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FÖRORD 

Statistiska centralbyrån får härmed framlägga andra delen av 
sin redogörelse för 1962 års kommunala val. 
I den första delen behandlades, förutom rösträttsförhållanden 
vid olika val, framför allt landstingsmannavalen samt stads-
fullmäktigvalen i städer som ej ingår i landsting. I den and
ra delen ingår tabeller om stadsfullmäktipval i samtliga stä
der samt kommunal-, municipal- och kyrkofuUmäktigval. Vidare 
finns en textavdelning, som icke endast avser dessa val utan 
även hänför sig till tabellerna i första delen. 
Ledningen för arbetet med valstatistiken och utarbetandet av 
berättelsen har omhänderhafts av förste aktuarien Folke Lublin. 
Stockholm den 14 juni 1963. 

INGVAR OHLSSON 
Erland v Hofsten 
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IX 

ENGLISH SUMMARY 

The present volume II continues the account of the 1962 com
munal elections, which in part were accounted for in the previ
ously published wolume I. 
The elections took place as follows: 
26_Septembe_r_l£6i2: elections to county councils, to town coun-ciTs-and-tö kommunal councils. In most places the voters were 
entitled to vote both for the county council and for the towns 
council or the communal council. The four biggest towns, how
ever, are not members of any county councils, and here there 
were only elections to the town councils. 
7 october ,1962: elections to councils of communities with limi
ted communal rights (only few such localities remain). 
2l_October_1962_: elections to parish councils. 
Entitled to vote were all Swedish citizens, born in 1940 or 
earlier. Persons under wardship were, however, excluded. Only 
members of the Swedish Lutheran State Church were entitled to 
vote in the elections to the parish councils. 
The election period is 4 years. All elections are held by a 
proportional method. 
Volume I gave data about the elections to the county councils 

as well as to the town councils in towns, not members of county 
councils. The present volume gives data for the remaining elec
tions, as well as a text, which refers to both volumes. 
The data were obtained from ADP-machines, and the main tables 
have been reproduced by the offset method from tables produced 
by the machines. 
The main results of the elections are given in the following 
table. 



X 

Summary t a b l e 



1 

ORGANISATORISKA FÖRHÅLLANDEN O. D. 

Olika slag av kommunala val 

Beteckningen kommunala val är icke entydig. Man kan därmed avse 
alla slag av val på det kommunala planet, således även val till 
nämnder, styrelser etc. I mera speciell bemärkelse kan emeller
tid uttrycket kommunala val användas om de val, då de röstbe
rättigade medborgarna utser kommunernas beslutande organ. Före
liggande berättelse behandlar uteslutande kommunala val i denna 
bemärkelse. 
I berättelsen har valen uppdelats i olika typer, där varje typ 
avser kommuner av ett visst slag. En redogörelse för de olika 
existerande slagen av kommuner ingår i publikationen "Folkräk
ningen den 1 november 1960", del V, sid. 2 - 4 . Här skall en
dast i korta drag de olika slagen beröras. 
Med kommun i vidsträckt bemärkelse avses en del av riket, som i 
vissa avseenden är självstyrande med egna beslutande och rådgi
vande organ. Man skiljer på borgerliga och kyrkliga kommuner, 
och vardera typen kan uppdelas på dels primärkommuner och dels 
sekundärkommuner, d.v.s. större kommuner, bildade för att hand
ha uppgifter av sådan art, som bäst kan skötas av större enhe
ter. 
De borgerliga primärkommunerna motsvarar vad som i dagligt tal 
brukar kallas kommuner. Man kan särskilja tre slag av dylika, 
nämligen landskommuner, köpingar och städer. De beslutande or
ganen benämnes i de båda förstnämnda slagen av kommuner kommu
nalfullmäktige och i städerna stadsfullmäktige, men någon an
nan skillnad än namnet finns numera knappast mellan de båda 
slagen av fullmäktige, och de har därför i berättelsen i all
mänhet behandlats som en enhet. 
Dessutom finns ytterligare en typ av borgerliga primärkommuner, 
nämligen municipalsamhällena. Ett municipalsamhälle är en del 
av en landskommun, som i vissa avseenden har självstyrelse och 
så att säga bildar en "kommun i kommunen". Det beslutande orga
net benämnes municipalfullmäktige. Tidigare fanns det åtskilli
ga tätbebyggda delar av landskommuner, som var municipalsamhäl-
len, men nu är denna organisationstyp under avveckling. 
De borgerliga sekundärkommunerna utgöres av landstingen. De har 
huvudsakligen hand om sjukvårdsfrågor men även en del andra 
kommunala frågor. Dessutom har de rikspolitisk betydelse, då de 
utgör valkorporationer vid val till riksdagens första kammare. 
Varje landsting omfattar i regel ett område motsvarande ett 
län; Kalmar län har dock uppdelats på två landstingsområden. De 
personer, som tillhör landstingens beslutande organ, benämnes 
landstingsmän. 
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Vissa stora städer ingår icke i landstingen. Tidigare gällde 
detta Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och 
Gävle, men från och med 19 6 3 års ingång har de båda sistnämn
da städerna införlivats med landsting, och befolkningen där 
har därför 1962 för första gången varit med om att välja lands
tingsmän. Stadsfullmäktige i de städer, som ej ingår i lands
ting, har icke endast samma funktioner som andra stadsfullmäk
tige, utan dessutom de funktioner, som motsvarar landstingens, 
inklusive uppgiften att välja förstakammarledamöter. Stadsfull
mäktigvalen i dessa städer har därför överallt medtagits vid 
redovisning av både landstingsmannavalen och stadsfullmäktig
valen. 
De kyrkliga primärkommunerna utgöres av församlingarna. I mind
re församlingar är de beslutande organen kyrkostämmor, där alla 
röstberättigade får deltaga; i sådana församlingar sker inga 
val, som här redovisas. I större församlingar däremot väljes 
särskilda kyrkofullmäktige. Tidigare var kyrkofullmäktigval ob
ligatoriskt för alla församlingar med mer än 1 500 invånare och 
frivilligt i andra församlingar, som önskade ha fullmäktige 
(fakultativa val), men från och med år 1963 har denna gräns 
sänkts från 1 500 till 1 000 invånare i samband med ikraftträ
dandet av den nya lagen bm församlingsstyrelse. Enstaka försam
lingar med mer än 1 000 invånare har dock fått dispens från att 
ha kyrkofullmäktige. 
Som kyrkliga sekundärkommuner kan man räkna de kyrkliga samfäl-
ligheter, som genom särskilda beslut bildats av två eller flera 
församlingar. En del av dessa samfälligheter avser alla kyrkli
ga frågor, medan andra endast avser vissa. I de förra väljes i 
allmänhet kyrkofullmäktige gemensamt för hela samfälligheten, 
medan i de senare kyrkofullmäktige väljes i varje särskild för
samling (fullmäktige väljer sedan i sin tur s.k. församlingsde-
legerade för samfälligheten). I en del fall förekommer dock kyr
kofullmäktige för både samfälligheten och församlingarna. 

