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II 

Résumé de la statistique des élections aux conseils généraux et de celle du suffrage 
communal en 1910. 

Les conseils généraux s'élèvent au nombre île 25. Toutes les communes 

primaires de In campagne, de môme que tontes les villes, y participent, à 

l'exception des cinq les pins grandes villes, celles de Stockholm, de Gothem-

bonrg, de Jlalmô, de Xorrkôping et de Gâfle. D'après la nouvelle loi con

cernant le droit d'élection, adoptée par lo Roi et la Diète en 1909, les 

représentants des conseils généraux sont élus par ceux qui ont droit de vote 

communal, selon la méthode de l'élection proportionelle. Le calcul des voix 

se fait d'après une échelle graduée de 1—40 voix, basée sur le montant du 

revenu. La base du calcul diffère un peu pour la campagne et les villes. 

La première fois qu'ont eu lieu ces élections fut au printemps de 1910, et le 

Bureau Central de la Statistique a été chargé d'en établir la statistique. 

Tout le royaume est divisé en 295 circonscriptions électorales, dont 

228 à la campagne et 67 dans les villes. Un représentant au moins devra 

être élu dans chaque circonscription et au-delà en proportion de la popula

tion: à la campagne un représentant pour chaque nombre entier de 5,000 

hahitants et dans les villes pour chaque nombre entier de 3,000. 

D'après les prescriptions pour le vote de l'élection proportionelle les 

électeurs de la même opinion ont le droit de s'associer et d'apposer à leurs 

bulletins do vote une désignation commune de partie; cependant ils ont 

également lo droit de déposer leurs bulletins sans désignation de parti et 

dans ce cas ils sont rangés dans la catégorie <du groupe libre». 

Dans la statistique présente, la répartition des votants a été faite aussi 

complètement que possible entre les trois principaux partis politiques: mo

dérés (conservateurs), libéraux et démocrates socialistes, et la répartition des 

partis politiques des votants se trouve comme suit: 

Dans le groupe cautres» sont compris les bulletins de vote sans désig

nation de parti. A la campagne leur nombre s'est élevé à 361, possédant 

3,175 voix et dans les villes à 363, possédant 5,794 voix. 

La moyenne du nombre des voix pour chaque électeur à la campagne 

s'est montée pour les modérés à 7'!», pour les libéraux à 5 1 , pour les démo

crates socialistes à 6'2 et pour tous les votants à 6'4. Dans les villes la 

moyenne du nombre des voix pour chaque électeur à été pour les modérés 

10'G, pour les libéraux 125, pour les démocrates socialistes 8"J et pour tous 

les participants à l'élection 14'G en moyenne. 

Dans les tabl. 3 et 4 il y a un aperçu de la répartition des votants 

par groupes de voix. 

Le nombre des membres des conseils généraux élus dans tout le 

royaume s'est élevé à. 1,217. La répartition dos représentants élus par partis 

ressort du tableau ci-dessous. 

A la campagne toutes les personnes inscrites sur les rôles de vote 

étaient de 20 % de la population, dans les villes le chiffre correspondant 

était de 27'5 %. Cependant le nombre des non ayants droit de vote dans les 

villes était sensiblement supérieur à celui à la campagne. De tous ceux 

portés sur le rôle de vote 30 9 %, dans les villes contre 21'8 à la campagne 

n'eurent point le droit d'élire. Les non ayants droit de vote étaient beau

coup plus nombreux parmi les personnes ayant un nombre de voix restreint 

que parmi celles ayant un nombre de voix élevé, comme il ressort du 

tableau de la page XIV où la proportion entre les non ayants droit de vote 

et toutes les personnes portées sur le rôle de vote a été calculée pour les 

différents groupes de voix. 

Le nombre des votants à la campagne était 328,526 et dans les villes 

66,128, total 394,654. De tous les ayants droit d'élire 50,6 % à la campagne 

et 514 % dans les villes ont participé à l'élection. Au tabl. H pages XVI 

et XVII se trouve un aperçu de la participation à l'élection pour les diffé

rents groupes de voix. Il en ressort que la participation aux élections était 

sans comparaison beaucoup plus grande parmi les électeurs ayant un nombre 

élevé de voix que parmi ceux ayant un nombre restreint de voix. A la 

campagne il n'y a eu que 25.2 % des votants dans le groupe des électeurs à 

une voix (minimum), tandis que dans le groupe à quarante voix (maximum) 

ont pris part jusqu'à 78.9 % des ayants droit de vote. Dans les villes les 

chiffres respectifs était do 8'0 %, et de 78'8 %. 

Lo Bureau Central de la Statistique a également établi une statistique des 

ayants droit de vote communal à l'époque des élections aux conseils généraux. 

Toutes les personnes contribuables à une commune, tant physiques que 

civiles, sont portées sur un rôle de vote; cependant de ceux-ci tous n'ont pas 

lo droit de vote,, leur droit étant suspendu, dans la plupart 'des cas, faute 

d'avoir payé les contributions communales. 

Le nombre de ceux portés sur le rôle, de vote, répartis entre les ayants 

droit de vote et les non ayants droit, était comme suit: 



T I L L KONUNGEN. 

Med anledning af de år 1909 slutligt antagna nya be
stämmelserna rörande val af riksdagsmän samt de i samband 
härmed vidtagna ändringarna i kommunallagarna ingaf den 
s. k. Statistiska kommittén i skrifvelse af den 28 januari 
1910 till Eders Kungl. Maj förslag angående vissa för
ändringar i valstatistiken. I hufvudsaklig öfverensstäm-
melse med detta förslag erhöll Statistiska Centralbyrån genom 
nådigt bref den 4 mars 1910 i uppdrag att bland annat 
upprätta statistik öfver landstingsmannavalen och öfver den 
kommunala rösträtten å landet och i de städer, som deltaga 
i landsting, under det år, då val af landstingsman ägt rum. 
Till åtlydnad häraf får Centralbyrån öfverlämna sin under
dåniga berättelse rörande landstingsmannavalen och den 
kommunala rösträtten under år 1910. 

För att sätta Centralbyrån i stånd att verkställa ifråga
varande utredning, anbefalldes dels vederbörande valför-
rättare att till Centralbyrån insända protokoll öfver röstsam
manräkningen samt, sedan valet vunnit laga kraft, de af-
gifna valsedlarna och dels kommunalstämmornas ordförande 
på landet och magistrater och stadsstyrelser i städer, som 
deltaga i landsting, a t t likaledes till Centralbyrån insända 
uppgifter rörande den kommunala rösträtten vid tidpunkten 
för landstingsmannavalens förrättande. Sistnämnda upp
gifter hafva lämnats å två af Eders Kungl. Maj:t fastställda 
blanketter, A och B, den ena afsedd för alla i röstlängden 
upptagna personer och den andra för personer, som af en 
eller annan orsak saknat rösträtt. Genom en enkel sub
traktion har sedan erhållits de verkligen röstberättigades 



IV Materialets beskaffenhet. — Landstingsmannavalen. — Valkretsindelning. 

antal och röstetal. Båda blanketterna hafva varit indelade 
i små rutor, där uppgiftslämnaren endast haft att efter röst
längden införa röstetalen för de i röstlängden upptagna per
sonerna, en i hvarje ruta. l\i grund af materialets enkla 
beskaffenhet liar någon detaljgranskning af de inkomna 
primäruppgifterna icke varit af behofvet påkallad, och an
talet anmärkningsskrifvelser, som måst utsändas på grund 
af vid bearbetningen upptäckta felaktigheter, har endast 
uppgått till omkring 30. 

i de protokoll öfver landstingsmannavalen, som af dom-
hafvandena och magistraterna insändts till Centralbyrån, 
ocli hvartill formulär fastställts af Eders Kungl. Maj:t, hafva 
uppgifter meddelats å antalet kommuner inom valkretsen, 
antalet vid valet afgifna godkända valsedlar, deras röstetal 
och fördelning efter den å dem angifna partibeteckningen, 
antalet kasserade valsedlar och orsaken till deras kasserande 
samt slutligen antalet inom de olika partigrupperna valda 
landstingsmän. Med ledning af de i protokollen angifna 
partibeteckningarna har därefter i Centralbyrån, i den mån 
sådant varit möjligt, utförts en beräkning af de afgifna val
sedlarnas fördelning på de tre stora politiska hufvudpar-
tierna moderata, liberala och socialdemokrater. Härvid hafva 
i stor utsträckning dagspressens uppgifter angående de 
röstandes partifördelning tagits i anspråk, hvarjämte i några 
fall, där ovisshet varit rådande, förfrågan gjorts hos dom-
hafvanden angående den politiska partifördelningen. I de 
talrika fall, då två partier af taktiska skäl röstat med ge
mensam partibeteckning men i öfrigt med skilda namn, 
hafva valsedlarna trots den gemensamma partibeteckningen 
fördelats på de båda partierna för a t t så vidt möjligt erhålla 
ett exakt uttryck för den faktiska partifördelningen inom 
valkretsen. 

Alla de valsedlar, hvilka icke med säkerhet kunnat 
hänföras till något af de tre stora politiska hufvudpartierna, 
hafva förts till gruppen »öfriga», dit äfven räknats alla sed
lar utan partibeteckning. 

