den 12 maj 1961, som g ä l l e r t .o .m. å r 1970. Fr.o.m» år 1971 kan an t a l e t b l i ändrat . 
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TAB. 2.3. VALMÄNNEN TILL 1965 ÅRS FÖRSTA KAMMARE1 

Electors to the first chamber in 1965 

1 ValmSn vid förstakammarvalen ä r de under r e s p . va lå r fungerande valkorporat ionerna | se vidare 
not 1 t i l l t ab . 2 . 1 . 
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TAB. 2.4. LISTTYPER VID FÖRSTAKAMMARVALEN 

Types of lists at the elections to the first chamber 



42 

TAB. 2.4 (forts.). LISTTYPER VID FÖRSTAKAMMARVALEN 
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TAB. 2.5. VALDA FÖRSTAKAMMARLEDAMÖTER VID SENASTE VAL 

Elected members of the first chamber at the latest election 
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TAB. 2.6. FÖRTECKNING ÖVER VALDA FÖRSTAKAMMARLEDAMÖTER1 

List of elected members of the first chamber 

1 Avser de personer som vid förs ta sammanräkningen fö rk la ra t s valda. Rörande nya sammanräkningar 
se t a b . 3 . 1 . - 2 Yrke vid tidpunkten för sammanräkningen ( e l l e r f . d , y rke) . - 3 0_= Omvald_för 
samma v a l k r e t s . F - Överflyttad från annan va lk re t s i förs ta kammaren e l l e r har t i d iga re t i l l h ö r t 
fö r s t a kammaren. A = Har t i d i g a r e t i l l h ö r t andra kammaren. H = Nyvald. - 4 Numren avser de i t a b . 
2.H. angivna. - 5 Avser p a r t i i e g e n t l i g bemärkelse. 



45 

TAB. 2.6 (forts.). FÖRTECKNING ÖVER VALDA FÖRSTAKAMMARLEDAMÖTER1 

1 - 5 Se tabellens första sida. 
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TAB. 2.6 (forts.). FÖRTECKNING ÖVER VALDA FÖRSTAKAMMARLEDAMÖTER1 
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TAB. 2.6 (forts.). FÖRTECKNING ÖVER VALDA FÖRSTAKAMMARLEDAMÖTER1 
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T A B . 3.1. NYA R Ö S T S A M M A N R Ä K N I N G A R TILL FÖRSTA KAMMAREN 
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Re-counting of votes for the f i r s t chamber 
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TAB. 4.1. FÖRSTA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID BÖRJAN AV 1965 ÅRS RIKSDAGS VÅRSESSION 

The composition of the first chamber at the beginning of the 1965 spring session 
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TAB. 4.2. FÖRSTAKAMMARVALKRETSARNAS FÖRDELNING EFTER LEDAMÖTERNAS KÖN OCH PARTITILLHÖRIGHET VID 
BÖRJAN AV 1965 ÅRS RIKSDAGS VÅRSESSION 

Constituencies for elections to the first chamber by sex and party affiliation of the members at 
the beginning of the 1965 spring session 
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TAB. 5.1. NYA RÖSTSAMMANRÄKNINGAR TILL ANDRA KAMMAREN 
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Re-counting of votes for the second chamber 
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TAB. 6.1. KANDIDATNOMINERINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 

The nomination of candidates to the second chamber 
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TAB. 6.2. ANTALET AV PARTIERNA ANVÄNDA VALSEDELSTYPER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

The number of types of voting papers used by the political parties 

1 S.k. rikslistor ej medräknade. - 2 En listtyp avsåg F, de övriga C. 
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TAB. 6.3. KANDIDATERNA TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1964 EFTER KÖN OCH YRKE 
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The candidates for the second chamber by sex and occupation 
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TAB. 6 . 3 ( f o r t s . ) . KANDIDATERNA TILL ANDRAKAMMAREN ÅR 1964 EFTER KÖN OCH YRKE 
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TAB. 6.3 (forts.). KANDIDATERNA TILL ANDRAKAMMAREN ÅR 1964 EFTER KÖN OCH YRKE 
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TAB. 7.1. FOLKMÄNGD OCH ANTAL RIKSDAGSMÄN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, VALKRETSVIS 

