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T I L L K O N U N G E N . 

Sedan Eders Kungl. Maj:t genom nådigt beslut den 8 juni 
1906 funnit godt uppdraga åt Statistiska Centralbyrån att, 
enligt den plan och de närmare bestämmelser Chefen för 
Justitiedepartementet ägde meddela, verkställa en statistisk 
utredning rörande de änder senare år hållna val till lands
tingen, angående den kommunala rösträtten samt angående 
politisk rösträtt för kvinnor och Centralbyrån under sist
lidet år afgifvit underdånig berättelse rörande den kom
munala rösträtten, hvilken offentliggjorts såsom n:r XVII 
af litt. R) Valstatistik inom serien Bidrag till Sveriges 
officiella statistik, får Centralbyrån härmed i djupaste under
dånighet öfverlämna den del af ifrågavarande statistiska 

2665/97 Valstatistik XIV: 4 . 

utredning, som afhandlar politisk rösträtt för kvinnor och 
om hvars intagande i den officiella statistiken Eders Kungl. 
Maj:t genom nådigt beslut den 13 december 1907 lämnat 
föreskrift. 

Den framställning om en allsidig utredning angående 
politisk rösträtt för kvinnor, som gjorts i Riksdagens under
dåniga skrifvelse den 17 maj 1906, hvilken närmast gifvit 
anledning till det åt Statistiska Centralbyrån sålunda läm
nade uppdrag, innehåller visserligen inga närmare anvis
ningar om den omfattning en dylik utredning borde få eller 
om de särskilda synpunkter, som därvid vore att beakta. 
Af motionerna i Riksdagen och de förhandlingar, som i öf-
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II Utredningens omfattning. Antal kvinnor öfver 24 år. 

rigt föregått nämnda skrifvelse, vill det emellertid synas, 
som om man i allmänhet förutsatt, a t t valrätt till Andra 
kammaren borde beredas kvinnor, gifta såväl som ogifta, 
efter samma grunder som de för män gällande. Med hän
syn härt i l l hade utredningen visserligen kunnat begränsas 
till a t t afse de förhållanden, som beröras af det vid 1907 
års riksdag såsom hvilande antagna grundlagsändringsför
slaget angående utsträckning af männens valrätt till Andra 
kammaren, d. v. s. baseras på den s. k. allmänna rösträttens 
grund. Till frågans ytterligare belysning har det emeller
tid ansetts önskvärdt och lämpligt a t t t i l l ika framlägga 
vissa data rörande den kommunala rösträtten, äfven af den 
anledning, a t t härigenom erbjudes tillfälle a t t erhålla en i 
visst hänseende mera vidgad kännedom om kvinnornas del
tagande i det ekonomiska samhällslifvet, hvarom eljest upp
lysningar kunna hämtas ur befolkningsstatistikens uppgifter 
om befolkningens fördelning efter yrken. 

At t statistiskt belysa alla de faktorer, som inverka på 
en eventuell politisk rösträtt för kvinnor, erbjuder emeller
tid betydande svårigheter; och at t på ett tillfredsställande 
sätt fullgöra uppdraget hade icke heller varit möjligt, utan 
at t i åtskilliga hänseenden för ändamålet särskildt affattade 
primäruppgifter införskaffats. Då detta likväl skulle hafva 
förorsakat vederbörande myndigheter mycket besvär, om det 
ens i hvarje fall varit praktiskt utförbart, och äfven i öfrigt 
medfört väsentligt ökade kostnader och t idsutdräkt, har 
Centralbyrån sett sig föranlåten att inskränka sig till att 
meddela en del data, som kunnat erhållas genom ett ut
nyttjande af det material af merendels något äldre datum, 
som redan förut var i Centralbyrån til lgängligt. De källor, 
som sålunda kommit till användning för denna utredning, 
utgöras af dels folkräkningsmaterialet af år 1900 och den 
bearbetning däraf beträffande ålders-, civilstånds- och yrkes
fördelningen, som redan förut verkställts inom Centralbyrån 
dels uppgifterna till den officiella fattigvårdsstatistiken, 
dels slutligen de för 1900 års utredning angående valrät ten 
till Andra kammaren införskaffade uppgifterna angående de 
kommunalt skattskyldige och om jordtorpare. 

Hvad de kommunalt skattskyldige angår, skulle det 
visserligen hafva kunnat ifrågasättas at t använda de fyrk-
tals- eller motsvarande röstlängder, som lågo till grund för 
1904 års utredning rörande den kommunala rösträtten, då 
härigenom uppgifter af något senare datum kunnat fram
läggas. Dessa längder äro emellertid, såsom bl. a. framgår 
af Centralbyråns redogörelse för nämnda utredning, af flere 
anledningar mindre lämpliga såsom underlag för en under
sökning af här ifrågavarande slag. Till en början äro fyrk-
talslängdernas uppgifter om de för oguldna kommunalut-
skylder häftande mycket ofullständiga; och där dylika an
teckningar förekomma, afse de ofta i olika längder olika 
tidpunkter och äro därför ej med hvarandra jämförbara, 
hvaremot de för 1900 års rösträttsutredning införskaffade 
uppgifterna i de flesta fall afse en och samma tidpunkt, 
nämligen den 1 september 1900. Hvad vidare angår andra 
orsaker till rösträt tens förlust, såsom konkurstillstånd, ut
ländskt undersåtlighetsförhållande och vanfrejd, äro likaledes 
fyrktalslängderna utan tvifvel afsevärdt mera bristfälliga 
än 1900 års längder, hvilka upprättats för det bestämda 