Författningar 

De viktigaste bestämmelserna rörande borgerliga kommuner finns 
i landstingslagen den 14 maj 1954 (nr 319) och kommunallagen 
den 18 december 1953 (nr 753). För de kyrkliga kommunerna har 
nya bestämmelser trätt i kraft den 1 januari 196 3; de finns i 
lagen om församlingsstyrelse den 2 juni 1961 (nr 136). 
Bestämmelser om de kommunala valen finns i den kommunala val
lagen den 6 juni 1930 (nr 253), kompletterad bland annat med 
lagarna om vissa bestämmelser vid kommunalval den 12 mars 19 54 
(nr 79) och den 8 december 1961 (nr 608). 
Vidare regleras insändandet av valstatistiska uppgifter genom 
kungörelse den 17 juni 1938 (nr 393), ändrad den 29 oktober 
1954 (nr 633). 
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Valförrättande myndigheter 

Enligt den nu'gällande kommunala vallagen förrättas kommuna
la val enligt olika system på landsbygden och i städerna. 
På landsbygden, d.v.s. i landskommuner och köpingar, finns en 
valnämnd med fem ledamöter i varje valdistrikt; det kan nämnas 
att kommunerna med få undantag är delade på valdistrikt. Valen 
förrättas av valnämndens medlemmar, av vilka minst tre skall 
vara närvarande. 
I städer med egen jurisdiktion (med undantag av Stockholm) 
förrättas valen av magistraten och i städer under landsrätt av 
en särskild valnämnd för hela staden med kommunalborgmästaren 
som ordförande. Även i Stockholm finns en särskild valnämnd. 
Om stad består av flera valdistrikt, vilket med få undantag är 
fallet, utser magistraten eller valnämnden särskilda deputera
de såsom valförrättare för varje valdistrikt. 
Det kan nämnas, att enhetliga bestämmelser för landsbygd och 
stad kommer att gälla från 1964 års ingång. I varje kommun i 
riket kommer då att finnas en enda valnämnd; består kommunen 
av flera valdistrikt skall valen förrättas inför särskilda de
puterade, som valnämnden utser för varje distrikt. 

Sammanräknande myndigheter 

Även bestämmelserna om vilka myndigheter, som skall företa 
sammanräkningarna efter valen, är olika för landsbygden och 
städerna. Magistraten i städer med egen jurisdiktion och val
nämnden i städer under landsrätt är således sammanräknande myn
dighet dels vid landstingsmannaval för stad, som bildar egen 
valkrets, dels vid stadsfullmäktigval samt dels slutligen vid 
kyrkofullmäktigval för församling eller kyrklig samfällighet, 
som helt är belägen inom staden. Vid landstingsmannaval för 
valkrets, som består av två eller flera städer, är det magist
raten eller valnämnden i den folkrikaste staden, som företar 
sammanräkningen. Undantag från dessa regler gäller Stockholms 
stad, där överståthållarämbetet är sammanräknande både vid 
stads- och kyrkofullmäktigval. 

I alla övriga fall är länsstyrelsen sammanräknande myndighet. 
Det gäller således kommunal- och municipalfullmäktigval, vida
re landstingsmannaval för valkretsar, som består av landsbygd 
eller av både landsbygd och städer, samt slutligen kyrkofull
mäktigval för församlingar och kyrkliga samfälligheter, som be
står av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad. 
Även i detta avseende kommer enhetliga regler att gälla från 
1964 års ingång. Länsstyrelsen skall sålunda alltid vara sam
manräknande myndighet. 



Tidpunkt för valen 

Val av landstingsmän, stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige 
skall förrättas den tredje söndagen i september, medan munici-
palfullmäktigval sker den första söndagen i oktober och kyrko-
fullmäktigval den tredje söndagen i oktober. Vid 1962 års val 
inföll valdagen för de tre förstnämnda slagen av val den 16 
september, för municipalfullmäktigvalen den 7 oktober och för 
kyrkofullmäktigvalen den 21 oktober. 
När det gäller poströstning (vilket uttryck närmare skall för
klaras i det följande) gäller dock den regeln, att endast vid 
landstingsmannavalen samt stads- och kommunalfullmäktigvalen 
postanstalterna skall vara öppna för röstmottagning på valsön
dagen, och att poströstning skall ske denna dag (196 3 således 
den 16 september). Vid övriga val skall poströstning äga rum 
närmast föregående lördag, vilket för 1962 års val innebar, att 
poströstning vid municipalfullmäktigvalen skedde den 6 oktober 
och vid kyrkofullmäktigvalen den 20 oktober. 
Personer, som på valdagen vistas utom riket, utövar militär
tjänst eller tillhör vissa särskilda yrkesgrupper, har rätt att 
under vissa betingelser utöva sin rösträtt före valdagen, dock 
tidigast 30 dagar före denna. 
Det kan nämnas, att i vissa fall val kan ske även vid andra 
tidpunkter än de nämnda. Detta är exempelvis fallet, om ett val 
efter anförda besvär ogiltigförklarats, vilket kan medföra nya 
val. Detta har vid tidigare valtillfällen ibland förekommit, 
men av de 1962 inkomna besvärsskrivelserna var det inga, som 
föranledde nyval. Dock måste i några fall kyrkofullmäktigval, 
trots att inga besvär anförts, äga rum vid senare tidpunkt än 
den 21 oktober, nämligen i tva församlingar, där inga röstat 
vid de ordinarie valen, i två församlingar, där alla röster var 
ogiltiga, samt i sju församlingar, där de valbara namnen på 
listorna ej räckte till för att besätta alla kyrkofullmäktig-
platserna och kompletteringsval därför ägde rum (se vidare 
Överklagade val m.m.). 

Valperiodens längd 

Valen sker för fyra år, räknat från årsskiftet närmast efter 
valet. Valet 1962 avsåg således perioden 1963 - 1966. Stads
fullmäktigvalet för Stockholm avser dock den fyraårsperiod, som 
börjar redan den 1 oktober under valåret, varför 1962 års 
stadsfullmäktigval i Stockholm avsåg tiden 1 oktober 1962 -'30 
september 1966. 

Valmetoden 

Alla valen sker enligt proportionell metod, varvid tillämpas en 

4 
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modifierad form av den s.k. uddatalsmetoden. Fördelningen av 
mandaten mellan partierna sker efter deras jämförelsetal. Det
ta tal beräknas, så länge partiet ännu icke fått sig någon 
plats tilldelad, genom att partiets rösttal delas med 1,4. När 
partiet fått en plats, delas rösttalet med 3, när det fått två 
platser med 5, därefter med 7, 9, 11 etc. 

Valkretsar 

Vid en del av valen förekommer valkretsindelning. Vid samman
räkningen av rösterna och fördelningen av mandaten på partier
na m.m. räknas varje valkrets för sig. Valkretsindelning före
kommer vid landstingsmannavalen i alla landsting, vid stads
fullmäktigvalen i vissa större städer, vid kommunalfullmäktig
valen i några få kommuner och vid kyrkofullmäktigvalen dels i 
alla kyrkliga samfälligheter (församlingarna utgör där alltid 
valkretsar), dels i några få storstadsförsamlingar. 

Valdistrikt 

Uppdelningen i valdistrikt är densamma vid landstingsmannava-
len och vid stads- och kommunalfullmäktigvalen och i de flesta 
fall även vid kyrkofullmäktigvalen. I varje valdistrikt finns 
en vallokal, och indelningen i valdistrikt har gjorts med hän
syn till dels att de röstande i samma lokal icke skall bli så 
många, att onödigt lång väntan uppstår, dels att avstånden 
till vallokalen icke skall bli onödigt långa. Valdistriktsin
delningen har ingen betydelse för sammanräkningen (mandatför
delning o.d.). 

Röstlängd 

De röstlängder, som användes vid 1962 års kommunala val, upp
tog alla personer, som var födda 1941 eller tidigare, pa de 
fastigheter, där de var mantalsskrivna för år 1962 (d.v.s. där 
de mantalsskrevs den 1 november 1961). Den yngsta årgången av 
de i röstlängden upptagna, nämligen de personer, som var födda 
1941 och således under valåret fyllde 21 år, saknade emeller
tid rösträtt vid 1962 års val. Att de var upptagna i röstläng
derna sammanhänger med, att vid eventuellt förekommande val i 
början av 1963 (innan 1963 års röstlängder upprättats) 1962 
års röstlängder kunde tänkas komma till användning, och i så
dana fall har de 1941 födda rösträtt. 
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Rösträttsförhållanden 

Röstlängderna upptar icke endast röstberät t igade personer utan 
även personer, som av en e l l e r annan anledning ej är rös tberät 
t igade. Det gä l le r dels utlänningar ( d . v . s . personer, som är 
utländska medborgare e l l e r s t a t s l ö s a ) , dels sådana, som omyn
digförk la ra t s . När det gä l le r kyrkofullmäktigval, tillkommer en 
tredje kategor i , nämligen de personer, som antingen icke t i l l 
hör svenska kyrkan e l l e r också är kyrkobokförda i i c k e - t e r r i t o -
r i e l l församling. Personer, som är kyrkobokförda i församling, 
där kyrkofullmäktige saknas, medräknas varken bland rös tberä t 
tigade e l l e r ej rös tberä t t igade . 