Till Centralbyrån hafva slutligen insändts äfven de vid 
valen afgifna röstsedlarna, hvarigenom det varit möjligt att 
erhålla kännedom om de röstandes fördelning på olika röst-
grupper. Vid bearbetningen af valsedlarna har det emeller
tid i ett icke obetydligt antal fall visat sig, att antalet val
sedlar och deras röstetal företett mindre skiljaktigheter från 
motsvarande i valprotokollen uppgifna tal, sannolikt i de 
ilesta fall beroende därpå, att någon felräkning insmugit sig 
då valförrättaren sammanräknat valsedlarna. Af någon 
större betydelse synes likväl i intet fall dessa felaktigheter 
hafva varit. Större afvikelser från valprotokollens uppgifter 
hafva förorsakats däraf, a t t då en röstande på grund af 
fullmakt utöfvat rösträtt äfven för en annan person, bådas 
röstetal ofta antecknats på samma valsedel, hvarigenom 
protokollets uppgift om de afgifna valsedlarnas antal blifvit 
lägre än antalet personer, som vid valet faktiskt utöfvat 
sin rösträtt. I de flesta af dessa fall har likväl å valsedeln 
röstetalet angifvits särskildt för båda de röstande personerna, 
hvarigenom vid bearbetningen deras röstetal kunnat hållas 
fullständigt i sär. 1 dessa fall hafva äfven motsvarande 
korrigeringar verkställts i protokollens uppgifter om antalet 
afgifna valsedlar. I några få fall hafva äter de båda röste

talen sammanslagits till en enda summa, som icke kunnat 
uppdelas, hvarigenom de röstandes fördelning på olika röst
grupper icke blifvit fullt exakt, och i två städer, Visby och 
Söderhamn, var fullmakternas antal så stort, att dessa städer 
måst helt och hållet uteslutas vid nämnda beräkning (jfr 
tab. 4, sid. 16—21). De båda valkretsarna Ljusdals tingslag 
samt Arbrå och Järfsö tingslag hafva jämväl måst uteslutas, 
emedan domhafvanden i Hälsinglands västrä domsaga, som 
verkställt röstsammanräkningen, förstört valsedlarna i stället 
för att insända dem till Centralbyrån. 

I fråga om materialets bearbetning torde slutligen böra 
anmärkas, att då på grund af anförda klagomål ny röst
sammanräkning eller nytt val måst verkställas, protokollet 
och valsedlarna från den senaste förrättningen användts vid 
bearbetningen. Då emellertid uppgifterna rörande den kom
munala rösträtten alltid afse tiden för de första valen, har 
den oegentligheten icke kunnat undvikas, att då nytt val 
ägt rum, uppgifterna å de röstberättigade och de i valet 
deltagande icke afse fullkomligt samma tidpunkt. 

I. Landstingsmannavalen. 

A) Valkretsindelning. Enligt nu gällande bestämmelser 
i förordningen om landsting skall för val af landstingsmän 
länet indelas i valkretsar, särskildt för landsbygden och 
särskildt för städerna, och skall inom hvarje valkrets, oaf-
sedt dess folkmängd, en landstingsman utses, och därutöfver 
efter folkmängden en landstingsman på landet för hvarje 
fullt tal af 5,000 och i städerna för hvarje fullt tal af 3,000 
invånare. Hvarje valkrets på landet bör i regel vara så stor, 
att densamma på grund af sin folkmängd är berättigad att 
utse minst tre, högst sex landstingsmän, motsvarande ett 
invånareantal af 10,000—30,000. Endast då synnerliga skäl 
föreligga, t. ex. samfärdsmedlens bristfällighet, kan ett om
råde med mindre än 10,000 invånare få utgöra egen val
krets. I städerna utgör hvarje stad med minst 6,000 invå
nare en valkrets, under det att städer med mindre folkmängd 
skola så vidt möjligt sammanslås till valkretsar med minst 
G,000, högst 12,000 invånare. 

Antalet valkretsar, i hvilka hela riket, med undantag 
för de fem städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping 
och Gäflc, på grund af ofvannämnda bestämmelser indelats, 
utgör tillsammans 295, däraf 228 på landsbygden och 67 i 
städerna. 

Landtvalkretsarnas storlek med fördelning efter folk
mängden framgår af följande tablå: 

Under 5,000 inv 3 15,000—19,999 inv 70 

5,000— 9,999 » 5 20,000—24,999 » 45 

10,000-14,999 » 65 25,000—29,999 » .........................40 

Summa valkretsar 228 

Det öfvervägande flertalet valkretsar hade sålunda en 
folkmängd af 10,000-30,000. Endast i 8 valkretsar, däraf 
7 i Norrbottens län, understeg densamma 10,000, och af dessa 
hade Karesuando tingslag endast 1,186 inbyggare. Den folk
rikaste valkretsen åter var Västbo härad i Jönköpings län 
med 2!),127 invånare. 
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Den största stadsvalkretsen var Hälsingborg med 32,763 
invånare och den minsta Skanör och Falsterbo med endast 
1,004. 

Antalet kommuner inom en och samma valkrets växlade 
på landsbygden mellan 1 och 38, hvilket senare höga antal 
påträffas dels i Ås och Gäsene domsagas valkrets i Älfs-
borgs län och dels i Skånings, Vilske och Valle domsaga i 
Skaraborgs län, under det a t t det högsta antalet städer inom 
en och samma valkrets utgjorde 4, nämligen Strängnäs, 
Torshälla, Mariefred och Trosa. 

B) Afgifna valsedlar. Antal och röstetal; partifördel
ning. I tab. 1 meddelas uppgifter .särskildt för hvarje val
krets å antalet för de olika partierna afgifna, godkända val
sedlar samt deras röstetal, hvarjämte i tab. 2 nämnda siffror 
sammanförts i länssummor, särskildt för landsbygd och stä
der. I sammandrag för hela riket utgjorde de afgifna val
sedlarnas antal och röstetal följande: 

hörde de moderata och i öfriga 12 län de liberala. Alla 
län i Götaland med undantag af Kristianstads hade moderat 
flertal, men i hela Norrland samt i Svealand med undantag 
endast af Stockholms län voro liberalerna det numerärt 
starkaste partiet. I fråga om partiernas sammanlagda röste
tal hade däremot liberalerna öfvervikt endast i sex län, näm
ligen Värmlands, Kopparbergs, Gäfleborgs, Jämtlands, Väster
bottens och Norrbottens län. I städerna nådde de röstande 
inom det moderata partiet till antalet majoritet i 14 län, 
de liberala i 7 och socialdemokraterna i de 3 länen Söder
manlands, Gäfleborgs och Norrbottens. Endast i Örebro län 
lyckadas emellertid de liberala behålla sin öfvervikt äfven 
i röstetal, i alla andra län voro de moderata i detta af-
seende öfverlägsna. 

I alla län, såväl landsbygd som städer, funnos röstande 
tillhörande moderata och liberala partierna, men socialdemo
kratiska röstande saknades på Gottlands och Skaraborgs läns 
landsbygd samt i Göteborgs och Bohus och Västerbottens 
läns städer. 

Till de i tabellerna under rubriken »öfriga» upptagna 
valsedlarna hafva, såsom redan i inledningen anmärkts, räk
nats dels sådana valsedlar med partibeteckning, hvilka icke 
med säkerhet kunnat hänföras till något af de tre politiska 
hufvudpartierna, och dels alla valsedlar, som icke varit för
sedda med partibeteckning, eller den s. k. fria gruppen. 

Hela antalet valsedlar med partibeteckning inom denna 
grupp uppgick på landsbygden till 1,047 och i städerna till 
669, eller i hela riket till sammanlagdt 1,716, med ett röste
ta l af på landsbygden 6,770 och i städerna 8,750. De få 
partigrupper af någon större betydelse, som måst föras till 
de »öfriga», hafva i allmänhet utgjorts af lokala sammanslut
ningar utan någon bestämd politisk färg. Som exempel 
kunna nämnas en grupp väljare inom Sotholms härad i 
Stockholms län till ett antal af 174, hvilka försett sina 
sedlar med partibeteckningen »skärgårdspartiet», samt en del1) 
af det s. k. »Degerforspartiet» i Västerbottens län, båda på 
landsbygden. Liknande lokala sammanslutningar funnos 
äfven i åtskilliga småstäder, som icke bildade egen valkrets. 
Af en annan karaktär var det s. k. »nykterhetspartiet» i 
Södra Vedbo härad af Jönköpings län, men icke heller detta 
har kunnat föras till något visst politiskt parti. I Mar
strands och Kungälfs valkrets hade alla valsedlar samma 
partibeteckning, »sparsamhetspartiet», som likaledes synes 
hafva saknat bestämd politisk karaktär. 

Den i vallagen medgifna friheten för valmännen att af-
lämna valsedlar utan partibeteckning hade endast i mycket 
ringa utsträckning tagits i anspråk. Hela antalet dylika 
valsedlar utgjorde endast 724, af hvilka 361 med ett röste
tal af 3,175 hade aflämnats på landsbygden, och 363 med 
tillsammans 5,794 röster i städerna. Af den fria gruppens 
valsedlar på landsbygden hade icke mindre än 196 afgifvits 
inom tre valkretsar, nämligen Särna och Idre tingslag i 
Kopparbergs län och Arjeplogs samt Pajala och Korpilom-
bolo tingslag i Norrbottens län. Inom nu nämnda val
kretsar tillhörde i det närmaste alla valsedlar den fria 
gruppen, och i den ena, Pajala och Korpilombolo tingslag, 

') En annan del nf samma parti har förts till de moderata; se vidare anm. 25 
till tab. 1, sid. 6. 