ändamålet at t läggas till grund för en utredning om den 
politiska rösträtten. Af samma skäl och i ännu högre grad 
gäller det ta fyrktalslängdernas uppgifter om å ena sidan 
omyndighetstillstånd och å andra sidan mantalsskrifning i 
annan kommun än den, som längden afser. Särskildt i fråga 
om det senare, mycket vanliga förhållandet, hvilket icke har 
någon betydelse för den kommunala rösträtten, men däremot 
alltid utgör ett hinder för politisk rösträtt , måste fyrktals
längdernas uppgifter anses vara synnerligen ofullständiga. 
Genom användning af fyrktalslängderna hade jämväl omöj
liggjorts den fördelning af de kommunalt röstberättigade 
kvinnorna i de tvenne grupperna: jämförliga med nu poli
tiskt röstberättigade män och nu icke politiskt röstberätti
gade män, hvilken i denna liksom i 1885 års utredning 
blifvit genomförd och som närmast afser att ersätta en ytter
ligare specificering efter bevillningsnatur och bevillnings-
belopp af de till den egna kommunen skattskyldiga kvin
norna, hvilken eljest från mera social synpunkt kunnat vara 
önskvärd. Användningen af 1900 års material medför äfven 
den fördelen, att de uppgifter, som här meddelas om de kom
munalt skattskyldiga kvinnorna, äro fullt jämförbara med 
motsvarande uppgifter, som af Centralbyrån förut offentlig
gjorts rörande männen. 

Då Centralbyrån på nu anförda skäl haft at t grunda 
denna utredning angående politisk rösträt t för kvinnor på 
hufvudsakligen samma material som det, hvarpå 1900 års 
redogörelser för valrätten till Riksdagens Andra kammare 
hvila, har det äfven synts lämpligt at t offentliggöra den
samma såsom en omedelbar fortsättning, eller Fjärde afdel-
ningen, af sistnämnda undersökning. 

Resultatet af den verkställda utredningen föreligger i 
efterföljande tabeller 1—8, af hvilka tabellerna 1 — 6 redo
göra för civilståndsfördelningen, yrkesfördelningen och un-
derstödstagarnas antal och således kunna anses belysa frå
gan från den allmänna rösträttens synpunkt, hvaremot ta
bellerna 7 och 8 redogöra för de kommunalt skattskyldiga 
kvinnorna m. m. De fyra ämnen, hvarom sålunda uppgifter 
meddelas, äro behandlade dels, i tabellerna 1, 3, 5 och 7, 
för hvarje härad eller däremot svarande skepps-, bergs- eller 
tingslag och hvarje stad, dels ock, i tabellerna 2, 4, 6 och 
8, för hvar och en af de i det nu hvilande grundlags
ändringsförslaget förekommande valkretsar för val till An
dra kammaren, och hvilkas omfattning närmare framgår af 
anmärkningen å sid. 86. 

Statistiska Centralbyrån utbeder sig a t t få här nedan 
med några ord belysa innebörden af det sålunda framlagda 
siffermaterialet. 

1) Antalet kvinnor öfver 24 år jämte deras civilstånd. 
Enligt det hvilande grundlagsändringsförslaget är för 

valrätt till Andra kammaren bland andra villkor stadgadt 
at t under det år, som närmast föregår det år, då val sker, 
hafva fyllt minst 24 år. Antalet kvinnor, som vid årsskiftet 
1900—1901 voro öfver 24 år gamla och som sålunda, under 
i öfrigt lika bestämmelser, skulle kunnat vara i 1901 års 
röstlängder upptagna, uppgår i hela riket, enligt tabellerna 
1 och 2, t i l l 1,401,357. Samma tabeller, som för jämförelses 
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skull äfven innehålla motsvarande uppgifter för männen, 
utvisa, att dessas antal stannar vid 1,237,153, hvadan kvin
nornas öfvertalighet utgör ej mindre än 164,204. Mot 1,000 
män svara sålunda 1,133 kvinnor, d. v. s. antalet kvinnor 
öfverstiger antalet män med 13'3 v A landsbygden uppgår 
denna kvinnkönets öfvervikt endast t i l l 8-3 %, men i stä
derna till 32.2 %. Bland de föreslagna valkretsarna är det 
endast fyra, inom hvilka männen äro kvinnorna öfverlägsna 
i antal, nämligen Jämtlands läns bägge valkretsar och Norr
bottens läns bägge valkretsar. I alla de öfriga 52 valkret
sarna öfverstiger kvinnornas antal männens, och störst är 
naturligtvis kvinnornas öfvervikt i de valkretsar, som helt 
och hållet eller t i l l öfvervägande del bestå af städer. Främst 
kommer i detta fall Stockholms stads andra valkrets, hvil-
ken omfattar de norra stadsdelarna utom Klara församling 
och där kvinnorna äro ända till 48'5 % flere än männen. 

Af de uppgifter om civilståndsfördelningen bland kvin
nor öfver 24 år, som samma tabeller innehålla, framgår, att 
inom hela riket något mer än en fjärdedel, eller 2t'c3 %, ut-
göres af ogifta, vid pass tre femtedelar, eller 58 3 %, af 
gifta samt omkring en sjundedel, eller 15-4 %, af änkor och 
frånskilda. Annorlunda blifver emellertid fördelningen, om 
landsbygden och städerna tagas hvar för sig, såsom följande 
sammanställning utvisar: 

Medan den sista gruppen, änkor och frånskilda, icke 
företer någon nämnvärd olikhet inom de bägge klasserna 
af kommuner, är däremot relationen mellan de ogifta och 
de gifta af väsentligt annan natur i landskommunerna än 
i stadskommunerna. A landsbygden äro de gifta nära tre 
gånger så många som de ogifta och upptaga mer än tre 
femtedelar af alla de ifrågavarande kvinnorna; i städerna 
åter nedgå de gifta kvinnorna till mindre än hälften af hela 
antalet, medan de ogiftas antal stiger till nära två femte
delar. En följd häraf blir, att inom de nya stadsvalkret
sarna de ogifta kvinnorna blifva särdeles rikligt företrädda. 
Inom Stockholms stads andra valkrets, som äfven i detta 
fall bildar en ytterlighet, utgöra sålunda de ogifta kvin
norna 48'3 % eller nära hälften af hela antalet, de gifta där
emot endast 37'3 % samt änkorna och de frånskilda 14-4 »,. 