Röstande 

Såsom röstande räknas alla personer, som avprickats i röstläng
derna. Antalet röstande borde egentligen vara detsamma som an
talet avgivna (giltiga och ogiltiga) valsedlar, men att så icke 
överallt är fallet, beror på fel begångna vid valförrättningen. 

Poströster 

En särskild grupp av röstande utgöres av poströster. Under den
na benämning har sammanförts dels sådana röstande, som röstat 
vid ordinarie postanstalter eller vid de tillfälliga postan
stalter, som anordnats vid sjukhus o.d. för röstmottagning, 
dels sådana, som röstat vid svensk beskickning eller svenskt 
konsulat i utlandet eller på svenskt fartyg. 

Giltiga och ogiltiga valsedlar 

De sammanräknande myndigheterna avgör om en valsedel är giltig 
eller ej. Ogiltiga är valsedlar, som icke är på vitt papper, 
som är avsiktligt märkta, som saknar eller har felaktigt place
rad partibeteckning eller har flera partibeteckningar, som har 
felaktigt placerade val- eller valkretsbeteckningar eller som 
icke upptager något giltigt namn. Samma bestämmelser gäller 
poströster, men i fråga om dem har det visat sig, att en del av 
de sammanräknande myndigheterna även medräknat personer, som 
icke haft rätt att rösta eller förfarit oriktigt vid röstningen 
o.d. 



Partier 
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Vid redovisningen särskiljes överallt de fem stora partierna, 
betecknade med begynnelsebokstaven i partinamnet, högern (H), 
centerpartiet (C), folkpartiet (F), socialdemokraterna (S) och 
kommunisterna (K), övriga partier har sammanförts till en 
grupp, "övriga" (Ö). När det gäller landstingsmannavalen sak
nar dessa övriga partier egentlig betydelse, men vid andra val 
förekommer de i tämligen stor utsträckning. Det bör dock näm
nas, att hit förts alla valsedlar och valda, där icke de fem 
vanliga partibeteckningarna funnits på valsedlarna utan någon 
annan beteckning, även i de fall där valsedeln i realiteten 
avsett ett av dessa partier eller flera samverkande partier. 
Uppgifter om andra förekommande partibeteckningar än de fem 
vanliga vid stads- och kommunalfullmäktigvalen finns i till
lägget till tab. 1. Vid municipal- och kyrkofullmäktigvalen är 
dylika beteckningar ännu vanligare, men har icke ansetts behö
va s pe ci f i ce ras. 

Det statistiska materialet 

Som grund för den kommunala valstatistiken ligger huvudsakli
gen avskrifter av valprotokoll, vissa insända blanketter och 
ytterkuverten till poströsterna. En av blanketterna är gemen
sam för alla valen, nämligen en redovisning av rösträttsför
hållanden (röstberättigade, rösträttshinder o.d.), vilken in
sändes av de valförrättande myndigheterna före valet. Det öv
riga materialet insändes av de sammanräknande myndigheterna. 
När det gäller landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen i 
städer, som ej ingår i landsting, insändes avskrift av valpro
tokollet med vissa bilagor, en blankett med uppgift om röstan
de valdistriktsvis samt ytterkuverten till poströsterna. I 
fråga om de övriga valen insändes däremot inga protokollsav
skrifter utan en blankett med alla uppgifter av valstatistisk 
betydelse samt ytterkuverten. Även en del annat material har 
kommit till användning, t.ex. valkungörelser, en enkät, som 
medicinalstyrelsen gjort om röstning på sjukhus, och en annan, 
som centralbyrån gjort om kyrkliga samfälligheter. 

Bearbetningsmetoden 

När det gäller landstingsmannavalen samt stads-, kommunal- och 
municipalfullmäktigvalen har tabellframställningen skett med 
hjälp av elektroniska datamaskiner. Uppgifterna har stansats 
på ett antal hålkortsserier (en serie för varje slag av pri
märmaterial och en för tabellens förspalt). Uppgifterna från 
de olika hålkortsserierna har sammanförts med hjälp av kolla
tor, överförts till magnetband, blivit föremål för beräkningar 
(summeringar, procenttalsräkning och rimlighetstester) samt 
framkommit i form av färdiga tabeller. Sedan dessa försetts 
med rubriker, har de fotograferats ned i förminskad skala 
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(till 54 % ) , varefter tryckning skett med offsetmetod. På det
ta sätt har valstatistikens båda huvudtabeller (del I tab. 2 
och del II tab. 1) tillkommit. 
övriga tabeller i berättelsernas tabellavdelning (del I tab. 1 
och del II tab. 2) samt en del av texttabellerna har utarbetats 
enligt konventionell hålkortsmetod. Därvid har maskinlistor 
framställts, som legat till grund för tabellerna. Andra textta
beller har framställts manuellt antingen med ledning av de ma
skinella tabellerna eller direkt från primärmaterialet. Hela 
publikationen, även texten, har tryckts enligt offsetmetod. 
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KOMMUNAL VALSTATISTIK I ALLMÄNHET 

Regionala indelningar 

De viktigaste regionala indelningarna i valstatistiken är 
landstingsområden, landstingsvalkretsar, kommuner och valdist
rikt. Med landstingsområden jämställes därvid de städer, som 
ej ingår i landsting, och med landstingsvalkretsar valkretsar
na i dessa städer. Därtill kommer en del ytterligare regionala 
indelningar, nämligen valkretsar i de få andra kommuner, som 
vid stads- och kommunalvalen är delade i valkretsar, vidare 
municipalsamhällen, församlingar (i ett fåtal fall delade på 
valkretsar) och kyrkliga samfälligheter. 
Landstingsområdena är sedan långt tillbaka 2 5 till antalet, 
medan städerna utom landsting, som tidigare länge varit 6, nu 
minskat till ^. Av tab. A framgår, vilka landstingsområden och 
städer utom landsting, som finns. 
Av tab. A framgår även, hur många valkretsar, som varje lands
tingsområde resp. stad utom landsting består av, samt hur många 
landstingsmän resp. stadsfullmäktige, som valkretsen utser. Där 
framgår även, hur valkretsarna är fördelade på landsbygds-, 
stads- och kombinerade valkretsar. 
Hur antalet valkretsar och deras fördelning på olika typer för
ändrats under alla år sedan den allmänna rösträtten genomför
des, framgår av tab. B. Tidigare bestod valkretsarna antingen 
helt av landsbygd eller helt av städer, varvid flera mindre 
städer ofta tillsammans bildade en valkrets. Så småningom bil
dades i enstaka fall kretsar, där både landsbygd och småstäder 
ingick, och detta har senare blivit allt vanligare. Endast någ
ra få av de kretsar, som består av två eller flera småstäder, 
kvarstår nu. 
Såsom förut nämnts, utgör de flesta kommuner vid stads- och 
kommunalfullmäktigvalen en enda valkrets. Antalet kommuner av 
olika storlek, som är delade på flera valkretsar, framgår av 
tab. C. Även om ett visst samband mellan invånarantalet och an
talet valkretsar är märkbart, så finns det dock flera kommuner 
med minst 20 000 invånare, som icke är uppdelade på valkretsar, 
medan andra med lägre invånarantal är delade på två eller tre 
kretsar. 
Hur antalet kommuner förändrats under senare år framgår av föl
jande sammanställning, som även visar förändringen av antalet 
valdistrikt. 