Stadsvalkretsarna företedde betydligt större växlingar i 
folkmängd, såsom nedanstående siffror ådagalägga: 

Sammanlagda antalet i hela riket afgifna, godkända 
valsedlar uppgick till 394,075, af hvilka 327,838 kommo på 
landsbygden och 66,237 på städerna. Det till antalet 
största partiet var på landsbygden det liberala med 145,718 
röstande emot 130,396 moderata och 50,316 socialdemokrater. 
Jämföras de tre partiernas sammanlagda röstetal, nådde 
däremot det moderata partiet högst med 1,024,335 röster, 
under det a t t det liberala endast nådde till 732,563 och det 
socialdemokratiska till 313,737 röster. I städerna var det 
moderata partiet öfverlägset såA ä̂l i fråga om de afgifna 
valsedlarnas antal, 27,486, som i fråga om deras röstetal, 
538,277. Liberalernas ställning, med 21,647 röstande och 
270,526 röster, var åter afsevärdt svagare än på landsbyg
den, medan det socialdemokratiska partiet, som samlat 16,072 
röstande med ett röstetal af 143,161, i synnerhet i afseende 
på antalet röstande var relativt betydligt starkare i stadsval
kretsarna. Inom städer och landsbygd till sammantagna nådde 
det liberala partiet det största antalet valsedlar eller 167,365, 
närmast följ dt af det moderata med 157,882 mot endast 
66,388 tillhörande det socialdemokratiska partiet. 

Betraktas de i tab. 2 meddelade summorna för partiernas 
styrka inom de särskilda länen, visar det sig, a t t på lands
bygden den relativa majoriteten af de röstande i 12 län till-
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var ingen valsedel försedd med partibeteckning. På samma 
sätt tillhörde i Söderköping och Simrishamn alla valsedlar 
den fria gruppen, likasom i Skanör och Falsterbo endast 11 
valsedlar försetts med partibeteckning, medan öfriga 43 sed
lar saknade dylik. Bortsedt från nu nämnda sex valkretsar 
hade i hela riket aflämnats endast 222 valsedlar utan parti
beteckning, fördelade såsom stilnkröster på ett stort antal 
valkretsar och utan någon som helst betydelse för val
resultatet. 

Mcddröstdal. På grundval af de i tab. 2 meddelade 
uppgifterna å antalet afgifna valsedlar och deras röstetal 

har uträknats medeltalet röster per valman inom de olika 
partierna (se tab. A). För hela riket utgjorde detta medel
tal för alla partier tillsammantagna 6'4 på landsbygden och 
14,6 i städerna. Det torde böra påpekas, a t t medelröste
talen, likaväl som alla andra uppgifter å röstetal för lands
bygd och städer, icke äro med hvarandra jämförbara, på 
grund af de olika grunder för beräknande af röstetalet, som 
enligt gällande rösträttsbestämmelser tillämpas i städer och 
på landsbygd. 

Vid en jämförelse mellan medelröstetalen för de tre 
stora partierna framgår, att det moderata partiet både på 

Tab. A. Medelröstetalet å de afgifna valsedlarna inom olika partier. 
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landsbygden och i städerna hade en ganska betydlig öfver-
vikt med ett medelröstetal af resp. 7-9 och 19-6. Närmast 
kom på landsbygden socialdemokraternas medelröstetal 6-2, 
hvilket alltså endast obetydligt understeg genomsnittstalet 
för alla partier tillsammans, under det a t t medeltalet för 
det liberala partiet endast nådde till 5.1. Inom de olika 
länen hade på landsbygden de moderata det högsta röste
talet i alla med undantag af Jönköpings, Kronobergs, Alfs
borgs, Västerbottens och Norrbottens län, där socialdemo
kraternas röstetal var högst. De olika partiernas medel
röstetal i landtvalkretsarna varierade för de moderata mellan 
11-5 och 5-3, för de liberala mellan 7-1 och 4-2 och för 
socialdemokraterna mellan 8-9 och 4-6. För alla partier 
tillsammantagna var genomsnittstalet högst i Stockholms 
län med 9-2 och lägst i Västei-bottens län, där detsamma 
uppgick till endast 5-1. Dessa icke obetydliga växlingar i 
röstetalens storlek blifva, om jämförelsen utsträckes till val
kretsarna, ännu mera påfallande. En skarp motsättning kan 
i detta afseende iakttagas mellan de höga medeltalen för 
trakter med starkt utvecklad indu?tri och de i allmänhet 
mycket låga röstetalen i de öfvervägande jordbruksidkande 
delarne af landet. 

Såsom redan nämnts, var äfven i städerna det moderata 
partiets medelröstetal högre än de båda öfriga partiernas. 
I motsats mot på landsbygden intogo däremot i städerna 
liberalerna en gynnsammare ställning än socialdemokraterna, 
hvilkas medelröstetal i alla städer var endast 8-9, medan 
liberalerna nådde upp till 12-5. Denna ordning mellan par
tierna var den förhärskande i städerna inom alla län utan 
undantag. 

Betraktas slutligen medelröstetalet inom gruppen »öfriga», 
utgjorde detsamma för valsedlar med partibeteckning på 
landsbygden 6-5 och i städerna 13.1. För de valsedlar åter, 
som saknade partibeteckning, var röstetalet i genomsnitt för 
alla landtvalkretsar 8-8 och för stadsvalkretsarna 18 1. Siff
rorna för de olika länen visa här mycket stora olikheter, 
helt naturligt beroende på att i många län endast ett fåtal 
valsedlar räknats till denna grupp. Huruvida de jämförel-

Tab. B. Fördelningen inom partierna på röstgrupper. 

sevis höga medeltalen för valsedlarna inom den fria gruppen 
bero på mera än en tillfällighet, är därför svårt att afgöra. 

Fördelning pä röstgrupper. På grund af att till Central
byrån insändts alla vid valen afgifna valsedlar, har det varit 
möjligt a t t erhålla kännedom dels om de röstandes inom 
hvarje parti fördelning på olika röstgrupper och dels om 
partifördelningen inom hvarje särskild röstgrupp och därmed 
åtminstone en antydan om partifördelningen inom olika 
sociala lager af väljarkåren. De efter valsedlarnas sortering 
och sammanräkning erhållna siffrorna hafva sammanförts i 
tab. 3 och 4, där uppgifter meddelas länsvis såväl i absoluta 
som relativa ta l angående de röstandes fördelning på partier 
och röstgrupper, i tab. 3 på landsbygden och i tab. 4 i stä
derna. På grundval af dessa siffror lämnas därjämte i nedan
stående tab. B en öfversikt länsvis af hvarje särskildt partis 
relativa fördelning på röstgrupper för såväl landsbygd som 
städer. 

Inom alla landtvalkretsar tillsammantagna var för de 
moderata antalet valsedlar störst inom 3-röstgruppen, till 
hvilken hörde l l - 3 ?. af alla valsedlar inom det moderata 
partiet. Bland liberalerna åter var det vanligaste röstetalet 
1 och för socialdemokraterna 11. 

Efterföljande tablå utvisar partiernas fördelning på 
några större röstgrupper: 

Af densamma framgår, att valmän tillhörande det mode
rata partiet funnos i stort antal med såväl låga röstetal 
som med höga. Bland de liberala voro de låga röstetalen 
1—5 anmärkningsvärdt talrika, men däremot de medelstora 
röstetalen 6—11 relativt få. I motsats häremot voro val
sedlarna inom det socialdemokratiska partiet talrikast i 
den mellersta gruppen, som innefattade 48.7 % eller i det 
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närmaste hälften af alla socialdemokratiska väljare. Perso
ner med högre röstetal än 11 voro jämförelsevis fåtaliga inom 
båda de sistnämnda partierna. 

De olika partiernas relativa fördelning på röstgrupper 
i städerna framgår likaledes af tab. B, hvarjämte efterföl
jande siffror angifva deras fördelning på tre större röst
grupper, innefattande de små, de medelstora och de högre 
röstetalen: 

Bland de moderata hade det öfvervägande flertalet (62-2 %) 
16 röster och därutöfver. Inom det liberala partiet voro 
visserligen valsedlarna med 6—15 röster de talrikaste, men 
äfven de båda öfriga grupperna voro starkt företrädda. 
I likhet med förhållandet på landsbygden voro det social
demokratiska partiets valsedlar talrikast i midtelgruppen 
med röstetalen 6—15, och högre röstetal hade endast om 
kring en tiondel af de socialdemokratiska valmännen. 

Då de här upptagna tre röstgrupperna motsvaras af de 
i närmast föregående tablå för landsbygden upptagna, torde 
några jämförelser mellan städer och landsbygd i detta af-
seende vara af intresse. Det är påfallande, att inom alla 
partier de höga röstetalen voro mycket talrikare i städerna 
än på landsbygden. I synnerhet var denna förskjutning 
betydlig inom det moderata partiet. Till den högsta röst
gruppen, som i båda fallen motsvarade en beskattningsbar 
inkomst af öfver 1,500 kr., hörde i städerna icke mindre än 
62-2 '/. af alla afgifna moderata valsedlar men på landsbyg
den endast 21-3 '/,. Minst framträdande var den nu an
märkta olikheten inom det socialdemokratiska partiet, som 
både på landsbygden och i städerna hade sina flesta an
hängare inom den mellersta röstgruppen, motsvarande en 
beskattningsbar inkomst af 501—1,500 kr. 