Någon ändring i den förut berörda proportionen mellan 
könen bland de personer, som, för den händelse det hvilande 
grundlagsändringsförslaget antoges a t t gälla såväl kvinnor 
som män, skulle blifva röstberättigade vid val till Andra 
kammaren, betingas emellertid af de i samma förslag in
tagna bestämmelserna därom, a t t vissa kategorier af perso
ner antingen äro helt och hållet undantagna från valrätten 
eller ock under vissa omständigheter förvägrade a t t utöfva 
den rösträtt , som eljest hade tillkommit dem. Detta är 
fallet med den, som är vanfrejdad eller utländsk undersåte, 
den, som står under förmynderskap eller är i konkurstill
stånd, vidare den, som häftar för understöd, som under lö

pande eller sistförflutna kalenderåret af fattigvårdssamhälle 
tilldelats honom själf, hans hustru eller minderåriga barn, 
samt slutligen den, som icke erlagt de honom påförda ut-
skylder t i l l stat och kommun, hvilka förfallit till betalning 
under de tre sistförflutna kalenderåren, hvartill, i fråga om 
männen, kommer den, som icke fullgjort de honom till och 
med utgången af sistförflutna kalenderåret åliggande värn-
pliktsöfningar. Af dessa orsaker t i l l rösträttens förlust är 
det emellertid endast fattigvårdsstrecket och utskyldsstrecket, 
som kunna sägas hafva någon större praktisk betydelse. 

Antalet utländska undersåtar i åldern öfver 24 år ut
gjordes enligt 1900 års folkräkning af omkring 3,500 kvin
nor och inemot 4,000 män, således med någon öfvervikt för 
männen. Rörande antalet vanfrejdade och i konkurstillstånd 
varande kvinnor föreligga inga uppgifter. Om konkurs
streckets ringa inverkan på valmanskårens numerär torde 
man emellertid kunna erhålla någon föreställning genom 
1885 års utredning angående valrätten till Andra kammaren, 
hvilken utvisar, a t t antalet i konkurstillstånd varande bland 
samtliga kommunalt skattskyldiga män detta år uppgick 
till endast 2,187. Antalet ej välfrejdade (inräknadt fångar 
och dårhushjon) bland de kommunalt skattskyldiga männen 
är i samma berättelse uppgifvet t i l l 213, men tydligt är, a t t 
denna klass af diskvalificerade till öfvervägande del skall 
rekryteras af dem, som icke äro kommunalt skattskyldiga. 
Någon liten ledning för bedömande af denna frågas bety
delse från den politiska rösträttens synpunkt kan erhållas 
ur fångvårdsstatistiken, hvilken för år 1900 utvisar, a t t de 
under året nytillkomna straffarbetsfångarne bestodo af 1,770 
män och 207 kvinnor samt at t antalet dylika fångar vid 
årets slut utgjordes af 1,419 män och 204 kvinnor. I alla 
händelser kan med full visshet antagas, att jämväl bland 
dem, som träffas af de bägge sistberörda diskvalifikatio
nerna, männen äro i pluralitet, äfven om hustrur till män 
i konkurs skulle, när boskillnad ej föreligger, blifva beröf-
vade rösträtt. Däremot torde säkerligen de kvinnor, som 
stå under förmynderskap, vara till antalet betydligt nere 
än de omyndiga männen ; de senare utgjorde emellertid bland 
de kommunalt skattskyldige år 1885 endast 1,6(Î2, och däri 
ingå då äfven sådana, som ej nått myndig ålder. 

Hvad åter angår de personer, som häfta för understöd, 
som tilldelats dem af fattigvårdssainhälle, äro, enligt den 
redogörelse som därför lämnas i det följande, de uppgifter, 
som häröfver kunna framläggas, visserligen icke fullt ut
tömmande, men åtminstone proportionen könen emellan torde 
icke nämnvärdt afvika frän verkliga förhållandet om, i runda 
tal, antages, att, enligt förhållandena år 1900, 100,000 kvin
nor och 50,000 män genom detta villkor skulle afgå frän de 
röstberättigades antal. 

Mera osäkra äro uppgifterna om de kvinnor, som skulle 
träffas af krono- och kommunalutskyldsstrecken. Hvad först 
beträffar dem, som häfta för oguldna kommunalutskylder, 
utdebiterade pä bevillningen, kan deras antal, enligt de be
räkningar för år 1900, som finnas utförda här nedan, ansliis 
till (1,000, medan motsvarande antal män enligt Andra af-
delningen af förevaraude rösträttsutredning uppgår till 
108,500. 1 bägge fallen äro dock dessa tal något för höga, 
emedan här inräknats alla de personer öfver 21 år, som 



IV För utskylder häftande. Yrkesfördelningen bland kvinnor öfver 25 år. 