TAB. A. ANTAL VALKRETSAR VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 OMRÅDESVIS 
Number of constituencies at elections to county councils etc. by region 
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1Landstingsmannaval samt stadsfullmäktipval i städer som ei ingår i landsting. 
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TAB. B. VALKRETSINDELNING M. M. VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 1919-1962 
Divisions by constituencies etc. at elections to county councils etc. 

1Landstinpsmannaval samt stadsfullmäktipval i städer som ej inpår i landstinp. - 2 I Stockholm 
följande å r . - 31 Stockholm t.o.m. 19t6 5, därefter 6, i Göteborp, Malmö, Norrköpinp och Häl
singborg vardera 3 samt i Gävle 2; Hälsingborp och Gävle ingår dock icke 1962. 

TAB. C. ANTAL VALKRETSAR EFTER FOLKMÄNGD1 VID STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGVALEN 
Number of constituencies by population at elections to town councils and communal councils 

1Den 1 januari enligt indelningen vid samma tidpunkt. 
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Antal kommuner och valdistrikt vid valen 1946 - 1962 

Antalet valdistrikt har, som synes, oavbrutet ökat. Ökningen 
kommer huvudsakligen på städerna. 
När det gäller kyrkliga indelningen, kompliceras förhållandena 
av förekomsten av kyrkliga samfälligheter och de variationer, 
som finns mellan dessa i fråga om val av kyrkofullmäktige (för 
samfälligheten, för de olika församlingarna och för bådadera). 
Även bland de församlingar, som ej ingår i samfälligheter, 
finns olika typer, nämligen församlingar med obligatoriskt 
fullmäktigval, med fakultativt val och utan kyrkofullmäktige. 
En översikt av förhållandena beträffande kyrkofullmäktige i 
församlingar och kyrkliga samfälligheter lämnas i tab. D. 

Rösträttsförhållanden 

I del I tab. 1 lämnas en översikt över rösträttsförhållandena 
vid olika val. Där framgår hur många män och kvinnor, som är 
röstberättigade resp. icke röstberättigade, och de sistnämndas 
fördelning efter rösträttshinder. Där framgår även antalet i 
röstlängden upptagna personer födda 1941, fördelade på sådana, 
som får rösträtt 1963, och på sådana, där rösträttshinder före
ligger. 
En sammanställning av uppgifterna i nämnda tabell har gjorts i 
tab. E. Där framgår bl.a., att vid alla val, utom kommunal-
fullmäktigvalen i landskommuner, kvinnorna är fler än männen 
bland de röstberättigade. Detta är i och för sig naturligt, ef
tersom kvinnoöverskott råder i riket. Men medan antalet kvinnor 
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mot 1 000 män inom hela befolkningen endast är 1 004, är mot
svarande tal för de röstberättigade betydligt större, d.v.s. 
1 035. Skillnaden beror framför allt på mankönets övervikt i 
de ej röstberättigade åldrarna, men även i någon mån på att 
relativt fler personer med rösträttshinder finns bland männen 
än bland kvinnorna. Skillnaden mellan de röstberättigades och 
hela befolkningens kvinnoöverskott var dock tidigare ännu stör
re, såsom framgår av följande sammanställning, som även lämnar 
motsvarande uppgifter för landsbygd och städer. 

Kvinnor mot 1000 män 

Uppgifterna om antalet röstberättigade i varje valdistrikt vid 
landstingsmannavalen samt stadsfullmäktigvalen i städer utom 
landsting finns i del I tab. 2. För stads-, kommunal- och mu-
nicipalfullmäktigvalen lämnas uppgifter om röstberättigade i 
del II tab. 1 och för kyrkofullmäktigvalen i del II tab. 2. 

Röstande 

Antalet röstande vid landstingsmannavalen samt stadsfullmäktig
valen i städer utom landsting var totalt 4 068 550, varav näs
tan jämnt hälften (50,1 %) var kvinnor. Räknar man de röstande 
männen och kvinnorna i procent av hela den manliga resp. kvinn
liga befolkningen (inräknat de underåriga), så finner man, att 
resultatet blir nästan exakt detsamma för båda könen, nämligen 
53,92 % för männen och 53,96 % för kvinnorna, men räknar man de 
röstande i % av de röstberättigade, vilket är det vanliga be-



TAB. D. FÖREKOMST AV KYRKOFULLMÄKTIGE I FÖRSAMLINGAR OCH KYRKLIGA SAMFÄLLIGHETER LÄNSVIS 
Existence of parish councils in parishes and ecclesiastical associations by county 
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TAB. E. RÖSTRÄTTEN ENLIGT DE ÅR 1962 UPPRÄTTADE RÖSTLÄNGDERNA VID OLIKA VAL 
Persons on the voting register 1962 at different kinds of elections 
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räkningssättet, blir männens tal något högre (82,2 mot 79,8 % 
för kvinnorna). Som framgår av tab. F faller skillnaden nästan 
helt på landstingen, medan i städerna utom landsting kvinnornas 
röstfrekvens nästan är lika hög som männens. 
Tidigare var skillnaden mellan männens och kvinnornas röstfrek
vens betydligt större, såsom framgår av nedanstående samman
ställning av talen från alla kommunala val sedan kvinnorna fick 
rösträtt. 

Röstande i % av röstberättigade 

I tab. G redovisas röstfrekvensen för män, kvinnor och båda kö
nen för varje landsting med fördelning nå landsbygd och städer 
samt för varje stad, som ej ingår i landsting. 
Uppgifter dels om antalet röstande, dels om röstande i % av 
röstberättigade i varje valdistrikt vid landstingsmannavalen 
samt stadsfullmäktigvalen i städer utom landsting lämnas i del 
I tab. 2. Hur de olika valdistrikten fördelar sig efter röst
frekvens framgår av tab. H. Den procentuella fördelningen av 
valdistrikten efter röstfrekvens är följande. 

Procentuell fördelning av valdistrikten efter röstfrekvens 
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Antalet röstande och röstfrekvensen vid stads-, kommunal- och 
municipalfullmäktigvalen meddelas i del II tab. 1 och vid kyr-
kofullmäktigvalen i del II tab. 2. 