Population and number of seats, by constituency, at the elections to the second chamber 
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TAB. 7.2. KOMMUNER EFTER ANTALET VALDISTRIKT VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, VALKRETSVIS 

Communities by number of electoral districts at the elections to the second chamber, by constitu
ency 
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TAB. 7.3. VALDISTRIKT EFTER ANTALET RÖSTBERÄTTIGADE VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, VALKRETSVIS 

Electoral districts by number of entitled to vote at the elections to the second chamber, by 
constituency 
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TAB. 7.4. JÄMFÖRELSE MELLAN PRELIMINÄRA OCH DEFINITIVA UPPGIFTER OM ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 

Preliminary and final information of the elections to the second chamber 
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TAB. 7.5. POSTRÖSTER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, VALKRETSVIS 
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Voters abroad at the e lec t ions to the second chamber, by constituency 
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TAB. 7.8. RÖSTANDE VID POSTANSTALTER PÅ SJUKHUS VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters in hospital at the elections to the second chamber 

^ Tabellen bygger på uppgifter som medicinalstyrelsen för inrikesdepartementets räkning infordrat 
från sjukhusen. Som sjukhus raknäs därvid även de sjukstugor, sjukhem, konvalescenthem m.m., där^ 
röstmottagning anordnats. De inkomna uppgifterna var delvis ofullständiga, osäkra eller osannolika 
särskilt rörande uppdelningen av patienterna på de två i tabellen redovisade grupperna. I en del 
fall har därför skattningar gjorts. - ? Icke gifta (ogifta, änklingar, änkor och skxlda) röstberät-
tigade, vilkas hälsa visserligen tillät röstning men endast inom sjukhuset. - 3 Trots att endast 
patienter här skall ingå torde i vissa fall även andra personer (personal m.m.) ha redovisats, da 
röstmottagarna saknat tillräcklig personkännedom för att kunna särskilja patienterna. - 1 Av röst
berättigade patienter. - 5 Röstberättigade som antingen hade möilighet att rösta utom sjukhuset 
eller genom make eller som helt saknade möjlighet att rösta. 



69 

TAB. 7.7. OGILTIGFÖRKLARING AV VALKUVERT OCH VALSEDLAR VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964l 

Invalid voting papers at the elections to the second chamber 

1 Ub. l i™ överensstämmer icke med uppgifterna om f g ^ ^ ^ / . f ^ U t ? 5 w l l . I S 2 " m l L 
varierande praxis hos länsstyrelserna ^träffande ^ ™ ^ ™ t

b J : f i valsfdelforsandelser for akta 
kuvert samt valkuvert utan innehåll. - ' Inräknat inner^»verv 
make. 
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TAB. 7.8. SAMMANDRAG FÖR ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, VALKRETSVIS1 

1 Folkmängdsuppgifterna avser den kyrkobokförda befolkningen den 1 Januari 1964 och ä r således 
icke h e l t jämförbara med uppgif terna i t abe l l ens Övriga kolumner, där personerna redovisa ts där 
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Summary för e l e c t i o n s to the second chamber, by consti tuency 
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T A B . 7.9. ANDRAKAMMARVALET ÅR 1 9 6 4 EFTER KOMMUNTYPER OCH FÖRSAMLINGSGRUPPER 
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Elections to the second chamber, by types of communities and by groups of parishes 
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TAB. 7.10. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 EFTER KOMMUNTYP SAMT FÖR POSTRÖSTER 

Party affiliation at the elections to the second chamber, by type of community and for postal 
votes 
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TAB. 7.11. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALEN ÅREN 1964 OCH 1960 EFTER FÖRSAMLINGENS TÄTORTS-

GRADl 

Party affiliation at the elections to the second chamber in different groups of parishes according 
to the relative number of localities 

1 Pos t rös te r ingår ej . - 2 Indelningen grundar s ig för 1964 på förhållandena vid 1960 års folk
rakning och för 1960 på förhållandena vid 1950 å r s folkräkning. 
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TAB. 7.12. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALEN ÅREN 1964 OCH l960 EFTER FÖRSAMLINGENS NÄRINGS-
GRENSKARAKTÄR1 