öfver hufvud häftade för oguldna kommunalutskylder, som 
ej blifvit afskrifna, under det endast de tre senaste årens 
utskylder skulle förorsaka diskvalifikation i rösträttshänse
ende. Man torde emellertid komma sanningen ganska nära, 
om man antager a t t bland dem, som skulle träffas af ifråga
varande kommunala utskyldsstreck, männen äro omkring 
100,000 flere än kvinnorna. Skulle emellertid den omstän
digheten, att gift man häftar för dylika utskylder, äfven 
komma att beröfva hans hustru rösträtt , blefve nämnda öf-
vervikt för männen nedsatt till omkring 30,000. Om an
talet häftande bland dem, för hvilka endast personliga af-
gifter skolat till kommunen erläggas, saknas kännedom. 
Detsamma är ock förhållandet med de kvinnor, som häfta 
för ognidna kronoutskylder. För männens vidkommande 
äro äter uppgifter härom för år 1900 meddelade i Tredje 
afdelningen af förevarande rösträttsutredning, och kunna 
bland dessa män särskiljas tvenne grupper, nämligen dels 
sådana, som äfven hade a t t erlägga kommunalutskylder, 
och dels sådana, som hade fått endast kronoutskylder, d. v. s. 
mantalspenningar, sig påförda. De förra voro bland män 
öfver 24 år omkring 44,000, medan de för kommunalutskyl
der häftande, såsom redan anförts, uppgingo till 108,500. 
Långt flere manliga fastighetsinnehafvare och inkomstägare 
betala således sina skatter till staten än ti l l kommunen, 
och detsamma är utan tvifvel fallet äfven med kvinnorna. 
Flertalet af de för oguldna kronoutskylder häftande bland 
de kommunalt skattskyldige torde på grund häraf få anses 
jämväl häfta för oguldna kommunalutskylder och således 
vara redan upptagna i ofvanstående antal, och säkert är, 
at t de kommunalt skattskyldiga män, som häfta för krono
utskylder men ej för kommunalutskylder, äro till antalet 
flere än motsvarande kvinnor. Hvad åter angår de häftande 
bland sådana män öfver 24 år, som endast hafva at t er
lägga mantalspenningar, utgjorde deras antal år 1900 om
kring 58,000, eller vid pass 14 % af hela antalet. Om nu 
får antagas, at t proportionen mellan de relativa antalen 
för häftande män och kvinnor är densamma â ena sidan 
bland de kommunalt skattskyldige och å andra sidan bland 
dem, som endast äga a t t erlägga mantalspenningar, skulle 
motsvarande procenttal för de häftande inom den senare ka
tegorien af kvinnor blifva 8 %. Med stöd häraf skulle, ehuru 
mycket osäkert, antalet af dylika häftande kvinnor kunna 
beräknas a t t med omkring 25,000 öfverstiga männens antal. 

Enligt den af Generalstabens militärstatistiska afdelning 
utgifna Statistik rörande de värnpliktige kan slutligen an
talet af de män om minst 24 år, som år 1900 skulle hafva 
träffats af värnpliktsstrecket, allra högst anslås till 10,000. 

Af det nu anförda framgår, a t t af de särskilda villkor 
för rösträttens utöfvande, som det hvilande grundlags
ändringsförslaget uppställer, endast fattigvårdsstrecket samt 
de bägge utskyldsstrecken kunna sägas hafva någon nämn
värd inverkan på valmanskårens numerär; at t för den hän
delse allmän rösträtt, lika för män och kvinnor, hade år 
1900 vari t i enlighet med nämnda förslag gällande, fattig-
viirdsstrecket och kronoutskyldsstrecket skulle hafva redu
cerat kvinnornas antal i högre grad än männens, men det 
kommunala utskyldsstreeket förorsakat en större nedsätt
ning af männens antal än af kvinnornas, äfven om hustrur 

till män, som träffas af detta villkor, betraktas såsom själfva 
häftande för utskylder; samt att, så långt af tillgängliga 
detaljuppgifter kan slutas, kvinnorna öfver hufvud skulle 
hafva till större antal berörts af dessa villkor, än hvad fallet 
blifvit med männen. Den ändring i den förut anförda pro
portionen mellan könen inom hela befolkningen öfver 24 års 
ålder, som dessa reduktioner skulle hafva framkallat, är 
emellertid mindre afsevärd. Kvinnornas öfvervikt öfver män
nen torde endast hafva nedgått från 13-3 ti l l omkring l l - 5 %. 
Men skulle rösträtt antagas få utöfvas af gifta kvinnor, 
äfven om deras män häfta för utskylder, skulle kvinnornas 
öfvervikt hafva ökats till omkring 18 %. 

2) Yrkesfördelningen bland kvinnor öfver 25 år. 
De uppgifter, som härom meddelas i tabellerna 3 och 4, 

grunda sig, såsom redan anförts, på den bearbetning af 1900 
års folkräkningsmaterial beträffande den kvinnliga befolk
ningen öfver 25 år, som redan förut var inom Statistiska 
Centralbyrån verkställd; och har därför arbetet för denna 
utredning kunnat inskränkas till en omgruppering i några 
färre afdelningar af de 277 yrken, hvari befolkningen blifvit 
vid yrkesräkningen fördelad. 

A t t de svenska folkräkningarnas yrkesuppgifter, på 
grund af det sätt, hvarpå de införskaffas, lämna ett mindre 
tillfredsställande resultat, har af Centralbyrån vid flere till
fällen framhållits. Afven hvad den kvinnliga befolkningen 
angår, göra sig bristfälligheter i primärmaterialet i åtskil
liga afseenden gällande, såsom här och hvar i det följande 
närmare beröres. Men dessa brister äro i allmänhet icke af 
sådan art , at t ej de stora hufvuddragen af kvinnornas yr
kesfördelning låta sig genom folkräkningens siffror fram
ställas. Under dessa förhållanden torde emellertid den om
ständigheten, a t t den här lämnade redogörelsen afser kvin
nor öfver 25 år, i stället för öfver 24, såsom från rösträtts
synpunkt vari t önskvärdt, få anses vara utan all betydelse. 