Do i tab. 3 och 4 meddelade relativa talen äro ägnade 
at t åskådliggöra, huru valsedlarna inom hvarje särskild 
röstgrupp fördela sig på de olika partierna. Inom alla 
landtvallretsar tillsammans var det liberala partiet i relativ 
majoritet bland valmännen med de lägre röstetalen ända 
upp till 8 röster. Denna majoritet var störst inom den 
första röstgruppen, där 61. 

9 % af alla valmän tillhörde 
nämnda parti. Ännu inom den andra röstgruppen utgjorde 
de liberala 55-8 % af alla röstande, men med stigande 
röstetal aftog deras öfvervikt, och från och med gruppen 
9—10 röster förlorade de sin majoritet. Deras relativa 
andel af de afgifna valsedlarna befann sig äfven där
efter i successiv nedgång, och inom gruppen med 40 röster 
utgjorde de liberala endast 7-1 %. I motsats häremot var 
det moderata partiet relativt svagast inom den lägsta röst
gruppen med endast 26 2 °/, af dess valsedlar, men för 
hvarje högre röstgrupp växte nämnda procentsiffra. Från 
och med gruppen 9—10 röster tillhörde de flesta valmännen 
det moderata partiet, och af alla valsedlar med 40 röster 
voro icke mindre än 92-4 % moderata. Det socialdemokra

tiska partiets andel af valsedlarna var störst inom gruppen 
9—10 röster med 25.3%. Äfven inom öfriga grupper med 
medelstora röstetal voro en icke ringa del af väljarna social
demokrater, men inom de högre röstgrupperna voro dessa 
endast ett ringa fåtal, och af alla valsedlar med 40 röster 
tillhörde i hela riket endast en det socialdemokratiska 
partiet. 

Till gruppen »öfriga» hörande valsedlar voro icke i någon 
röstgrupp af betydelse. I intet fall öfversteg deras relativa 
andel af valsedlarna 1%. 

I städerna (se tab. 4) var partifördelningen inom de 
olika röstgrupperna i stort sedt densamma som på lands
bygden, älven om olikheten mellan de lägsta och högsta 
röstetalen där var något mindre. Äfven i städerna var 
bland valmännen med de lägsta röstetalen intill 5 liksom i 
gruppen 11—15 röster liberalernas ställning starkast, men 
deras öfvervikt gent emot de öfriga partierna var ganska 
obetydlig. Inom de tre grupperna med 6—10 röster hade 
socialdemokraterna en ringa majoritet. Bland valmännen 
med röstetal högre än 15 hade slutligen de moderata öfver
vikt. I gruppen 40 röster utgjorde dessa icke mindre än 
87-3 % af alla väljare, medan på liberalernas anpart kommo 
11,3 och på socialdemokraternas endast 0'2 %. 

De till gruppen söfriga» räknade valsedlarna voro i 
städerna något talrikare än på landsbygden. Deras relativa 
andel i valsedlarnas hela antal var störst inom de två lägsta 
röstgrupperna, där de utgjorde resp. 2-5 och 2-7 %. 

Hörande valsedlarnas fördelning på partier och röst-
grnpper inom de olika länen hänvisas t i l l de detaljerade 
uppgifterna i tab. 3 och 4. 

Kasserade valsedlar. Antalet af en eller annan orsak 
kasserade valsedlar utgjorde i hela riket 712, däraf 688 på 
landsbygden och 24 i städerna. De kasserade sedlarna voro 
således betydligt talrikare på landsbygden, men häraf 
kom mer än hälften på två valkretsar. I Valbo härad af 
Älfsborgs län förklarades alla inom Färgelanda kommun 
afgifna valsedlar, utgörande 233 stycken, ogiltiga, emedan 
röstetalen af val förrättaren antecknats på framsidan af val
sedlarna, hvarför valet enligt domhafvandens uppfattning 
icke kunde anses vara förrättadt med slutna sedlar. Likaså 
kasserades inom Älfdals härads Nedre tingslag och Nyeds 
härad af Värmlands län 125 valsedlar från Sunnemo kom
mun, därför att protokollet öfver valet icke innehöll upp
gift om, huruvida detsamma förrättats med slutna sedlar. 
Inom öfriga valkretsar voro de kasserade valsedlarna mycket 
få. I en enda valkrets uppgick deras antal till 20, men 
understeg i alla andra 10. De vanligast förekommande or
sakerna till kassering af valsedlar voro, dels att de af den 
röstande blifvit märkta, dels att de saknade anteckning 
om röstetal. I några fall hade röstetalet utgjort ett brutet 
tal, t. ex. 51/2 och valsedlarna med anledning däraf för
klarats ogiltiga. 

C) Valda lands t ingsmän.Resu l ta te t af landstingsman
navalen inom hvarje valkrets framgår af tab. 1, där uppgifter 
meddelats å antalet valda landstingsmän inom hvarje parti, 
hvarjämte dessa uppgifter i tab.. 2 sammanförts i summor 
för landsbygd och städer inom hvarje landstingsområde. 
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I fråga om partifördelningen har hvarje landstingsman 
räknats till det parti , som genomdrifvit hans val, hvar-
emot någon hänsyn icke tagits t i l l den valdes personliga 
partiståndpunkt, som åtminstone i några fall var i t en an
nan än väljarnes. 

Af, de 11 landstingsmän, som icke räknats t i l l något 
af de t re politiska partierna, voro 4 på landsbygden och 
3 i städerna valda af den s. k. fria gruppen inom val
kretsar, där hela eller åtminstone allra största delen af 
väljarkåren icke sammanslutit sig ti l l några partigrupper. 
För a t t alla röstande i en valkrets skola aflämna valsedlar 
utan partibeteckning, fordras emellertid helt naturl igt en 
viss organisation eller öfverenskommelse dem emellan, äf-
ven om densamma icke behöfver vara af politisk art, och 
inom sådana valkretsar torde därför skillnaden mellan den 
fria gruppen oeh partigrupperna vara af öfvervägande 
formell karaktär . 

Återstående 4 landstingsman bland de »öfriga» voro 
valda af mindre partigrupper utan någon bestämd poli
tisk färg. Af dessa fyra representerade två Marstrands 
och Kungälfs städers valkrets, en Umeå och Skellefteå 
städer och en Nordmalings och Bjurholms samt Degerfors 
tingslag. 

Af alla vid här ifrågavarande val utsedde landstings
män representerade 955 landsbygden och 262 städerna. Bak
om hvarje vald landstingsman stod i genomsnitt på lands-
bj^gden 343 väljare med e t t röstetal af 2,179 och i städerna 
253 väljare med 3,689 röster. Den stora olikheten mellan 
landsbygd och städer beror hufvudsakligen i fråga om väl
jarnas antal på de olika bestämmelserna om landstings
männens antal i förhållande till folkmängden och i fråga -
om röstetalen på den redan förut påpekade olikheten i röst
skalan för landsbygd och städer. Af alla på landsbygden 
utsedda landstingsmän voro 511 valda af det moderata 
partiet. Då antalet valsedlar inom samma parti utgjorde 
130,396 med ett röstetal af sammanlagdt 1,024,335, mot
svarades hvarje landstingsman af i genomsnitt 255 väl
jare och 2,005 röster. Till det liberala partiet hafva på 
landsbygden räknats 345 landstingsmän. Fördelas de ti l l 
par t ie t hörande valsedlarna och deras sammanlagda rös
tetal lika på hvar och en af dem, erhålles i medeltal 422 
röstande och 2,123 röster. Antalet landstingsmän valda på 
det socialdemokratiska partiets listor utgjorde 94 och me
deltalet väljare och röster för hvar och en utgjorde resp. 
535 och 3,338. Inom gruppen »öfriga» kommo i medeltal 
282 röstande med ett röstetal af 1,989 på hvarje landstings
man. Motsvarande medeltal inom de olika partierna i stä
derna utgjorde för det moderata partiet 178 väljare och ett 
röstetal af 3,495 för hvarje landstingsman, för det libe

rala partiet resp. 297 och 3,706 samt för det socialdemokra
tiska partiet 554 väljare och 4,937 röster. Antalet röstande 
inom gruppen »öfriga», lika fördeladt på de 6 landstings
män, som räknats t i l l denna grupp, utgjorde 172 med ett rös
tetal af i genomsnitt 2,424. 

Den betydliga olikheten mellan partierna i medeltalet 
röstande för hvarje landstingsman beror hufvudsakligen 
därpå, a t t tmedelröstetalet inom partierna icke var lika 
högt. Antalet röster i genomsnitt för hvarje landstings
man åter borde vid en proportionell fördelning af alla plat
ser efter partiernas sammanlagda röstetal vara lika stort 
inom alla partier, men såsom af ofvanstående siffror fram
går, var detta långt ifrån fallet. Såväl på landsbygden 
som i städerna var det genomsnittliga röstetalet för det so
cialdemokratiska partiet betydligt högre än för de an
dra partierna, eller med andra ord det fordrades i allmän
het ett större antal socialdemokratiska röster för a t t ge-
nomdrifva valet af en landstingsman inom detta part i än 
inom de öfriga. 