Poströster 

En sammanställning av alla slag av poströstning vid olika val 
finns i tab. I. Där lämnas bl.a. uppgifter om röstning på och 
före valdagen och skälet till att röstning före valdagen skett, 
vidare om röstning i utlandet och i vilket land röstningen ägt 
rum. Två kategorier av utlandsröstande bör särskilt nämnas. Den 
ena är röstande på fartyg, eftersom det är första gången som 
dylik röstning varit möjlig. Endast i mycket liten utsträckning 
har röstning på fartyg förekommit. Då dessutom i många fall yt-
terkuverten antingen obrutna förklarats ogilla eller kasserats 
på grund av innehållet, och rösten därför ej inräknats i anta
let poströster, har resultatet blivit, att endast några få fall 
av röstning på fartyg redovisas i tabellen, och då medräknas 
ändå eventuellt förekommande fall, där själva valsedeln ogil-
tigförklarats. 
Den andra kategorien är röstande vid svenska förband i utlandet 
(Kongo- och Gazabataljonerna samt Koreasjukhuset). Röstningen 
skedde till stor del genom särskilt förordnade röstmottagare. 
Det kan nämnas, att röstning förekom i icke mindre än 62 främ
mande länder, vilket ej framgår av tabellen. 
Den ojämförligt största delen av de poströstande har dock rös
tat inom riket, och i de flesta fall har röstningen skett på 
själva valdagen (vid municipal- och kyrkofullmäktigvalen dagen 
före valdagen), vilket sammanhänger med att endast vissa spe
ciella kategorier har rätt att rösta före valen. 
Röstningen vid postanstalter inom riket har dels skett vid de 
ordinarie postanstalterna, vilka viss tid under valdagen var 
öppna för röstmottagning, dels vid tillfälliga postanstalter, 
som anordnats vid sjukvårdsanstalter o.d. och som icke hade 
någon annan funktion än att ta emot röster. En särställning 
intar i viss mån de ordinarie postanstalter, som finns anord
nade vid vissa sjukhus. Postanstalterna vid sjukhusen, både de 
ordinarie och de tillfälliga, skiljer sig i valhänseende från 
övriga postanstalter såtillvida, att röstning där är tillåten 
även för personer bosatta på den ort, där röstninp sker. 
Uppgifter om röstning vid sjukhus finns i tab. J. Tabellen byg
ger på en enkät, som medicinalstyrelsen gjort på uppdrag av in
rikesdepartementet. Primäruppgifterna har lämnats av vid sjuk
husen anställda tjänstemän och har delvis varit ofullständiga 
och på olika sätt bristfälliga. I många fall har skattningar 
måst företagas. En svårighet vid bedömningen av uppgifternas 
sannolikhet har varit, att man har haft svårt att avgöra, om 
endast patienter medtagits eller om även andra inräknats. Per
sonal har nämligen numera rätt att rösta vid sjukhus, och även 
besökande torde ibland ingå bland de röstande. Dessutom är det 
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TAB. F. RÖSTNING VID OLIKA VAL 

Voters a t d i f f e r e n t kinds of e l e c t i o n s 

TAB. G. RÖSTNING VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M. OMRÄDESVIS 

Voters a t e l e c t i o n s t o county c o u n c i l s e t c . by reg ion 
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TAB. H. ANTAL VALDISTRIKT SAMT DERAS FÖRDELNING EFTER RÖSTFREKVENS VID LANDSTINGSMANNAVALEN 
M. M.1 

Number of electoral districts by proportional number of voters at elections to county councils 
etc. 

1Landstingsmannaval samt stadsfullmäktipyal i stader som ej inpar i landsting. 
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TAB. I. POSTRÖSTNING VID OLIKA VAL1 

Postal voters at different kinds of elections 

1Avser antal renom poströstning avrivna valsedlar och icke antal poströstande. - 2llpngif terna om v i s te l se 
ort m.m. avser valdagen. - 3vid municipal- och kvrkofullmaktigval hål les nostanstalterna icke öppna pa den 
^Sndar då valet ,toer rum: dsrenot får röstning ske n.lrnast föregående dag enl ig t samma regler som för öv
riga val f i l l e r för poströstning nä valdagen. - 4Post- , t u l l - och lotsväsen. - 5Röstning na fartyg far icke 
ske vid raunicioal- och kyrkofullmäktigval. - 61 regel hos sä r sk i l t förordnade röstmottagare. - 7A svensk, 
beskickning e l l e r svenskt konsulat. - 8Landatingsmannaval samt stadsfullm^ktigval i stader som ei ingår i 
landsting. 
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TAB. J. RÖSTNING PÅ SJUKHUS1 

Voters in hospitals 

1Tabellen avser landstingsmannavalen samt stadsfullmäktigvalen i städer som ej ingår i lands
ting. Den bygger på uppgifter som medicinalstyrelsen för inrikesdepartementets rakning in
fordrat från sjukhusen. Som sjukbus raknäs därvid även sjukstugor, sjukhem» konvalescenthem 
m.m., dar röstmottagning var anordnad. De inkomna upDgifterna var delvis ofullständiga, osäk
ra eller osannolika, särskilt rörande upndelninpen av Datienterna på de två i tabellen redo
visade prupperna. I en del fall har därför skattningar gjorts. - 2Icke gifta (opifta, änk
lingar, ankor och skilda) svenska medborgare, födda senast 1910, vilkas hälsa visserligen 
tillät röstning men endast inom sjukhuset. - 3Av antalet röstberättigade. - tSvenska medbor
gare, senast födda 1940, som kunde rösta utom sjukhuset eller genom make eller som helt sak
nade möjliphet att rösta. 

TAB. K. GILTIGA VALSEDLAR EFTER PARTIFÖRDELNING VID OLIKA VAL 
Valid voting papers by party affiliation at different kinds of elections 
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en omdömesfråga att avgöra vilka patienter, som varit så fris
ka, att de kunnat rösta på annat håll, eller så sjuka, att de 
inte kunnat rösta alls. Bland annat av dessa skäl bör stor för
siktighet iakttagas, om man vill draga slutsatser ur tabellen. 
Uppgifter om antalet poströstande inom varje valdistrikt vid 
landstingsmannavalen samt stadsfullmäktigvalen i städer, som ej 
ingår i landsting, finns i del I tab. 2, där även poströsternas 
fördelning på giltiga och ogiltiga samt på partier redovisas. 
För stads-, kommunal- och municipalfullmäktigvalen finns upp
gifter om poströster i del II tab. 1 och för kyrkofullmäktigva-
len i del II tab. 2. Även i flera av texttabellerna särskiljes 
poströsterna. 

Giltiga valsedlar 

Redovisningen av antalet giltiga valsedlar och dessas fördel
ning på partier är den kanske viktigaste av de redovisningar, 
som förekommer i valstatistiken. Uppgifter härom finns för var
je valdistrikt vid landstingsmannavalen samt stadsfullmäktigva
len i städer utom landsting i del I tab. 2. För hela lands
tingsområdena resp. städerna finns absoluta och relativa tal, 
delvis även för tidigare år, i del I tab. A, B, D och E. För 
stads-, kommunal- och municipalvalen finns uppgifter i del II 
tab. 1, medan för kyrkofullmäktigvalen i del II tab. 2 endast 
antalet giltiga valsedlar men ej partifördelningen meddelas. 
En översikt av partifördelningen bland de giltiga valsedlarna 
vid samtliga slag av kommunala val lämnas i tab. K. där både 
absoluta och relativa tal finns. Motsvarande uppgifter för 
landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen i städer utom 
landsting vid de tre senaste valen förekommer i tab. L. där ä-
ven skillnaden mellan landsbygdens och städernas partifördel-
ning samt de avvikande partiförhållandena i fråga om poströs
terna framgår. 
Vid all partiredovisning särskiljes, såsom nämnts, endast de 
fem stora partierna medan andra partibeteckningar sammanförts 
till en grupp, "övriga". Vid landstingsmannavalen samt stads
fullmäktigvalen i städer utom landsting saknar denna grupp be
tydelse. Antalet dylika valsedlar i hela riket var nämligen en
dast drygt 1 000. Det torde delvis röra sig om valsedlar, som 
på grund av felaktigt angiven partibeteckning icke sammanräk
nats med valsedlarna för det parti, som avsikten varit att de 
skulle tillfalla. Några verkliga "småpartier" torde knappast 
ha förekommit vid 1962 års landstingsmannaval och stadsfullmäk
tigval för.städer utom landsting. 
När det gäller stadsfullmäktigval i andra städer samt kommunal-
och municipalfullmäktigval ävensom, i ännu högre grad, kyrko-
fullmäktigval, kommer en betydligt större andel av valsedlarna 
på gruppen "övriga", som här ofta motsvarar verkliga partibild
ningar av lokal, yrkesmässig eller annan karaktär eller en viss 
riktning i en speciell fråga. Det kan även röra sig om en sam
lingslista, en spränglista inom ett parti eller en neutral be-
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nämning, som i realiteten motsvarar ett visst parti. 
I ett särskilt tillägg till tab. 1 finns en förteckning över 
antalet giltiga röster och antalet valda för alla vid stads-
och kommunalvalen förekommande partibeteckningar, som räknats 
till "övriga". I förteckningen medtages endast sådana beteck
ningar, som fått så många röster, att minst en fullmäktig in
valts. En sammanställning av olika förekommande variationer 
lämnas i följande tablå. 