Party affiliation at the elections to the second chamber in different groups of parishes accord
ing to branches of industry 

1 Pos t ros te r ingär e j . - 2 Indelningen grundar s i g for 196>f pä f«hå l l andena vid 1960 å r s folk
räkning och för 1960 på förhållandena vid 1950 å r s folkrakning. Som jordbruk räknas_jordbruk, 
skogsbruk, j a k t och f iske och som i n d u s t r i gruvdr i f t och mineralbrytning, t i l l v e r k n i n g s i n d u s t r i , 
byggnads- och anläggningsverksamhet samt e l - , gas- och vattenverk m.m. 
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TAB. 7.13. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 I KOMMUNER MED MINST 20000 INVÅNARE 
EFTER INDUSTRIBEFOLKNINGENS ANDEL1 

Party affiliation at the elections to the second chamber in communities with at least 20000 inha
bitants in different groups according to the part of industrial population 

1 Invånarantalet avser den 31 december 196"( e n l i g t indelningen den 1 januari 1365. - ? Indelningen 
avser den procentuel la andeK av kommunens förvärvsarbetande befolknir.f som en l ig t ileO a r s folk
räkning var s y s s e l s a t t inom i n d u s t r i . Som indus t r i räknas därvid pruvdrift och nineralbrytninr, , 
t i l l v e r k n i n g s i n d u s t r i , byggnads- och anläggningsverksanhet sar.t e l - , gas- och vattenverk m.m. -
3 Kommunerna inom varje grupp har upptagi ts i s torleksordning e f t e r folkmängden den 31 deceiver 
196U e n l i g t indelningen den 1 januari 1955. - t Enligt a l t e r n a t i v \ har 'ibS s ä r s k i l t s . Enligt a l 
t e rna t iv B har MbS, ehuru något oegen t l ig t , fördela ts på rf, C och F e f te r dessa p a r t i e r s s tyrke
förhållande i kommunen å r 1960. Där a l t e r n a t i v ej angives, förekommer ej fibS (1p förekommer e j i 
någon av de i tabel len redovisade kommunerna). 
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TAB. 7.13 (forts.). PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 I KOMMUNER MED MINST 20 000 
INVÅNARE EFTER INDUSTRIBEFOLKNINGENS ANDEL1 

1 " ' 1 Se no t 1-t pä föregående s i d a . 
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TAB. 7.14. KOMMUNERNAS FÖRDELNING EFTER PARTIFÖRHÅLLANDEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 

Communities by party relations at the elections to the second chamber 
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TAB. 7.15. PROPORTIONALITET M.M. VID ANDRAKAMMARVALEN ÅREN 1964 OCH 1960 

Proportionality etc. at the elections to the second chamber 
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TAB. 7.16. VALDA ANDRAKAMMARLEDAMÖTER EFTER JÄMFÖRELSETAL1 

Elected members of the second chamber by number of comparison 

1 Jämföre lse ta le t för varje sä r sk i ld andrakaramarledamot finns angivet i t ab , 5 i del I . 
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TAB. 8.1. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER ÅLDER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by age at the elections to the second chamber 

1 Uppgifterna avser ett urval som motsvarar något mindre än 0,3% av hela antalet röstande (se vi
dare kapitel 8 1 texten). Röstande i % av röstberättigade har icke utsatts utan markerats med tvä 
punkter i de fall där det redovisade antalet röstberättigade är läpre än 25. - 2 Avser den ålder 
som uppnåtts vid 196U års början. 
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TAB. 8.2. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER CIVILSTÅND OCH ÅLDER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by marital status and age at the elections to the second chamber 

I"2 Se not 1-2 till tab. 8.1. - 3 Ogifta, änklingar, änkor och skilda. 
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TAB. 8.3. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER YRKESSTÅLLNING, SYSSELSÄTTNING O.D. SAMT CIVILSTÅND VID 
ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by status, type of activity and marital status at the elections to the second chamber 