Denna det socialdemokratiska partiets mindre gynn
samma ställning åskådliggöres äfven vid en jämförelse 
mellan do olika partiernas relativa andel af det samman
lagda röstetalet och af samtliga landstingsmän. 

För hela riket var landstingsmännens antal, fördelade på 
partier, följande: 

Partifördelningen bland de valda landstingsmannen: 
hade således både på landsbygden och i städerna 
förskjutit sig något t i l l förmån för det största partiet, 
de moderata. Det parti , som blef lidande härpå var det 
socialdemokratiska. Under det a t t detta partis samman
lagda röstetal utgjorde på landsbygden 15-1 % och i stä
derna 14-8 % af alla afgifna röster, utgjorde deras re
presentanter i landstingen endast resp. 9-9 och 11-1 % af 
landsbygdens och städernas alla landstingsmän. A t t plats
fördelningen i någon mån måste ställa sig ogynnsam för dat 
svagaste part iet är helt naturligt, då detta i många val
kretsar icke var t i l lräckligt s tarkt a t t eröfra någon plats, 
hvarigenom part iets röster i dessa fall voro helt bortkas
tade. Ännu ofördelaktigare skulle säkerligen socialdemo
kraterna?- ställning i detta afseende hafva blifvit, om icke 
de talrika valallianserna med liberalerna i många valkret
sar verkat i motsatt riktning. 

D) Tillämpningen af rangordnings- och reduktions-
reglerna. Enligt den gällande proportionella valmetoden 
skall inom partierna ordningen mellan valsedlarnas namn be-
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stämmas på följande sätt. Om på valsedlar med mer än 
hälften af gruppens röstetal finnes uppförd samma person 
som första namn, blir denne enligt den s. k. rangordnings
regeln gruppens första landstingsman; upptaga valsedlarna 
med samma första namn äfven samma andra namn, uppföres 
detta i andra rummet, om valsedlarnas röstetal utgör mer 
än % af hela gruppen o. s. v. enligt samma grunder. Om 
de platser, som tillkomma gruppen, icke kunna fördelas 
enligt rangordningsregeln, bestämmes ordningen mellan 
namnen enligt den s. k. reduJctionsregeln på så sätt, a t t det 
namn sättes främst, som erhållit det högsta röstetalet, 
oberoende af den ordning, i hvilken ;namnen vari t upp
förda. Inom den fria gruppen skall ordningen mellan nam
nen alltid bestämmas enligt sistnämnda regel. 

Då den utsträckning, i hvilken livar och en af dessa 
båda regler kommit t i l l användning inom partierna, således 
måste vara en god mätare på partiernas inre sammanhåll
ning, meddelas i tab. C en öfversikt af rangordnings- och 
reduktionsreglcrnas tillämpning vid valen. För a t t rang
ordningsregeln skall få tillämpas fordras naturligtvis al l t 
större sammanhållning inom en partigrupp, ju flera platser 
i landstinget gruppen får besätta, hvarför i tabellen lands
tingsmännen fördelats efter det antal, som tillkom hvarje 
särskild partigrupp. En annan omständighet, som måste 
i någon mån förrycka tabellens siffror, är den, a t t då två 
partier röstat med gemensam partibeteckning, och de till-

Tab. C. Tillämpningen af rangordnings- och reduktions-
reglerna. 

sam mans eröfrat mer än en plats, rangordningsregeln helt 
naturligt icke kunnat tillämpas, så snart de vari t någor
lunda jämnstarka, äfven om sammanhållningen inom hvart 
och ett af de båda partierna var i t obruten. På tabellen hafva 
därför alla de landstingsmän, som af denna orsak valts 
enligt reduktionsregeln, särskildt antecknats inom parentes. 

Inom hela riket voro sammanlagdt 1,025 landstings
män valda enligt rangordningsregeln och 192 enligt 
reduktionsregeln. Jämföras tabellens siffror för stä
der och landsbygd, kan någon tydlig olikhet dem 
emellan i fråga om enigheten inom partierna knappast 
påvisas. Icke heller finnes någon bestämd skillnad mellan 
det moderata och liberala partiet, åtminstone om hänsyn 
tages till de talr ika valallianserna mellan det senare par
tiet och socialdemokraterna. Inom det socialdemokratiska 
partiet var åter sammanhållningen betydligt större. Vis
serligen voro 17 af dess landstingsmän valda enligt reduk
tionsregeln, men i alla dessa fall hade deras väljare röstat 
under gemensam partibeteckning med liberalerna. Icke i 
något fall kan således med bestämdhet påvisas, a t t samman
hållningen bland de socialdemokratiska valmännen brustit. 
De två landstingsmän af de »öfriga», som valts enligt rang-
ordningsregeln, tillhörde båda mindre partigrupper. 

Del högsta antalet landstingsmän valda af en och sam
ma partigrupp förefanns i Hälsinborgs stad, hvarest det 
moderata part iet lyckades för sin räkning eröfra 7 platser 
i landstinget, alla utsedda enligt rangordningsregeln. Val
sedlar med minst 7/8 af gruppens hela röstetal måste således 
hafva haft samma 7 namn upptagna i ordning från början. 
Liberalerna vunno det största antalet platser, 6, i Örebro. 
De röstade där under gemensam partibeteckning med social
demokraterna, men splittringen bland de liberala valmän
nen var så stor, a t t xangordningsregeln helt säkert icke 
skulle hafva kommit till användning, äfven om de vid 
valet uppträdt som fristående parti. 

II. Den kommunala rösträtten. 

Såsom redan i inledningen framhållits, har samtidigt 
med utredningen angående landstingsmannavalen äfven 
verkställts en statistisk utredning rörande den kommunala 
rösträtten på landsbygden samt i de städer, som deltaga 
i landsting. Utredningen omfattar därför hela riket med 
undantag af de fem städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping och Gäfle, hvilka icke deltaga i landsting, och 
den tidpunkt, som därmed afses, är densamma som för 
landstingsmannavalen, eller för landsbygden senare hälften 
af mars och i städerna senare hälften af maj månad. 

A) I röstlängden upptagna. I de röstlängder, som 
enligt gällande bestämmelser skola upprättas inom hvar
je kommun, skola antecknas alla personer, bolag och 
andra samfälligheter, som äro skattskyldiga t i l l kommu
nen. För a t t vara kommunalt röstberättigad fordras 
emellertid icke endast at t vara upptagen i röstlängden, 
utan därjämte fordras äfven a t t vara välfrejdad svensk 
undersåte, a t t icke befinna sig i konkurstillstånd samt 
a t t icke häfta för oguldna kommunalutskylder. De i 

(Forts. sid. XIV.) 
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Tab. D. (Forts.) Öfversikt öfver den kommunala rösträtten och landstingsmannavalen år 1910. 

röstlängden upptagna personer, som icke uppfyllt nu nämn
da villkor, utgöra tillsammans de icke röstberättigade, af 
hvilka de, som förlorat sin röstrat t på grund af uraklåten-
het att betala skatt, helt naturl igt äro det öfvervägande 
flertalet. 

I röstlängden antecknas för hvarje person det honom 
tillkommande röstetalet, som beräknas efter den beskatt
ningsbara inkomstens storlek. På landsbygden, t i l l hvilken 
numera äfven höra alla köpingar, erhålles en röst för 
hvarje påbörjadt belopp af 100 kr. intill 1,000 kr. och 
därefter en röst för hvarje påbörjadt belopp af 500 kr. 
intill maximum 40 röster, som alltså på landsbygden nås 
vid en inkomst af öfver 15,000 kr. I städerna erhålles 
en röst för hvarje 100-tal kronors inkomst ända upp till 
2,000 kr. och därefter en röst för hvarje nyt t belopp af 
500 kr. I städerna medför därför redan en inkomst af 
öfver 11,500 kr. 40 röster. Den faktiska inkomsten, som 
ligger bakom hvarje särskildt röstetal, låter sig emeller
tid icke beräknas, dels därför a t t någon åtskillnad icke 
är gjord på fastighetsägare och dem, som äro röstberät
tigade på grund af inkomst af kapital eller arbete, och 
dels på grund af den inverkan på dessa inkomsttagares 
röstetal, som de i åtskilliga kommuner höjda bevillnings-
fria af dragen måste utöfva. Dessa af drag utgöra i regeln 
450 kr. för inkomst understigande 1,200 kr. och 300 kr. 

för inkomst fr. o. m. 1,200 intill 1,800 kr., hvarjämte in
komst under 500 kr. är fri från bevillning, men i bevill-
ningsförordningen är medgifvet, a t t dessa afdrag på grund 
af höga lefnadskostnader må höjas med intill 200 kr. 
Många såväl städer som landskommuner tillämpa i öfver-
ensslämmelse härmed högre bevillningsfria afdrag, hvil-
ket helt naturligt måste utöfva en betydande inverkan 
såväl på de. röstägandes antal som på röstetalet för de 
mindre inkomsttagarna. En annan faktor, som i motsatt 
r iktning påverkar antalet röstägande är det förhållandet, 
a t t de personer, som ägt rösträt t i mer än en kommun, äf-
ven blifvit räknade två eller flera gånger, hvarigenom 
det verkliga antalet af de personer eller samfälligheter, 
som inom hela riket ägde kommunal rösträtt , måste hafva 
vari t ej obetydligt mindre än utredningens siffror,angifva. 
At t på något sät t undvika dessa dubbelräkningar har emel-
leitici icke var i t möjligt. 