Valda som räknats bland övriga vid stads- och kommunalfull-
mäktigvalen 
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TAB. L. GILTIGA VALSEDLAR EFTER PARTIFÖRDELNING VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M. 1954, 1958 OCH 
1962 
Valid voting papers by party affiliation at elections to county councils etc. 
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TAB. M. OGILTIGFÖRKLARING AV KUVERT OCH VALSEDLAR VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 

Invalid voting papers at elections to county councils e t c . 

1Tabellen överensstämmer icke med upppifterna om ogiltiga röster i tab. 2 i del I, vilka bygger på de 
röstsammanräknande myndigheternas protokoll. Orsaken härtill är varierande praxis hos dessa myndigheter 
beträffande inräknande bl.a. av ogiltigförklarade ytterkuvert samt valkuvert utan innehåll. - 2På grund 
av felaktigt sigill på omslaget vid insändandet till den röstsammanräknande myndigheten. - 3Inräknat in-
nerkuvert till valsedelsförsändelser för akta make. 
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Såsom av t i l l ä g g e t t i l l t ab . 1 framgår, ä r det i många f a l l 
känt , vi lka p a r t i e r , som i r e a l i t e t e n döl jer s ig bakom de be
teckningar, som räknats t i l l "övriga". Skulle de fullmäktige 
med känd p a r t i t i l l h ö r i g h e t , som inva l t s såsom "övriga", räknas 
t i l l s i t t verkliga p a r t i , skulle par t ie rnas t a l ökas, medan 
"övrigas" t a l skul le minskas. Förändringarna skul le dock icke 
b l i s t o r a , såsom framgår av följande sammanställning. 

Antal s t ads - och kommunalfullmäktige 

Ogil t iga valsedlar 

Antalet og i l t i ga valsedlar redovisas i samma t a b e l l e r som an
t a l e t g i l t i g a . Orsaken t i l l a t t en valsedel b l i r förklarad o-
g i l t i g kan vara av skiftande s l ag . I t ab . M finns en samman
fa t tn ing , som visar förekomsten av ol ika typer i det ta hänseen
de. Där medtages även f a l l , där pos t rös ters yt terkuver t anting
en og i l t i g fö rk l a r a t s obrutna e l l e r också kasserats på grund av 
innehå l l e t . Dessa f a l l ska l l i pr incip icke medräknas bland o-
g i l t i g a va lsed lar , men praxis hos de sammanräknande myndighe
terna har i r e a l i t e t e n v a r i t något ol ika i det ta avseende. 

Valda 

Uppgifter om antalet valda landstingsmän och stadsfullmäktige 
i städer utom landsting valkretsvis meddelas i del I tab. 2-, 
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där även partifördelningen och antalet valda kvinnor angives. 
Ett sammandrag finns i del I tab. F. För stads-, kommunal- och 
municipalfullmäktigvalen lämnas motsvarande uppgifter i del II 
tab. 1 och för kyrkofullmäktigvalen i del II tab. 2. 
En sammanfattning av uppgifterna om de valda vid olika val 
finns i tab. N. Beträffande landstingsmannavalen och stads-
fullmäktigvalen i städer utom landsting lämnas uppgifter för 
de tre senaste kommunala valåren i tab. 0. 
Givetvis finns det ett starkt samband mellan ett partis andel 
av de giltiga valsedlarna och dess andel av de valda. Samban
det är emellertid icke totalt. Andra faktorer, t.ex. valkret
sarnas storlek, inverkar. Ett stort parti brukar bli överre
presenterat och ett litet underrepresenterat, och avvikelsen 
är särskilt betydande i valkretsar, där antalet valda är litet. 
En översikt över partiernas över- resp. underrepresentation vid 
de båda senaste landstingsmannavalen (och stadsfullmäktigvalen 
i städer utom landsting) finns i följande tablå. 

Partiernas över- resp. underrepresentation i landstingen efter 
valen 1958_och 1962 

Att icke endast ett partis storlek är avgörande för om parti
et blir över- eller underrepresenterat, framgår av att bland 
de tre borgerliga partierna är det endast folkpartiet, som 
1962 är överrepresenterat, trots att det är det mellersta i 
storlekshänseende. 
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TAB. N. VALDA EFTER PARTIFÖRDELNING VID OLIKA VAL 
Elected by party affiliation at different kinds of elections 
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TAB. O. VALDA EFTER PARTIFÖRDELNING VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 1954, 1958 OCH 1962 
Elected by party affiliation at elections to county councils etc. 

1Landstingsmannaval samt stadsfullmäktigval i stader som ej ingar i landsting. 
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Överklagade val m. m. 

I och med att sammanräkning ägt rum och vissa personer förkla
rats valda, kan man i allmänhet anse ett val avslutat. I en del 
fall förekommer emellertid att ett val överklagas, vilket even
tuellt kan medföra antingen nytt val eller enbart ny sammanräk
ning. I andra fall kan nyval bli nödvändigt, trotc att överkla
gande icke skett, t.ex. om samtliga valsedlar ogiltigförklarats 
på grund av felaktiga sigill på omslaget. Det förekommer även 
att kompletteringsval måste ske, emedan de valbara namnen ej är 
tillräckligt många för att räcka till att besätta hela antalet 
platser. 
En förteckning över överklagade val samt över omval och komp
letteringsval av andra skäl än överklaganden m.m. ingår såsom 
bilaga till berättelsen. 
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VALSTATISTIK FÖR SPECIELLA GRUPPER AV KOMMUNER, FÖRSAMLINGAR 
OCH VALDISTRIKT 

Gruppering efter kommunernas folkmängd 

I tab. P lämnas uppgifter om stads- och kommunalfullmäktigva
len i kommuner av olika storlek. Därvid särskiljes fyra stor
leksgrupper, där gränserna dragits vid 10 000, 20 000 och 
50 000 invånare. De båda minsta storleksgrupperna har uppde
lats på landskommuner, köpingar och städer. Den tredje grup
pen består med några få undantag av städer och den sista grup
pen uteslutande av städer. 

Gruppering efter röstfrekvens 

Uppgifterna om parti fördelningen vid landstingsmannavalen och 
stadsfullmäktigvalen i städer utom landsting lämnas i tab. Q. 
där uppdelning gjorts på så sätt, att valdistrikt med ungefär 
samma röstfrekvens sammanförts. Därvid har tre grupper'sär
skilts, nämligen en dominerande mellangrupp, där röstfrekven
sen (d.v.s. röstande i % av röstberättigade) ligger mellan 70 
och 80 %, samt två mindre yttergrupper. 
Det framgår av tabellen, att socialdemokraternas andel av väl
jarkåren vid landstingsmannavalen var särskilt stor i de val
distrikt, där valdeltagandet var livligast, och liten, däi- in
tresset för valen var matt. Motsatt förhållande kännetecknar 
centerpartiet och folkpartiet, medan för övriga partier någon 
bestämd tendens ej kan avläsas. I städer utom landsting är det 
svårare att spåra något tydligt samband mellan valdeltagande 
och partifördelning. 