1 Se not 1 t i l l tab. 8.1. - 2 Se not 3 t i l l tab. 8.2. 
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TAB. 8.4. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER YRKESSTÄLLNING, SYSSELSÄTTNING O.D. SAMT ÅLDER VID ANDRA¬ 
KAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by status, type of activity and ape at the elections to the second chamber 

1 Se not 1 t i l l tab. 8.1. - 2 Uppgifter fär de olika typerna av yrkesställning, r,ysselB3ttninj-
o.d. utan åldersfördelning se tab. 8.3, - 3 Se not 2 t i l l tab. 8.1. 
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TAB. 8.5. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER NÄRINGSGREN (2-SIFFERNIVÅ) VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by industry at the elections to the second chamber 

Se not 1 t i l l t a b . 8 .1 . - 2 Indelningen ans lu t e r s ig t i l l det i n t e r n a t i o n e l l a systemet e n l i g t 
' Indexes to the I n t e r n a t i o n a l Standard I n d u s t r i a l C las s i f i ca t ion of a l l Economic A c t i v i t i e s " 
CISIC), som har pub l ice ra t s i Fil:s S t a t i s t i c a l Papers p e r . M nr "t. Tabellen avser enbar t för
värvsarbetande befolkning. 
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TAB. 8 . 5 . ( f o r t s . ) . RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER NÄRINGSGREN (2-SIFFERNIVÅ) VID ANDRAKAMMARVALET 
ÅR 1 9 6 4 1 

1-2 Se föregående s ida . 
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TAB. 8.6. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER NÄRINGSGREN (BEGRÄNSAD 1-SIFFERNIVÅ) , YRKESSTÄLLNING OCH 
CIVILSTÅND VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by industry, status and marital status at the elections to the second chamber 

1 Se not 1 till tab. 8.1. - 2 Se not 2 till tab. 8.5. - 3 Se not 3 till tab. 8.2. - 4 Inräknat 9. 
Ej specificerbar verksamhet. 
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TAB. 8.7. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER NÄRINGSGREN (BEGRÄNSAD 1-SIFFERNIVÅ) OCH ÅLDER VID ANDRA¬ 
KAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by industry and age at the elections to the second chamber 

1 Se not 1 till tab. 8.1. - 2 Se not 2 till tab. 8.5. - 3 Se not 2 till tab. 8.1. - - Se not « 

till tab. 8.6. 



90 

TAB. 8.8. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER YRKE (2-SIFFERNIVÅ) VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by occupation at the elections to the second chamber 

Se^not 1 till tab. 8,1, - 2 Indelningen grundar sig på ett inom arbetsmarknadsmyndigheterna i de 
nordiska staterna utarbetat system för nordisk yrkesklassificering (NYK), som nära ansluter sig 
till den av Internationella arbetsbyrån utarbetade "International Standard Classification of Occu
pations" CISCO), Tabellen avser enbart förvärvsarbetande befolkning. Huvudgrupperna (kodens första 
siffra) överensstämmer helt med NYK, medan undergrupperna (kodens andra siffra) avser en vid sta
tistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar använd indelning, 550m är mindre utförlig än IJYK. 
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TAB. 8.8 (forts.). RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER YRKE (2-SIFFERNIVÅ) VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

1-2 Se föregående s ida . 
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TAB. 8.9. RÖSTNINGSFÖRHÅLLANDEN EFTER YRKE (BEGRÄNSAD 1-SIFFERNIVÅ), ÅLDER OCH CIVILSTÅND VID 
ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Voters etc. by occupation, age and marital status at the elections to the second chamber 

1 SS n°5 1 ?LU ;?: J:,1, " 2 Se n o t 2 t i l 1 tab- 8-8- Uppgifter far "Samtliga yrken" lämnas ej har 
emedan de skulle bli lika som för "Samtliga näringsgrenar" i tab. 8.7. (efter Slder) och 8.6. (ef
ter civilstånd). - 3 Se not 2 till tab. 8.1. - t Se not 3 till tab. 8.2. - 5 Transport- och' kommu
nikationsarbete, servicearbete, militärt arbete och ej specificerade yrken. 
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TAB. 9.1.PROCENTUELL FÖRDELNING PÅ RÖSTANDE EFTER PARTIER OCH EJ RÖSTANDE BLAND PERSONER INOM 
OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Percentual distribution of voters, by parties, and non-voters among persons in different groups 
of population at the elections to the second chamber 