Den kvinnliga befolkningen öfver 25 år har i tabellerna 
3 och 4, liksom i folkräkningsredogörelsen, t i l l en början 
uppdelats i t re klasser, hvilka här betecknats med resp. U 
(yrkesutöfvare), H (hustrur u tan yrke) och F (andra familje
medlemmar än hustrur). Den första klassen omfattar alla 
de kvinnor, som vid folkräkningen angifvits såsom själfva 
utöfvande de i kolumnhufvudena upptagna yrken eller som, 
ehuru utan angifvet yrke eller bestämd sysselsättning, be
tecknats såsom hufvudpersoner eller försörjare inom familjen. 
I klassen H ingå alla hustrur, utan uppgifvet eget yrke, 
till män inom motsvarande yrkesgrupper. Slutligen inne
fattas under klassen F alla öfriga kvinnor öfver 25 år, d. 
v. s. hemmavarande döttrar, svärmödrar och öfriga anför
vanter, hvilka äro utan eget yrke upptagna såsom medlem
mar af familj, där fadern, modern eller annan försörjare eller 
hufvudperson tillhör ifrågavarande yrkesgrupp. Denna för
delning afser sålunda at t , så långt det vari t möjligt, an-
gifva kvinnornas ställning inom familjen, antingen såsom 
yrkesutöfvare eller försörjare eller såsom hustrur utan annan 
sysselsättning eller såsom försörjda. At t emellertid de bägge 
senare klasserna innesluta ej få kvinnor, som åtminstone 
delvis hafva annan sysselsättning än inom hemmen, ehuru 
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folkräkningsmaterialet ej därom lämnar någon upplysning, 
torde få anses för visst. Särskildt i städerna äro bland de 
här såsom försörjda angifna säkerligen att finna många in-
dustriarbeterskor, handelsbiträden o. s. v. 

Den yrkesfördelning af den kvinnliga befolkningen öfver 
25 år, som här blifvit genomförd, ansluter sig mycket nära 
till motsvarande fördelning af männen, som offentliggjorts 
i Tredje afdelningen af förevarande rösträttsutredning. Några 
afvikelser hafva dock skett. Den väsentligaste af dessa, 
ehuru icke berörande själfva yrkesrubrikerna, är att, såsom 
redan antydts, hemmavarande döttrar till hemmansägare, 
arrendatorer, nybyggare, jordtorpare, lägenhetsinnehafvare, 
stattorpare och öfriga jordbruksarbetare m. fl. hänförts till 
familjemedlemmarna, medan de hemmavarande sönerna inom 
dessa yrken i föregående berättelse upptogos såsom utöfvare 
af vederbörande yrken. Vidare hafva sjökaptener och styr
män, hvilka förut sammanfördes med handlande, här redo
visats i en grupp för sig och blifvit jämte sjömän och 
fiskare upptagna under hufvudafdelningen Sjöfart och fiske. 
Däremot hafva ingeniörer och bokhållare, hvilka senare i 
förra berättelsen voro delade i tvenne grupper, allt efter 
som de voro sysselsatta vid fabriker och handtverk eller 
vid handel, ansetts, såsom i socialt hänseende jämställda i 
de bägge fallen, kunna sammanföras till en grupp under 
den nya hufvudafdelningen Tillverkningsindustri och han
del. Den nya afdelningen Samfärdsel, hvilken förut ingick 
i hufvudafdelningen Allmän tjänst, litterära och konstnär
liga yrken, motsvarar helt och hållet förra berättelsens kol. 
15 och 16 och omfattar sålunda all personal vid järnvägar, 
post, telegraf, telefon, spårvägar samt lots- och fyrväsendet. 
Afdelningen F . d. yrkesutöfvare har, i följd af den nyss 
omnämnda sammanslagningen af de förra afdelningarna Fa
briker och handtverk samt Handel till en afdelning med 
rubrik Tillverkningsindustri och handel, här uppdelats i en
dast tre grupper. Slutligen har bland kvinnor, för hvilka 
intet yrke funnits i folkrakningsmaterialet uppgifvet, ut-
brutits i särskild grupp klassen Änkor utan yrke, hvilkas 
manliga familjemedlemmar i den föregående berättelsen upp
togos bland Arbetare af obestämdt slag. 

I öfrigt har grupperingen skett efter i hufvudsak samma 
grunder som beträffande männen i Tredje afdelningen af 
förevarande rösträttsutredning, till hvilken därför hänvisas 
i fråga om de särskilda, i folkräkningsredogörelsen specifi
cerade yrken, som i hvarje fall inordnats under de 28 yrkes
grupper, hvari kvinnorna nu blifvit fördelade. Här torde 
vara nog a t t erinra om några förhållanden, som mera märk
bart inverka på det uppgifna antalet kvinnliga yrkesutöf
vare inom dessa grupper. Sålunda äro bland gods- och hem
mansägare äfven inräknade födorådstagare. Gruppen in
spektörer och rättare innefattar äfven mejeriförestånderskor, 
hvaremot öfriga mejerskor äro upptagna bland jordbruks
arbetare i kol. 5. Bland lägenhetsinnehafvare ingå äfven 
backstugusittare och gatehusägare. Gruppen sjömän och 
fiskare innefattar äfven ångbåtsstäderskor, och de kvinnliga 
betjänte inom afdelningen Allmän tjänst m. m. utgöras huf-
vndsakligen af sjuksköterskor, baderskor etc. Slutligen äro 
bland inhyseshjon (kol. 27) och fattighjon m. fl. (kol. 29) en
dast sådana upptagna, för hvilka yrke ej funnits angifvet. 

Af hela antalet kvinnor öfver 25 år, inalles 1,362,081, 
äro, enligt tabell 3, 417,193 eller 306 % vid folkräkningen 
uppgifna såsom själfständiga yrkesutöfvare eller i öfrigt så
som hufvudpersoner inom familjen. Ej mindre än 786,006, 
eller 57.7 %, hafva i egenskap af hustrur sin verksamhet 
uteslutande förlagd till hemmen, och återstående 158,882, 
eller 11-7 %, äro likaledes uppgifna såsom familjemedlemmar 
utan annan sysselsättning, men en del af dessa torde, på 
förut anförda skäl, äfven utöfva någon verksamhet utom 
hemmen. En betydande olikhet, särskildt i fråga om den 
första och den sista klassens styrka, gör sig härvid gällande, 
om landsbygd och städer ställas mot hvarandra. Den rela
tiva fördelningen blifver nämligen följande: 

Verkningarna af de ogifta kvinnornas relativt större an
tal i städerna framträda här med full tydlighet: det större 
öfverskott af kvinnlig arbetskraft, som härigenom uppstår, 
har sökt sig ut t i l l det egentliga näringslifvet. I ögonen 
fallande är äfven det jämförelsevis stora antalet familje
medlemmar å landsbygden. I viss mån torde detta kunna 
tillskrifvas mindre fullständiga yrkesuppgifter för lands
bygden än för städerna, men till allra största delen beror 
detta förhållande därpå, a t t hemmavarande döttrar inom all
mogeklassen här räknats såsom familjemedlemmar, ehuru 
flertalet af dem säkerligen göra tjänst såsom biträden inom 
vederbörande yrkesgrupper och sålunda ersätta lejd arbets
kraft. 