I tab. 5 och 6 hafva sammanförts, särskildt för lands
bygd och städer, samtliga i röstlängden upptagna personer 
och deras röstetal inom hvarje valkrets, med fördelning på 
samma röstgrupper, som användts i föregående afdelning 
af berättelsen. Inom hvarje röstgrupp hafva personerna 
uppdelats på röstberättigade och icke röstberättigade. Inom 
hela riket utgjorde sammanlagda antalet i röstlängden upp
tagna 1,015,894, däraf 829,661 på landsbygden och 186,233 
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i städerna. I dessa tal ingår visserligen ett icke obetydligt 
antal bolag och andra samfälligheter, men då likväl de 
enskilda personerna äro det öfvervägande flertalet, torde 
proportionen mellan et t områdes folkmängd och antalet 
i röstlängden upptagna vara åtminstone ett ungefärligt 
mått på de sistnämndes relativa antal inom samma område. 
En öfversibt häraf för hvarje valkrets meddelas i tab. 
D. I hela riket utgjorde de i röstlängden upptagna 21-1 
af folkmängden, och särskiljas landsbygd och städer, er-
hålles för den förra en procentsiffra af 20-0 och för 
de senare 27-5. De i röstlängden upptagna voro således 
relativt taget något talrikare i städerna, och denna 
öfvervikt behöllo de äfven vid en jämförelse mellan lands
bygd och städer inom hvarje län. Betraktas åter valkret
sarna livar för sig, voro nämnda procentsiffror inom icke 
få landtvalkretsar högre än i en del städer. På lands
bygden kan i regel en tydlig skillnad iakttagas mellan 
trakter med starkt utvecklad industri och en talrik ar
betarebefolkning, där det relativa antalet var jämförelse
vis stort, och öfvervägande jordbruksidkando t rakter , med 
i allmänhet mycket låg procent. Högst nådde i detta af-
seende åtskilliga valkretsar i Stockholms län närmast huf-
vudstaden, såsom Åkers och Värmdö skeppslag, hvarest 31-8 
% af folkmängden voro upptagna i röstlängden. En sär
ställning intog Gottlands län, hvars fyra landtvalkretsar 
trots den obetydliga industrialiseringen nådde anmärknings-
värdt höga procenttal. 

Jämförelse med år 1905. För att gifva en föreställning-
om, i hvilken riktning utvecklingen i detta afseende gåt t 
under de senare åren, meddelas i tab. E en jämförelse med 
antalet i röstlängden upptagna enligt Statistiska Central
byråns senaste utredning rörande den kommunala rösträt
ten, hvilken afser de i slutet af- år 1904 upprättade röst-
och fyrktalslängderna, sålunda de under år 1905 använda 
längderna. För at t möjliggöra en jämförelse, hafva där
vid äfven år 1905 köpingarna förts t i l l landskommunerna 
i sina respektive län, hvarjämte bland städerna endast 
medtagits de i landsting deltagande. År 1905 utgjorde på 
landsbygden antalet i röstlängden upptagna 683,347, hva-
dan ökningen till år 1910 utgjorde 146,898 eller 21-5 %. 
Störst var denna ökning i Stockholms län med ända t i l l 
56-3 % och minst i Gottlands län med endast 8-2 %. Inom 
alla län har ökningen i de röstägandes antal var i t starkare 
än folkmängdens tillväxt. År 1905 var antalet af de i 
röstlängden upptagna i förhållande ti l l folkmängden störst 
i Gottlands län med 23 % hvarefter kommo Kopparbergs, 
Malmöhus och Gäfleborgs län i nu nämnd ordning. År 
1910 stod däremot Malmöhus län främst med \;Zbi %. när
mast följdt af Kopparbergs län, hvarefter först i tredje 
rummet kom Gottlands län. Lägsta procenttalen företedde 
båda åren Kalmar och Östergötlands län. 

I städerna hade från år 1905 till år 1910 antalet i 
röstlängden upptagna vuxit med 43,325, motsvarande 30-3 
%, en betydligt starkare ti l lväxt än på landsbygden. 

B) Röstberättigade och icke röstberä<tiga<l«\ De i 
röstlängden upptagnas fördelning i röstberättigade och på 
grund af oguldna kommunalutskylder eller andra orsaker 
icke röstberättigade var följande: 

III—101433. 
') Häri iugå icke Stockholm, Göteborg, Malmö, NorrköpiDg och Gulle. 

I tab. D i det föregående hafva for hvarje valkrets 
dessa båda kategorier ställts i relation t i l l folkmängden, 
hvarjämte äfven förhållandet mellan de icke röstberättiga
des och samtliga i röstlängden upptagna personers antal 
beräknats i relativa tal. De icke röstberättigades antal 
var genomgående betydligt större i städerna än på lands
bygden. För hela riket utgjorde de i landskommunerna en
dast 21-s % af alla i röstlängden upptagna men däremot i 
städerna 30-9 %. Städernas ställning var i detta afseende 
ofördelaktigare än landsbygdens inom alla län med undan
tag af Stockholms, där de icke röstberättigade på landsbyg
den utgjorde i det närmaste en tredjedel af alla i röstläng
den upptagna, samt Gottlands län, pom såväl för stad 
som landsbygd hade a t t uppvisa de lägsta procenttalen 

Tab. E . Antalet i röstlängden upptagna personer år 1905 
och år 1910. 
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af alla län. Inom de särskilda valkretsarna voro naturligt
vis siffrorna mycket växlande, men e t t genomgående drag 
synes vara, a t t valkretsar med liflig industri, inom hvilka, 
såsom redan nämnts, de i röstlängden upptagna utgjorde 
en jämförelsevis hög procent af folkmängden, också hade ett 
stort antal icke röstberättigade. Äfven inom åtskilliga trak
ter med öfvervägandc jordbruksidkandc befolkning var de 
icke röstberättigades antal anmärkningsvärdt stort, såsom 
inom större delen af Blekinge läns landsbygd, som i detta 
afseendc intog den ofördelaktigastc ställningen näst Stock
holms läns landsbygd. 

Inom hvilka röstklasser de icke röstberättigades an-
. tal var störst, framgår med all tydlighet af nedanstående 

siffror, som angifva de icke röstberättigade i procent af 
alla i röstlängden upptagna inom olika röstgrupper: 

talet för alla i röstlängden upptagna 9.4, för de röstberätti
gade 11-0 och för de icke röstberättigade endast 5-6. 

På grund af den olika röstskala, som gäller för lands
bygd och städer, äro siffrorna, som angifva de röstägandes 
röstetal inom hvar och en af de i tabellerna upptagna röst
grupperna icke jämförbara. För att i detta afseende möj
liggöra en jämförelse hafva i efterföljande tablå såväl 
röstberättigade som icke röstberättigade sammanförts i tre 
större röstgrupper efter den beskattningsbara inkomsten. 
Till den första gruppen höra både på landsbygden och i 
städerna alla med en beskattningsbar inkomst af till och 
med 500 kr., den andra gruppen omfattar i båda fallen per
soner med en beskattningsbar inkomst af 500—1,500 kr., och 
den tredje omfattar alla med högre inkomst. 

För såväl landsbygd som städer voro de icke röstbe
rättigade ojämförligt talrikast inom grupperna med de 
lägre röstetalen, och befunno sig därefter med s-tigande 
röstetal i starkt aftagande. Undantag härifrån bildade på 
landsbygden endast de båda grupperna med 4 och 9—10 
röster, inom hvilka de icke röstberättigade voro relativt 
något talrikare än inom närmast lägre röstgrupper. Skill
naden mellan den högsta och lägsta gruppen var så stor, 
at t inom den senare de icke röstberättigades antal i förhål
lande t i l l samtliga i röstlängden upptagna inom samma 
grupp var något mera än 9 gånger så stort som inom den 
förra. I städerna var skillnaden mellan höga och låga röst
grupper ännu större, ehuru där de icke röstberättigade 
inom den lägsta röstgruppen voro något mindre talr ika 
än inom de tre närmast följande grupperna. A t t denna 
starkare decimering af väljarkåren inom de lägre röstgrup
perna så godt som uteslutande är at t tillskrifva det s. k. 
utskyldsstrecket, torde vara otvifvelaktigt. 

En följd af den nu anmärkta omständigheten var, a t t 
medelröstetalet för de icke röstberättigade var betydligt 
lägre än för alla i röstlängden upptagna likasom för de 
röstberättigade. Sålunda uppgick på landsbygden medel
röstetalet för alla i röstlängden upptagna ti l l 4-G och för 
de röstberättigade till 4-9, men de icke röstberättigade nådde 
i genomsnitt endast till 3.3 I städerna utgjorde medelröstc-

Jämföras först med hvarandra siffrorna för samtliga i 
röstlängden upptagna, visar det sig, att de lägre inkomstta-
garne voro betydligt talrikare på landsbygden än i stä
derna. Till den lägsta inkomstgruppen hörde sålunda på 
landsbygden 71-3 % men i städerna endast 48.5 % af alla 
kommunalt röstägande. Redan den andra gruppen var re
lativt något större för städerna, och den högsta af de tre 
grupperna var i städerna proportionsvis tre gånger så stor 
som på landsbygden. Ungefär samma proportion mellan 
de olika inkomstgrupperna företedde äfven de röstberättiga
de och icke röstberättigade. I städerna var åter den lägsta 
gruppen bland de veke röstberättigade anmärkningsvärdt 
stor, hvarigenom samma grupp bland de röstberättigade 
blef ännu mindre. 