1 uppgifterna bygger p å . e t t in te rv jua t - v a l omfattande | 8 « ^ ^ ^ ^ ^ ^ M X ' 
.änkl ingar , ankor och sk i lda - 3 Avser den å lder SOT u P ^ | J J f t ^ ^ ^ - n t e r v j u e r n a . I c k e yrkesverk-
en i dessa yrkesgrupper grundar s ig pa uppri « e r som e m a i l i t s v e ^ :

r a a s t t i l lämpl iga yrkes-
Samma har f ö r t . t i l l hushallsforestandarens yrkesgrupp e l l e r den e l j e s n B e t r a f f a n d £ yrkesgrup-

n r g f ^ f t a ^ r p ^ i f ö r L ^ f f g l r u f d a / s i f p r j f t e ^ v J u s J a r . - 7 b e f a t t a r r a t a n d e som e3 g x-

v i t upplysning om s i t t p a r t i v a l . 
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TAB. 9.1 (forts.). PROCENTUELL FÖRDELNING PÅ RÖSTANDE EFTER PARTIER OCH EJ RÖSTANDE BLAND PER
SONER INOM OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

1 - 7 Se föregående sida, - 8 Hit räknas köpingar och municipalsamhällen samt församlingar, inom 
vilka den i tätort boende befolkningen utgör minst 70%. 
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TAB. 9 . 2 . PROCENTUELL P A R T I F Ö R D E L N I N G BLAND RÖSTANDE INOM OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER VID ANDRAKAM
MARVALET ÅR 1 9 6 4 1 

Percentual party affiliation of voters in different groups of population at the elections to the 
second chamber 

1 Uppgifterna bygger på ett Intervjuat urval, omfattande de 2496 röstande bland de i tab. 9.1. In
gående 2849 röstberättigade personerna. De övriga 353 personerna har ej röstat och ingår ej i tab. 
9.2. - 2 Se not 2 till tab. 9.1. - 3 Se not 3 till tab. 9.1. - ^ Se not 4 till tab. 9.1. Yrkes
grupperna i tabellen har bildata genom sammanläggningar av flera mindre .yrkesgrupper. Inom yrkes
gruppen "lägre tjänstemän, affärsanställda m.fl." föreligper med avseende på partifördelningen jäm
förelsevis stora skillnader mellan de sålunda sammanförda undergrupperna. Förhållandet kan belysas 
genom följande uppdelning av nämnda yrkesgrupp. Om undergrupperna "verkmästare och förmän" samt 
"affärsanställda" utbrytes, blir andelen för S i dessa undergrupper tillsammans 62% <189 intervju
personer), medan andelen för S i övriga undergrupper tillsammans blir 40% (471 intervjupersoner). 
- 5 Se not 5 till tab. 9.1. - 6 Partifördelningen grundar sig på intervjusvar. - 7 Se not 7 till 
tab. 9.1. 
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TAB. 9 . 2 ( f o r t s . ) . PROCENTUELL PARTIFÖRDELNING BLAND ROSTANDE INOM OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER VID 
ANDRAKAMMARVALET ÅR 1 9 6 4 1 

1-7 Se föregående s i d a . - 8 Se not 8 på senare sidan av t ab . 9 . 1 . 
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TAB. 9.3. PROCENTUELL FÖRDELNING PÅ OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER BLAND RÖSTANDE, UPPDELADE EFTER PAR
TIER, OCH BLAND EJ RÖSTANDE VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Percentual distribution of different groups of population among voters, distributed by parties, 
and among non-voters at the elections to the second chamber 

1-7 Se noter t i l l t a b . 9 . 1 . 
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TAB. 9 . 3 ( f o r t s . ) . PROCENTUELL FÖRDELNING PÅ OLIKA BEFOLKNINGSGRUPPER BLAND RÖSTANDE, UPPDELADE 
EFTER PARTIER, OCH BLAND EJ RÖSTANDE VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