Hvad vidare angår yrkesfördelningen inom den klass 
af kvinnor, som här benämnts yrkesutöfvande, äro inom 
densamma tjänstehjonen rikligast företrädda; de utgöra i 
hela riket ej mindre än 21-0 % af hela klassen. Därnäst 
följa de obestämda grupperna änkor utan uppgifvet yrke 
med 156 % och inhyseshjon med 12-1 %. Bland öfriga större 
grupper märkas gods- och hemmansägarinnor med 9-5 °i, 
fattighjon etc. med 9-2 %, arbeterskor inom industrien med 
7-9 %, lägenhetsinnehafvarinnor med 5'4 %, arbeterskor af 
obestämdt slag med 5-1 % o. s. v. Särskildt å landsbygden 
komma inhyseshjonen främst med 18-6 %, därefter tjänste
hjonen med 18"2 %, gods- och hemmansägarinnor med 14-9 %, 
änkor utan uppgifvet yrke med 112 %, fattighjon etc. med 
105 % o. s. v. I städerna däremot är det tre yrkesgrupper, 
som framträda såsom de dominerande, nämligen tjänstehjon 
med 25'8 %, änkor utan uppgifvet yrke med 23-4 % samt 
industriarbeterskor med 15-0 %, till hvilka senare äfven 
skulle kunna hänföras arbeterskor af obestämdt slag med 
7-6 %. 

1 fråga om klassen hustrur utan yrke gör sig åter en 
helt annan yrkesfördelning gällande än bland de yrkes
utöfvande kvinnorna, och särskildt grupperna med obestämdt 
eller ej angifvet yrke framträda ej där med samma styrka 
som inom den sistnämnda klassen. Rikligast företrädd är 
här gruppen gods- och hemmansägare med 25-3 % af hela 
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antalet, hvarefter följa grupperna arbetare inom industrien 
med 14-7 %, arrendatorer och jordtorpare med 12-6 %, fabriks-
och handtverksidkare med 9-9 %, stattorpare och öfriga jord
bruksarbetare med 8-2 %, arbetare af obestämdt slag med 
6-2 % o. s. v. Af klassen öfriga familjemedlemmar slutligen 
komma, på förut anförda skäl, ända till 59'7 % på hufvud-
afdelningen jordbruk och särskildt på gruppen gods- och 
hemmansägare 39-8 %, på gruppen arrendatorer och jord
torpare 109 % och på gruppen lägenhetsinnehafvare 5-l %; 
i öfrigt äro familjemedlemmarna mera talr ikt förekommande 
endast inom grupperna fabriks- och handtverksidkare, ar
betare inom industrien samt änkor utan uppgifvet yrke, 
inom hvar och en med omkring 6 % af klassens hela antal. 

Fördelas de i kol. 21—29 upptagna kvinnor på de före
gående yrkesafdelningarna enligt de grunder, som härvid 
tillämpats i redogörelsen för 1900 års folkräkning, skulle 
den kvinnliga befolkningen öfver 25 år komma at t inom ne
danstående större yrkesafdelningar få den numerär, som, i 
runda tal, framgår af följande sammanställning: 

De särskilda gruppernas relativa styrka, i % uttryckt, 
blifver i sådan händelse följande: 

Jordbruket kan således anses gifva uppehälle åt något 
mer än hälften af de ifrågavarande kvinnorna, industrien 
och därmed jämförliga näringar åter å t inemot två femte
delar. 

Skulle man däremot vilja med stöd af uppgifterna i ta
bell 3 företaga en uppdelning af de 25-åriga kvinnorna efter 
deras sociala ställning, stöter man på oöfvervinnerliga hin
der. Och äfven om man ville inskränka sig ti l l a t t söka 
särskilja de kvinnor, som kunna sägas tillhöra arbetsklassen, 
blir uppgiften i flere hänseenden vansklig att utföra. Det 
är särskildt tre yrkesgrupper, som på grund af sina från 
såväl social som yrkessynpunkt obestämda rubriceringar här
vid erbjuda svårigheter, nämligen grupperna lägenhetsinne
hafvare, f. d. yrkes utöfvare samt änkor utan uppgifvet yrke. 
Den förstnämnda gruppen omfattar dels vissa mindre jord
brukare, dels äfven rena arbetare, såväl vid jordbruket som vid 
industrien, äfvensom en del småhandtverkare o. d. Da emeller
tid arrendatorer och jordtorpare, mellan hvilka skillnaden är 
mycket svår a t t uppdraga, här blifvit sammanförda i en grupp, 
som i sin helhet måste hänföras till allmogeklassen, ehuru åt
skilliga jordtorpare säkerligen stå på gränsen mot gruppen 
jordbruksarbetare, och då vidare under folkräkningens rubriker 