Gruppering efter tätortsgrad 

En uppdelning av församlingarna i riket efter tätortsgrad, 
d.v.s. efter tätortsbefolkningens procentuella andel av hela 
befolkningen, har under senare år blivit allt oftare använd i 
svensk statistik. Även i valstatistiken har er. sådan uppdel
ning gjorts. Med tätort menas faktisk tätortsbebyggelse, obe
roende av administrativa gränser (tätortsdefinition finns i 
Folkräkningen 1960, del II sid. 2˚ - 3° öch del V sid. 41). 
I 1958 års kommunala valstatistik anknöt den till den vid 
19 50 års folkräkning införda indelningen i sex grupper med 
gränser vid 10, 30, 50, 70 och 90 % tätortsbefolkning. Vid 
1960 års folkräkning tillkom ytterligare två grupper, nämli
gen de i tätortshänseende renodlade yttergrupperna. Den ena 
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TAB. P . RÖSTNING M. M. VID STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGVALEN EFTER KOMMUNERNAS FOLKMÄNGD1 

V o t e r s e t c . a t e l e c t i o n s t o town c o u n c i l s and communal c o u n c i l s by p o p u l a t i o n of c o m m u n i t y 

1Den 1 j a n u a r i 1 9 6 3 e n l i g t i n d e l n i n g e n v i d samma t i d p u n k t . 
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TAB. Q. PARTIFÖRDELNINGEN I VALDISTRIKT MED OLIKA RÖSTFREKVENS VID LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 

Party affiliation in electoral districts by proportional number of voters at elections to county councils etc. 

1Poströster ej inräknade. 
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TAB. R. LANDSTINGSMANNAVALEN M. M.1 I FÖRSAMLINGSGRUPPER EFTER TÄTORTSGRAD2 1962 OCH 1958 
Elections to county councils etc. in different groups of parishes according to the relative 
number of population in localities 

1Landstingsmannaval samt stadsfullmäktigval i stader som ej ingär i landsting. - 2Tätortsbefolk-
ningens relativa andel av församlingens hela folkmängd. - 3PostrÖster ei inräknade. 
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TAB. S. LANDSTINGSMANNAVALEH M. M.1 I FÖRSAMLINGSGRUPPER EFTER NÄRINGSGRENSKARAKTAR2 1962 OCH 1958 
Elections to county councils etc. in different groups of parishes according to the character by 
industry 

lLandstingsmannaval samt stadsfullmäktip.val i stader som e? inpär i landstinp. - 2Den procentuella andel 
av församlingens förvärvsarbetande befolkninp. som är sysselsatt inom dels iordbruk, dels industri. Som 
jordbruk räknas därvid jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske och som industri pruvdrift och mineralbryt
ning, tillverkningsindustri, byggnads- och anläcp.ningsverksamhet samt el-, pas- och vattenverk m.m. -
3Poströster ej inräknade. 
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omfattade församlingar helt utan tätortsbefolkning och den 
andra församlingar med enbart tätortsbefolkning. Den nya in
delningen med åtta grupper har här använts. 

Uppgifter, som avser de två senaste landstingsmannavalen (och 
stadsfullmäktigvalen i städer utom landsting) i församlings-
grupper efter tätortsgrad, lämnas i tab. R. Talen för 1962 an
sluter sig till tätortsgraden vid 1960 års folkräkning, medan 
1958 års tal avser tätortsgraden vid 1950 års folkräkning. 
Vissa tendenser i fråga om partifördelning kan skönjas i ta
bellen, men serierna uppvisar åtskilliga oregelbundenheter. I 
del I tab. 1 meddelas uppgifter om rösträttsförhållandena i de 
olika församlingarna efter tätortsgrad. 
Av 1960 års folkräkning del I (även del VI) tab. 1 framgår 
vilka församlingar som då räknades till de olika tätortsgrads-
grupperna, och i 19 50 års folkräkning del III (även del IV) 
tab. 1 lämnas likartade uppgifter om den dåvarande församlings
uppdelningen. Vid 1960 års folkräkning lämnades uppgifter icke 
endast för församlingarna utan även för kommunerna. Att i val
statistiken församlingarna och icke kommunerna valts som enhet 
vid gruppering efter tätortsgrad, beror dels på att kommunerna 
i många fall är alltför heterogena för att lämpa sig i detta 
avseende, dels på att kontinuitet gentemot tidigare valstatis
tik e fte rs travats. 

Gruppering efter näringsgrenskaraktär 

Även en annan uppdelning av församlingarna har tidigare redo
visats, nämligen efter näringsgrenskaraktär, d.v.s. den procen
tuella andel av församlingens förvärvsarbetande befolkning, som 
är sysselsatt inom dels jordbruk, dels industri. Som jordbruk 
räknas därvid jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske och som in
dustri gruvdrift och mineralbrytning, tillverkningsindustri, 
byggnads- och anläggningsverksamhet samt el-, gas- och vatten
verk m.m. 
Vid 1958 års kommunala val skedde uppdelning i sju grupper. An
talet har nu ökat till åtta genom uppdelning av en av grupper
na, och råtabellernas beskaffenhet har tillåtit att samma upp
delning nu i efterhand gjorts i fråga om de jämförelsetal för 
19 58, som här publiceras. 
Uppgifter från de två senaste landstingsmannavalen (och stads
fullmäktigvalen i städer utom landsting) i församlingsgrupper 
efter näringsgrenskaraktär finns i tab. S. Av tabellen framgår 
hur de åtta grupperna avgränsats. Uppgifterna för 1962 avser 
förhållandena i fråga om näringsgren vid 1960 års folkräkning, 
medan uppgifterna för 1958 avser motsvarande förhållanden vid 
1950 års folkräkning. Av 1960 års folkräkning del VI tab. 1 och 
1950 års folkräkning del III (även del IV) tab. 1 framgår för
samlingarnas fördelning på grupper i avseende på näringsgrens-
karaktär. Även i fråga om denna gruppering finns i 1960 års 
folkräkning uppgifter icke endast för församlingar utan även 
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för kommuner, men av samma skäl, som anförts i föregående av
snitt, har församling och icke kommun här valts som indelnings
grund. 
Önskan om kontinuitet gentemot 1958 års indelning har gjort 
att indelningen är oförändrad (om man undantar den nyssnämnda 
uppdelningen av en av grupperna). Mycket hade annars talat 
för att sammanslå några av de numera numerärt fåtaliga grup
perna, där jordbruket dominerar, och i stället göra uppdel
ningar av en del större grupper. Det kan nämnas att i den ut
präglade jordbruksgruppen (minst 70 % jordbruk) de röstberät
tigade sedan föregående redovisning nedgått till endast en 
fjärdedel. 

Gruppering efter antal fullmäktige 

Av tab. T framgår kommunernas fördelning efter antal stads-
och kommunalfullmäktige. Tabellen visar även olika förekomman
de kombinationer av å ena sidan hela antalet fullmäktige och 
å andra sidan antalet kvinnliga fullmäktige. 

Gruppering efter partiförhållanden 

I vissa kommuner är samtliga fem partier representerade i 
stads- eller kommunalfullmäktige, medan i andra endast fyra, 
tre eller ännu färre förekommer. Vidare finns fall, där för
utom alla eller några partier även gruppen "övriga" är repre
senterad. Av tab. U framgår, vilka partikombinationer som fö
rekommer, och hur vanliga de är. 
En sammanställning över antalet kommuner, där de olika parti
erna har fullmäktige, följer här. 

Antal kommuner där de olika partierna är representerade i fullmäktige 

Tab. V lämnar upplysning om vilka partier, som dominerar i 
kommuner av olika storlek. Där framgår t.ejc. i hur många 
kommuner med visst antal invånare, som olika partier har ma-
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TAB. T. HELA ANTALET VALDA I KOMBINATION MED ANTALET KVINNOR I STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGE 
Combinations of total number of town councillors and communal councillors and number of women 
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TAB. U. PARTIKOMBINATIONER I STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGE 

Combinations of parties in town councils and communal councils 
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TAB. V. PARTIFÖRHÅLLANDEN I STADS- OCH KOMMUNALFULLMÄKTIGE EFTER KOMMUNERNAS FOLKMÄNGD1 

Party affiliation in town councils and communal councils by population of community 

1Den 1 j a n u a r i 1963 e n l i p t i nde ln ingen vid samma t i d p u n k t . - 20 har hä r r äkna t s som p a r t i . - 3 31 s t a d e r , 
2 köpingar och 5 landskommuner. - 4 Samt l i^a ä r s t a d e r . 
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TAB. X. KYRKOFULLMÄKTIGVALEN I FÖRSAMLINGAR MED OLIKA LISTTYPER 
Elections to parish councils in different groups of parishes according to types of lists 
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joritet eller förfogar över jämnt halva antalet platser. I 
de fall, där inget parti kommer upp till hälften av hela an
talet platser, visar tabellen vilket eller vilka partier som 
är störst. 