1-8 Se noter t i l l tab. 9.1. 
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TAB. 9.4. FÖRÄNDRINGAR MELLAN VALEN 1962 OCH 1964 BETRÄFFANDE VALDELTAGANDE OCH PARTIFÖRDELNING1 

Changes between the elections 1962 and 1964 concerning participation and party affiliation 

1 Se not 1 t i l l t a b . 9 . 1 . T i l l komplettering av tabel len meddelas här följande procentuella för
delning : 70% rostade på samma pa r t i 1964 som 1962, 8% rastade 1964 på annat par t i än 1962, 4% 
röstade 1962 men ej 1964, 11% röstade 1964 men ej 1962, 7% rostade varken 1962 e l l e r 1964 ((personer 
som ej var rös tbe rä t t igade 1962 samt personer som ej g iv i t upplysning om s i t t pa r t iva l har u tes lu
t i t s vid proeentberäkningen). - 2 Se not 6 t i l l t ab . 9 . 1 . - 3 Se not 7 t i l l t ab . 9 . 1 . 
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TAB. 10.1. ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVIS1 

1 Kunel Mai:t har fastställt planer för en indelning av länen som innebär att nuvarande kommuner 
eller delar därav s k a " sammanföras till nedanstående kommunblock. Vissa kommuner eller delar därav 
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e lec t ions to the second chamber by co-operating communities 

har därvid fö r t s t i l l kommunblock i plan fftr annat län än de nu t i l l h ö r . - 2 Se not 1 t i l l t ab . 
7 . 8 . - 3 Ej inräknat pos t rö s t e r . 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1 - 3 Se t abe l l ens fö r s t a uppslag. 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1 Se tabellens första uppslag. 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1 - 3 Se tabel lens första u p p l a g . 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1-3 Se tabellens första uppslag. 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1-3 Se tabellen» företa uppelag. 
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TAB. 10.1 (forts.). ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964, KOMMUNBLOCKSVISl 

1 - 3 Se tabellens första uppslag. 



113 



114 

TAB. 10.2. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 I KOMMUNBLOCKEN EFTER DERAS FOLKMÄNGD 
Party affiliation at the elections to the second chamber in co-operating communities by popula
tion 
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TAB. 10.3. PARTIFÖRDELNINGEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 1964 I KOMMUNBLOCKEN EFTER VALDELTAGANDE 

Party affiliation at the elections to the second chamber in co-operating communities by partici
pation 
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TAB. 10.4. KOMMUNBLOCKENS FÖRDELNING EFTER PARTIFÖRHÅLLANDEN VID ANDRAKAMMARVALET ÅR 19641 

Co-operating communities by party relations at the elections to the second chamber 

1 En iämförelse mellan denna tabell och tab. 7.14. visar hur en kommunindelningsreform där varje 
kommun kommer att omfatta ett kommunblock inverkar på kommunernas partiförhållanden. - 2 Mp har 
med ledning av listtyperna uppdelats pä C och F. 
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TAB. 11.1. ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING VID BÖRJAN AV 1965 ÅRS RIKSDAGS VÅRSESSION 

The composition of the second chamber at the beginning of the 1965 spring session 
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TAB. 11.2. ANDRAKAMMARVALKRETSARNAS FÖRDELNING EFTER LEDAMÖTERNAS KÖN OCH PARTITILLHÖRIGHET VID 
BÖRJAN AV 1965 ÅRS RIKSDAGS VÅRSESSION 

Constituencies for elections to the second chamber by sex and party affiliation of the members at 
the beginning of the 1965 spring session 
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TAB. 11.3. MEDELÅLDERN I KAMRARNA VID BÖRJAN AV VISSA RIKSDAGARS VÅRSESSIONER 

Average age in chambers at the beginning of some spring sessions 
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TAB. 12.1. STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIG VAL ÅREN 1962 OCH 1964 I OMBILDADE KOMMUNER 
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Elections to town councils and communal councils in changed communities 
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TAB. 1 2 . 1 ( f o r t s . ) . STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGVAL ÅREN 1962 OCH 1964 I OMBILDADE KOMMUNER1 

1 Se not på fBregående uppslag. 
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