för handtverkare ingå en del dylika utan arbetare och som så
lunda snarare bort hänföras till arbetare, torde en utjämning af 
dessa förhållanden kunna ske därigenom, at t alla under 
gruppen lägenhetsinnehafvare upptagna kvinnor anses till
höra arbetsklassen. Det relativt ringa antalet kvinnor in
om gruppen f. d. yrkesutöfvare, som tillhört afdelningen 
jordbruk, kan äfven i sin helhet hänföras till arbetsklas
sen, särskildt med hänsyn därtill, a t t det stora flertalet af 
f. d. hemmansägare i folkräkningsuppgifterna betecknats så
som födorådstagare och sålunda här äro inräknade bland 
gods- och hemmansägare. Däremot torde de likaledes mindre 
betydande grupperna af öfriga f. d. yrkesutöfvare böra i 
jämn proportion fördelas på motsvarande grupper af yrkes
utöfvare, resp. kol. 9—16 och 17—20. Huru många inom 
den stora gruppen änkor utan uppgifvet yrke, som kunna 
vara at t räkna till arbetsklassen, är naturligtvis synnerligen 
svårt a t t afgöra. Här torde finnas en rik blandning af stånds
personer, allmoge och arbetare. Då emellertid, såsom nämndt, 
ett betydande antal änkor inom hemmansägarnes klass äro 
redovisade under rubriken födorådstagare, erhåller man 
säkerligen icke för högt antal arbetare bland dessa kvinnor, 
om man antager, at t arbetsklassen ingår i samma propor
tion inom denna yrkesgrupp som inom de öfriga grupperna 
tillsammantagna. Bland de i tabell 3 upptagna yrkesgrup
per hafva i öfrigt ansetts till arbetsklassen böra hänföras: 
stattorpare och öfriga jordbruksarbetare, tjänstehjon såväl 
inom jordbruket som inom öfriga yrken, arbetare inom in
dustrien och handeln, sjömän och fiskare, betjäning vid sam-
färdsanstalter äfvensom inom afdelningen Allmän tjänst m. 
m., arbetare af obestämdt slag, inhyseshjon samt slutligen 
fattighjon etc. Äfven om nu icke alla kvinnor inom dessa 
yrkesgrupper kunna vara att räkna till den egentliga 
arbetsklassen, torde man i alla händelser hafva skäl för den 
uppfattningen, att i det stora hela arbetsklassen icke blir 
för högt beräknad, om fördelningen mellan denna klass och 
öfriga samhällslager verkställes på sätt här anförts. 

Utföres enligt nu angifha grunder, och särskildt för 
landsbygden och särskildt för städerna, en uppdelning af 
den kvinnliga befolkningen öfver 25 år, allt efter som den 
kan anses tillhöra arbetsklassen eller icke, kommer de bägge 
klassernas numerär att, i runda tal, ställa sig sålunda: 

1 procent uttryckt, blifver fördelningen följande: 

Huru osäkra dessa beräkningar än i mänga fall äro, 
torde man dock, med stöd af ofvanstående siffror, kunna 
våga det påståendet, at t de kvinnor, som, för den händelse 
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valrätt till Andra kammaren bereddes kvinnor i samma ut
sträckning, som nu är föreslaget för män, skulle blifva po
litiskt röstberättigade, komme, enligt förhållandena år 1900, 
att t i l l ungefär halfva sitt antal tillhöra arbetsklassen. Grif-
vetvis skulle emellertid utskyldsstrecken och fattigvårds-
strecket till öfvervägande del träffa just denna halfva af 
den nya valmanskåren, men å andra sidan motväges detta 
af den förskjutning mot industrialism, som sedan länge 
karakteriserat Sveriges näringslif och som säkerligen med 
ökad styrka gjort sig gällande under de år, som förgått 
efter senaste folkräkningen. 

Bland de samhällslager, som här icke blifvit till arbets
klassen hänförda, torde det hafva sitt intresse at t särskilja 
de med jordbruk sysselsatta. Hit skulle då räknas grup
perna gods- och hemmansägare, arrendatorer och jordtorpare 
samt inspektörer och rättare, äfvensom, enligt i det föregå
ende tillämpad beräkningsgrund, en mot dessa gruppers sam
manlagda numerär svarande andel i gruppen änkor utan 
uppgifvet yrke. Ifrågavarande jordbrukareklass skulle här
igenom komma a t t uppnå ett antal af omkring 450,000 och 
den kvinnliga befolkningen öfver 25 år skulle följaktligen 
kunna uppdelas i de tre grupperna: arbetare, utgörande 50 %, 
till jordbruksnäringen i öfrigt hörande, om 33 %, samt 
öfriga kvinnor, om 17 %. 

3) Kvinnliga understödstagare öfver 15 år. 
Såsom redan anförts, äro enligt det h vilande grundlags

ändringsförslaget från valrätt till Andra kammaren undan
tagna bl. a. sådana män, som häfta för understöd, som un
der löpande eller sistförflutna kalenderåret af fattigvårds
samhälle tilldelats dem själfva, deras hustrur eller minder
åriga barn. Tillämpad på kvinnor, skulle denna inskränk
ning komma a t t gälla sådana, som under nämnda två år 
antingen själfva åtnjutit understöd eller hvilkas män eller 
minderåriga barn erhållit dylikt. De vippgifter den offici
ella fattigvårdsstatistiken meddelar om kvinnor, som under 
ett visst år åtnjutit fattigunderstöd, lämna emellertid 
ej direkt upplysning om antalet kvinnor, som sålunda skulle 
träffas af fattigvårdsstrecket. 