Gruppering efter politiska och opolitiska listor 

Vid stads- och kommunalfullmäktigvalen förekom, som nämnts, i 
viss utsträckning opolitiska listor, men det var, som tab. U 
visar, endast i undantagsfall som inte dessutom flera av de 
politiska partierna hade listor vid valet i kommunen. Vid kyr-
kofullmäktigvalen är förhållandena annorlunda. Där är helt o-
politiska val vanliga. Ibland förekommer endast en enda sam
lingslista och ibland flera opolitiska listor. Röstfrekvensen 
var väsentligt högre i de församlingar, som hade politiska 
val, än där valen var opolitiska och inom den sistnämnda kate
gorin högre, där flera opolitiska listor förekom än där det 
endast fanns en enda. 
I tab. 2, där kyrkofullmäktigvalen redovisas, har uppdelning 
av församlingarna gjorts i tre grupper, nämligen församlingar 
med politiska listor, med flera opolitiska listor och med en
dast en lista. Gränsdragningen mellan grupperna har i många 
fall varit svår, då t.ex. vid ett i det stora hela opolitiskt 
val ett enda parti haft egen lista. Principen i dylika fall 
framgår av not 2) till tab. 2. 
En sammanställning av valförhållandena i de tre grupperna 
finns i tab. X. Som synes har på landsbygden de flesta valen 
varit opolitiska, medan bland stadsförsamlingarna ungefär 
hälften haft opolitiska val. 
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TAB. 1. STADS-, KOMMUNAL- OCH MUNICIPALFULLMÄKTIGVALEN ÅR 1962 

Tabel len hänfor s i p t i l l inde ln inpen den 1 j a n u a r i 1963. Uppr i f t e rna avser för s t ä d e r s t a d s -
f u l l m ä k t i g v a l , för köpinpar och landskommuner korrrnunalfullnvlktipval och för nun ic ipa l samhä l -
len m u n i c i p a l f u l l m a k t i p v a l . 
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TILLÄGG TILL TAB. 1. FÖRDELNING AV GRUPPEN "ÖVRIGA" 
Supplement to table 1. Distribution of the group "others" 

Förteckningen upptaper alla vid stads- och korrmunalfullmäktipval förekommande partibeteckning
ar, som räknats till "övripa" bland de valda i tab. 1. I vissa fall kan en dylik partibeteck
ning avse en lista med neutralt namn, som i realiteten motsvarar ett eller flera av de poli
tiska partierna. On det är känt vilka partier det piller, anpes dessa inom parentes, och om 
de valdas fördelninp pä partierna ä'r bekant, anpes a'ven denna. 
LK = Landskommuner, KÖP = Köpinpar, ST = St.lder. Förkortninpar för partinamn se sid. 2. 
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TAB. 2. KYRKOFULLMÄKTIGVALEN LANSVIS ÅR 1962 1) 

1) I tabellen redovisas kyrkofullmäktipval för territoriella församlinpar och för kyrkliga sam-
fällipheter. I sådana församlingar, där två olika kyrkofullmäktipval skett samtidlpt, nämligen 
både för församlinpen och för den samfälliphet, där denna inpår, redovisas dock endast det 
förstnämnda valet. - 2) Vid fördelninp på de tre redovisade församlinpstyperna har mpen hänsyn 
tapits till sådana listor, som endast fått er. eller nåpra få ströröster. Till vilken typ en 
församlinp skall föras, är ofta svårt att avpöra, emedan månpa pränsfall finns. Här har som _ 
församlinpar med politiska listor räknats sådana, där antinpen socialdemokraterna eller också 
minst två av de övripa politiska partierna haft epna listor. - 3) Gemensamma lands- och stads-
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Elections to parish councils by county 

fBrsamlingar har räknats som stadsförsamlingar. - 4) Enligt indelningen den 1 januari 1963. I 
antalet församlingar ingår även sådana, som utgör endast valkretsar vid val för kyrkliga sam-
fä l l igheter . - 5) Kyrkofullmäktige är obligatoriskt i församlingar med mer än 1000 invånare och 
fakultativt i övriga församlingar. - 6) Födda år 1910 e l l e r t id igare . - 7) Personer som anting
en ej t i l l h ö r svenska kyrkan e l l e r också är kyrkobokförda i i c k e - t e r r i t o r i e l l församling. -
8) Utlänningar och omyndiga. - 9) Partierna betecknas: H = Högern, C = Centerpartiet , F = 
Folkpartiet, S = Socialdemokraterna, K = Kommunisterna. 
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TAB. 2 ( f o r t s . ) . KYRKOFULLMÄKTIGVALEN LÄNSVIS ÅR 1962 
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TILLÄGG TILL TAB. 2. FÖRSAMLINGAR MED TVÅ OLIKA SLAG AV KYRKOFULLMÄKTIGVAL 
Supplement to table 2. Parishes with two different kinds of elections to parish councils 

Förteckningen upptager alla församlingar, där två olika slag av kyrkofullmäktigval skett sam-
tidipt, nämligen både för församlingen och för den kyrkliga samfälliphet, där denna ingår. 
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BILAGA. ÖVERKLAGADE VAL M. M. 
Appendix. Protests against elections etc. 
Här redovisas dels överklagade val, dels omval och kompletteringsval som av andra skäl än över
klaganden har ägt rum m. m. 
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RÄTTELSER TILL KOMMUNALA VALEN : I 

Amendments to The Communal Elections in 1962 : I 

På grund av tekniskt missöde har vissa rader förskjutits, utelämnats eller blivit oriktiga 

SID. 2 - 3, MUNICIPALFULLMÄKTIGVALEN 

Rad 11 nedifrån: 
Står 10706 11521 22227 22227 - 135 122 55 53 365 365 - 1,6 10896 11696 22592 22592 -
Skall vara 10397 11270 21667 21667 - 132 126 50 50 358 358 - 1,6 10579 11446 22025 22025 -
Näst nedersta raden: 
står 210 248 458 458 - - 5 - 1 6 6 - 1,3 210 254 464 464 -
Skall vara 206 233 439 439 - - 5 - 1 6 6 - 1,3 206 239 445 445 -

SID. 125 
Rad 17 nedifrån. POSTRÖSTER: står 9434 23406 1984 5 156 41473 

skall vara 974 1077 16 1 59 3308 

Rad 16 nedifrån. I ÖVRIGT LB: står intet, skall vara 19619 28907 1349 168 206 73976 

Rad 15 nedifrån. ST: står intet, skall vara 9434 23406 1984 5 156 41473 

Samtliga rader nedanför dessa: siffrorna på sid. 125 skall flyttas två rader nedåt 

SID. 135 
13:e och 11:e sifferraderna nedifrån på sid. 135 (som börjar med 1640 resp. 33278) utgår och 
samtliga rader nedanför dessa flyttas två rader uppåt 

SID. 143 

Rad 4 uppifrån. POSTRÖSTER: står 841 1179 29 1 42 3674 
skall vara 1507 2023 40 5 72 6201 

Rad 5 uppifrån. I ÖVRIGT LB: står 4531 18152 672 3 98 43566 
skall vara 18160 49967 2023 29 323 123135 

Utkom från trycket den 12 augusti 1963. 
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