C) Reducering af röstetalet. I de gällande bestämmel
serna angående beräkningen af röstetal i landskommuner
na finnes stadgadt, a t t ingen får utöfva rösträt t för större 
antal röster, än som svarar mot en tiondel af kommunens he
la röstetal efter röstlängden. I alla kommuner medettsam-
manlagdt röstetal af mindre än 400 röster blir härigenom 
det eljest gällande röstmaximum på 40 röster ytterligare 
reduceradt. Denna begränsning af röstskalan gäller visser
ligen icke vid val af landstingsmän, men en utredning, i 
hvilken utsträckning densamma i öfrigt kommit t i l l an
vändning, torde likväl vara af intresse, hvarför i tab. F 
lämnas en öfversikt af antalet kommuner med mindre än 
400 röster äfvensom å antalet röstberättigade, som i dessa 
kommuner fått si t t röstetal reduceradt. Kommunerna haf
va därvid för större öfverskådlighets: skull indelats i fyra 
grupper efter röstetalets storlek. Af tabellen framgår, a t t 



Den kommunala rösträtten. — Reducering af röstetalet. — I valet deltagande. XVII 

antalet kommuner, hvilkas sammanlagda röstetal under
steg 400, utgjorde 598. Talrikast voro dessa kommuner i 
Skaraborgs och Älfsborgs län samt Gottlands län. I sist
nämnda län hade ioke mindre |än 63 af de 92 landskom
munerna ett röstetal, som understeg 400. Lägsta röste
talet hade Gällby i Älfsborgs län, hvarest det sammanlag
da antalet röster för alla röstberättigade icke uppgick 
till mer än 48, och inom yt ter l igare 12 kommuner un
dersteg röstetalet 100. 

I många af ofvannämnda kommuner med under 400 
röster kommo likväl icke bestämmelserna om reducering 
af röstskalan att tillämpas, då ofta röstetalet icke för någon 
öfversteg en tiondel af hela röstetalet. Antalet röstbe
rättigade, som fått si t t röstetal reduceradt, uppgick i he
la r iket t i l l 194. Helt naturligt var deras antal jämförelse
vis större i kommunerna med de lägsta röstetalen. I de 
13 kommunerna med mindre än 100 röster var antalet per
soner med reduceradt röstetal 21, men inom kommunerna 
med ett röstetal af 300—399, hvilkas antal uppgick till 
236, funnos endast 43 röstberättigade, som fått sitt röstetal 

Tab. F . Antalet kommuner med under 400 röster, samt 
antalet personer med reduceradt röstetal. 

reduceradt. Talrikast förekommo dylika reduceringar i 
Skaraborgs län, där 70 röstberättigade drabbats däraf. An-
märkningsvärdt fåtaliga voro de däremot i Gottlands län, 
hvarest endast 3 röstberättigade fåt t si t t röstetal redu
ceradt, trots det stora antalet kommuner med mindre än 
400 röster. 

III. I valet deltagande. 

De absoluta talen för antalet i valen deltagande per
soner erhållas för hvarje valkrets i tab. 1 genom sam
manslagning af antalet godkända och kasserade valsedlar 
(kol. 9 och 15). Vid beräkningen af valsedlarnas antal haf-
va, såsom redan i inledningen framhållits, alla valsedlar 
med dubbla röstetal, hvilka aflämnats af personer, som på 
grund af fullmakt utöfvat rösträtt äfven för en annan, räk
nats som två valsedlar. Ifrågavarande uppgifter angifva 
därför antalet personer, som vid valen faktiskt utöfvat 
sin rösträtt , oafsedt om det sket t personligen eller genom 
fullmakt. 

De röstandes antal inom hvarje landstingsområde, med 
fördelning på landsbygd och städer, framgår af tab. G. I he
la riket utgjorde de röstandes antal 394,654, däraf 328,526 

Tab. G. Antal röstande, länsvis. 
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på. landsbygden och 66,128 i städerna. Inom de olika länen 
var de röstandes antal utan jämförelse störst i Malmöhus län 
med 33,979.. Älfsborgs län, som kom närmast i ordnin
gen, hade endast 22,922 röstande. Det lägsta antalet rös
tande förefanns inom Gottlands län med endast 3,759. 

I sista kolumnen af tab. G hafva de i valen deltagande 
i hvarjc län sammanställts med antalet vid samma tidpunkt 
röstberättigade, då förhållandet mellan dessa båda tal mås
te anses vara e t t godt uttryck för det intresse, hvarmed 
valen omfattats. I hela riket utgjorde de röstande 507 % 
af de röstberättigade. Lifligast var deltagandet i valen 
inom Örebro län, hvarest 59-5 % af alla röstberättigade 
äfven utöfvade sin rösträtt . Närmast kommo Västmanlands, 
Södermanlands och Uppsala län med i det närmaste lika 
höga procenttal. Med undantag af Gottlands län, där endast 
31-1 % af de röstberättigade deltogo i valen, företedde lä
nen i öfrigt i detta afseende jämförelsevis små växlingar 
mellan 59'5 % i Örebro län såsom maximum och 41-2 , 
i Västerbottens län såsom minimum. A t t Gottlands län in
tog en undantagsställning, kan möjligen stå i samband 
därmed, att , såsom af tab. D i det föregående framgår, an
talet i röstlängden upptagna där var ovanligt stort, men 
däremot de icke röstberättigades antal mycket litet, hvari-
genom de röstberättigades antal i förhållande till folk
mängden uppgick till icke mindre än 22 %, medan motsva
rande siffra för hela riket utgjorde endast 16-2 %. 

I tab. D å sid. 9 och följ. meddelas i sista kolumnen upp
gift på de röstandes antal i procent af de röstberättigade in
om hvarjc valkrets. Jämföras till en början landsbygd och 
städer med hvarandra, kan någon bestämd skillnad i afseende 
på deltagandet i valen knappast iakttagas. För alla städer
na tillsammantagna utgjorde visserligen de röstande en 
något högre procent af de röstberättigade än för rikets hela 
landsbygd, i det att ifrågavarande tal för städerna uppgick 
till 5]-l % men för landsbygden ti l l endast 5(K, men inom 
14 län var denna procentsiffra högre för länets landsbygd 
än för dess städer. 

Betraktas hvarje valkrets för sig, var deltagandet i 
valen mycket olika inom skilda trakter af riket. Det lifli-
gaste deltagandet hade på landsbygden Redvägs härads 
valkrets i Älfsborgs län at t uppvisa, hvarest icke mindre än 
76-4 % af de röstberättigade eller mer än tre fjärdedelar 
deltagit i valet. I det närmaste lika lifligt var äfven del

tagandet inom Västra domsagans andra valkrets i Väst
manlands län med 76-3 % röstande af röstberättigade, 
hvarjämte inom ytterligare två valkretsar motsvarande pro
centtal öfversteg 70 % Den valkrets, där deltagandet var i t 
minst, var Pajala och Korpilombolo tingslag i Norrbot
tens län, hvarest de röstande utgjorde endast 10-7 % eller 
knappast mer än en tiondel af de röstberättigade. Äfven i 
flera andra af de mera glest befolkade men mycket vid
sträckta valkretsarna i öfre Norrland var deltagandet myc
ket ringa, såsom t. ex. i Jockmocks, Arjeplogs och Kare
suando tingslags valkretsar i Norrbottens län liksom inom 
flera valkretsar i Västerbottens län. Inom det öfriga Sve
rige stod Malungs tingslag lägst med endast 19'8 % rö
stande. 

Äfven i städerna var deltagandet i valen mycket väx
lande. Störst var de röstandes relativa antal i Karlstad, där 
de utgjorde 81-5 % af de röstberättigade; närmast följde 
Umeå och Skellefteå städers valkrets med 73-0 %. De lägsta 
procenttalen åter företedde Skanör och Falsterbo med endast 
12-3 %, Simrishamn med 13-1 % samt Piteå med 15-7 %, 
hvart i l l kommo ytterligare, två städer med de röstandes 
relativa antal understigande 20 %. 

Till jämförelse med förestående procenttal kan nämnas, 
a t t vid riksdagsmannavalen till andra kammaren år 1908 
de röstande i hela riket utgjorde 61.3 % af de röstberätti
gade, däraf för landsbygden 57-4 % och för städerna 70-0 
%• Procenttalen för de sistnämnda politiska valen voro så
ledes betydligt högre än för 1910 års landstingsmannaval, 
i synnerhet beträffande städerna. 

Genom at t jämföra antalet afgifna valsedlar inom 
hvarje röstgrupp med de röstberättigades antal inom sam
ma grupp, har det varit möjligt a t t erhålla en föreställning 
om lifaktigheten och intresset för valen inom olika lager 
af väljarkåren. Resultaten af en dylik jämförelse medde
las i tab. H, där förhållandet mellan de röstande och de 
röstberättigade inom olika röstgrupper uträknats i relativa 
tal för landsbygd och städer i hvarje län. Af förut angifna 
skäl halva därvid icke kunnat medtagas Ljusdals samt Ar-
brå och Järfsö tingslag på landsbygden lika litet som de 
båda städerna Visby och Söderhamn. 

Betraktas först tabellens procenttal för de olika röst-
grupperna på landsbygden, visar det sig som ett för alla län 
genomgående drag, a t t deltagandet i valet varit minst inom 

Antalet röstande i procent af de röstberättigade inom olika röstgrupper. Tab. H. 



Tab. H. (Forts.) Antalet röstande i procent af de röstberättigade inom olika röstgrupper. 

XIX 

1) Utom Ljusdals, Arbrå och Järfsö tingslag. — 2) Utom Söderhamn. — 3) Utom Visby och Söderhamn. 
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XX I valet deltagande. 

de lägre röstgrupperna. Inom riket i sin helhet, som i ge
nomsnitt för alla röstande hade at t uppvisa en procent
siffra af 50'6, utgjorde de röstande inom första röstgrup
pen endast 25-2 % eller knappt en fjärdedel af alla röstbe
rättigade inom samma grupp. Kodan inom den närmaste 
gruppen hade de röstandes relativa antal stigit till 41-7 %, 
och därefter visar sig för hvarje högre röstgrupp en jämn 
stegring, som fortsätter ända upp till den näst högsta grup
pen, omfattande röstetalen 20—39 röster, hvarest de röstan
des antal var relativt störst, eller icke mindre än 81'G %, 
af de röstberättigade. Bland personer med 40 röster var 
deltagandet i valen något mindre lifligt, i det a t t mot
svarande procenttal för dem utgjorde endast 78-9 %. Be
traktas de olika länen hvar för sig, förete de i hufvudsak 
samma bild. Inom alla län var deltagandet minst bland de 
röstberättigade med endast en röst, ehuru likväl de röstan
des relativa antal inom denna grupp växlade mellan 12-3 % 
i Gottlands län och 35'7 % i Jämtlands län. Inom 12 
län var deltagandet lifligast bland de röstande inom grup
pen 20—39 röster, i 9 län var de röstandes relativa antal 
störst bland personer med 40 röster och i 3 län inom grup
pen 15—19 röster, hvarjämte af de två återstående länen 
det ena, Hallands län, hade at t uppvisa det lifligaste del
tagandet bland de röstberättigade med 11 röster och det 
andra, Jönköpings län, inom gruppen 12—14 röster. I Upp
sala oeli Gottlands län utgjorde de röstande inom högsta 
röstgruppen 100 % af de röstberättigade, eller med andra 
ord alla röstberättigade med röstetalet 40 deltogo i dessa 
två län i valet. 

I stort sedt företedde städerna i fråga om de röstandes 
relativa antal inom olika röstgrupper samma bild som på 
landsbygden. Såväl för städerna i hela riket som för länen 
hvar för sig var deltagandet minst bland de röstberättigade 
inom den lägsta röstgruppen.. I alla städer tillsammantag
na deltogo i valen endast 3 f° af de därtill berättigade inom 
denna grupp. På samma sätt som på landsbygden befann sig 
därefter nämnda procenttal i jämn stegring allteftersom 
röstetalet ökades för at t nå sitt maximum i den näst högsta 
gruppen, som omfattade röstetalen 28—39, inom hvilken de 
röstande utgjorde 82-9 % af de röstberättigade. Inom 
den högsta röstgruppen var deltagandet i likhet med för
hållandet på landsbygden något mindre lifligt, och de rös
tandes relativa antal hade där sjunkit till 78-8 %. Bland 
de olika länen, som alla hade det minsta deltagandet inom 
den lägsta röstgruppen, var ifrågavarande procenttal för 
denna grupp lägst i Norrbottens län med endast 1 % rö
stande af röstberättigade, och högst i Södermanlands län 
med 17-l %. I städerna var deltagandet sålunda bland de 
röstberättigade inom första gruppen ännu ringare än på 
landsbygden, där de röstandes relativa antal inom nämnda 
grupp växlade mellan 12-8 och 35-7 %, trots det a t t inom 
hela väljarkåren deltagandet var något lifligare i städerna 
än på landsbygden. Det högsta procenttalet anträffades 
för 18 län inom den näst högsta röstgruppen med 28—39 
röster, för 2 län inom den högsta gruppen, för 3 län inom 
gruppen med 23—27 röster, och i et t län var deltagandet 
lifligast bland de röstberättigade med 16—22 röster. 

Stockholm den 15 december 1910. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Ernst Höijer. 



Tab. 1. Afgifna valsedlar och valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstings-
mannavalen år 1910. 

1 

1—101433. 



2 Tab. 1. (Forts.) Afgifna valsedlar o. valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstingsmannavalen år 1910. 



Tab. 1. (Forts.) Afgifna valsedlar o. valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstingsmannavalen år 1910. 3 



4 Tab. 1. (Forts.) Afgifna valsedlar o. valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstingsmannavalen år 1910. 



Tab. 1. (Forts.) Afgifna valsedlar o. valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstingsmannavalen år 1910. 5 



6 Tab. 1. (Forts.) Afgifna valsedlar och valda landstingsmän m. m. för hvarje valkrets vid landstingsmannavalen år 1910. 



Tab. 2. Afgifna valsedlar och valda landstingsmän vid landstingsmannavalen år 1910. 7 
Sammandrag för landstingsområden. 



8 Tab. 2. (Forts.) Afgifna valsedlar och valda landstingsmän vid landstingsmannavalen år 1910. 
Sammandrag för landstingsområden. 



2—101433 

Tab. 2. (Forts.) Afgifna valsedlar och valda landstingsmän vid landstingsmannavalen år 1910. 9 
Sammandrag för landstingsområden. 



10 Tab. 3. De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Landsbygden. 11 



12 Tab. 3. (Forts.) De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Landsbygden. 13 



14 Tab. 3. (Forts.) De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Landsbygden. 15 



16 Tab. 4. De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Städerna. 17 



18 Tab. 4. (Forts.) De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Städerna. 19 



20 Tab. 4. (Forts.) De röstandes fördelning på partier och röst-



grupper. — Sammandrag för landstingsområden. — Städerna. 21 



22 Tab. 5. I röstlängden upptagna personer och 



deras röstetal på landsbygden år 1910. 23 



24 Tab. 5. (Forts.) I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal på landsbygden år 1910. 25 

i--101433. 



26 Tab. 5. (Forts.) I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal på landsbygden år 1910. 27 



28 Tab. 5. (Forts.) I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal på landsbygden år 1910. 29 



30 Tab. 5. (Forts.) I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal på landsbygden år 1910. 31 



32 Tab. 6. I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal i städerna år 1910. 33 

p—101433. 



34 Tab. 6. I röstlängden upptagna personer 



och deras röstetal i städerna år 1910. 35 



36 Tab. 6. I röstlängden upptagna personer 



6—101433. 

och deras röstetal i städerna år 1910. 37 




	Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. XIX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten år 1910
	Inledning
	R. Valstatistik. XIX. Statistiska centralbyråns underdåniga berättelse rörande landstingsmannavalen och den kommunala rösträtten år 1910
	Innehållsförteckning
	Fransk resumé
	Underdånig berättelse
	I.Landstingsmannavalen
	A) Valkretsindelning
	B) Afgifna valsedlar
	C) Valdalandstingsmän
	D) Tillämpningen af rangordnings- och reduktionsreglerna

	II. Den kommunala rösträtten
	A) I röstlängden upptagna
	B) Röstberättigade och icke röstberättigade
	C) Reducering af röstetalet

	III. I valet deltagande

	Tabeller
	Tab. 1. Afgifna valsedlar och valda landstingsmän m. m.för hvarje valkrets
	Tab. 2. Afgifna valsedlar och valda landstingsmän.-Sammandrag för landstingsområden
	Tab. 3. De röstandes fördelning på partier och röstgrupper.-Sammandrag för landstingsområden.-Landsbygden
	Tab. 4. De röstandes fördelning på partier och röstgrupper.- Sammandrag för landstingsområden.- Städerna
	Tab. 5. I röstlängden upptagna personer och deras röstetal på landsbygden
	Tab. 6. I röstlängden upptagna personer och deras röstetal i städerna


	Table des matières
	Résumé en français
	Rapport au Roi
	I. Elections aux conseils généraux
	A) Circonscriptions électorales
	B) Bulletins de vote déposés
	C) Représentants élus
	D) Application de la méthode de l'élection proportionelle

	II. Droit de vote communal
	A) Personnes portées sur le rôle de vote
	B) Ayants droit et non ayants droit de vote
	C) Réduction du nombre des voix

	III. Participants à l'élection

	Tableaux
	Tabl. 1. Bulletins de vote déposés et représentants élus etc. dans chaque circonscription électorale
	Tabl. 2. Bulletins de vote déposés et représentants élus.- Résumé par conseils généraux
	Tabl. 3. Répartition des votants par partis politiques et par groupes de voix. - Résumé par conseils généraux. - Campagne
	Tabl. 4. Répartition des votants par partis politiques et par groupes de voix. - Résumé par conseils généraux. - Villes
	Tabl. 5. Personnes portées sur le rôle de vote et le nombrede leurs voix, à la campagne
	Tabl. 6. Personnes portées sur le rôle de vote et le nombrede leurs voix, dans les villes