Till en början är det helt naturligt, at t antalet under 
ett enstaka år understödda personer måste vara något mindre 
än antalet af de individer, som under två på hvarandra föl
jande år tagit fattigvårdens hjälp i anspråk. Äfven om en 
person, som börjat få del af ett mera stadigvarande under
stöd, i regeln torde få anses äfven framgent vara i behof 
af sådant, måste man å andra sidan antaga, a t t större om
sättning gör sig gällande inom den, om ock väsentligt fåta
ligare, fattigpersonal, som erhåller endast tillfälliga under
stöd. Då emellertid inga som helst upplysningar föreligga 
om, i hvad mån de under tvenne på hvarandra följande år 
understödda utgöras af samma eller olika personer, återstår 
ej annat än at t utgå från uppgifterna för ett enda år, hvil-
ket likväl, såsom häraf framgår, leder till ett något mindre 
antal understödda, än hvad enligt grundlagsändringsförsla
gets ordalydelse bort vara fallet. För vinnande af jämför
lighet med öfriga i denna berättelse framlagda data har 
härvid valts året 1900, men anföras, i tabellerna 5 och 6, 

äfven slutsummorna för hvarje härad, stad o. s. v. för det 
senaste år, för hvilket uppgifter vari t tillgängliga, eller år 
1905. Skillnaderna de bägge åren emellan äro dock, som ta
bellerna utvisa, i allmänhet mycket obetydliga. 

De framlagda uppgifterna torde emellertid äfven i ett 
par andra hänseenden tarfva en förklaring. Enligt gällande 
föreskrifter rörande affattandet af fattigvårdsstyrelsernas 
uppgifter till den officiella statistiken skola af understödda 
gifta personer upptagas såväl mannen som hustrun, såvida 
ej endera af någon anledning icke blifvit delaktig af fattig
understödet, i hvilken händelse endast den, som det erhållit, 
skall upptagas. A t t mannen åtnjuter understöd, utan a t t 
hustrun blir delaktig däraf, lärer emellertid endast undan
tagsvis förekomma. De gifta kvinnor, som i tabellerna 5 
och 6 finnas angifna såsom understödstagare, torde därför 
i det hela få anses innefatta alla hustrur, som vare sig 
själfva eller indirekt genom sina män kommit i åtnjutande 
af fattigunderstöd. 

Hvad vidare angår den omständigheten, att understöd, 
som beviljats åt minderåriga barn, skulle beröfva deras för
äldrar valrätt till Andra kammaren, upptager 1900 års fat
tigvårdsstatistik ett antal af 18,603 direkt understödda, ej 
föräldralösa barn, hvilka således hafva antingen endast fader 
eller endast moder eller ock bägge föräldrarna i lifvet. Huru 
många kvinnor — ogifta, gifta eller änkor och frånskilda 
— som af denna anledning skulle blifva diskvalificerade, 
kan ej uppgifvas. En del af dem torde emellertid äfven 
själfva vara såsom understödstagare redovisade. I alla hän
delser blifva äfven härigenom de föreliggande uppgifterna 
om kvinnliga understödstagare för låga från rösträttssyn
punkt sedt. 

A andra sidan äro de i tabellerna 5 och 6 meddelade 
uppgifterna om kvinnliga understödstagare så till vida i nå
gon mån för höga, at t de enligt fattigvårdsstatistiken om
fatta alla dylika kvinnor öfver 15 års ålder, medan däre
mot valrätt skulle inträda först vid fyllda 24 år. Enl igt 
upplysningar, som därom kunna hämtas ur Stockholms stads 
fattigvårdsstatistik, torde emellertid denna omständighet icke 
föranleda större ändring, än a t t det i tabellerna 5 och 6 upp-
gifna antalet kvinnliga understödstagare, eller 99,145, skulle 
nedgå till omkring 95,500. Motsvarande antal män kan be
räknas ntgöra 47,000. Bland understödstagare öfver 24 år 
äro således kvinnorna ungefär dubbelt så många som männen. 

De uppgifter, som i tabellerna 5 och 6 meddelas om 
civilståndsfördelningen bland de kvinnliga understödstagarne, 
utvisa, att änkorna och de frånskilda äro bland dem särde
les starkt företrädda. Under antagande at t alla i åldern 
15—24 år äro ogifta, blifver fördelningen bland de kvinn
liga understödstagare, som uppnått 24 år, följande: ogifta 
29-3 %, gifta 22-4 %, men änkor och frånskilda ända till 
48-3 %, eller i det närmaste hälften af hela antalet. A t t de 
sistnämnda i väsentligt högre grad än de ogifta och de gifta 
skulle träffas af fattigvårdsstrecket, framgår ännu tydligare, 
om understödstagarnas antal sammanställes med motsvaran
de folkmängd enligt tabellerna 1 och 2. Bland de ogifta 
kvinnorna utgöra understödstagarna 7-6 %, bland de gifta 
endast 2-6 %, men bland änkorna och de frånskilda ej 
mindre än 21.4 %. Fattigvårdsstrecket skulle således högst 
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obetydligt beröra de gifta kvinnorna, skulle i något högre 
grad träffa de ogifta, men skulle reducera de eljest röstbe
rättigade änkornas antal med fullt en femtedel. 

4) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jord-
torpare samt kommunalt röstberättigade 

gifta män. 

Enligt de uppgifter om för fast egendom eller för in
komst kommunalt skattskyldiga kvinnor, som finnas meddelade 
i tabellerna 7 och 8, uppgick hela deras antal (kol. 9) år 
1900 till 68,550. År 1885, för hvilket äfven uppgifter här
om föreligga och äro offentliggjorda i den för samma år 
verkställda rösträttsutredningen, var motsvarande antal 
45,686. ökningen under de 15 åren har således utgjordt 
50'1 % och särskildt å landsbygden 32-l %, men i städerna 
ända till 83.6 %. Huru denna ökning ställer sig i förhål
lande till å ena sidan hela antalet skattskyldiges och å 
andra sidan den kvinnliga befolkningens til lväxt under sam
ma tid, framgår af följande sammanställning: 

Öfverhufvud hafva sålunda de kvinnliga skattskyldige 
fullt förmått hålla jämna steg ej blott med öfriga skattskyl
dige utan äfven och i ännu högre grad med den kvinnliga 
folkmängdens tillväxt. 

Fortfarande är dock ej mer än 2'6 % af hela och 4-5 % 
af den myndiga kvinnliga befolkningen kommunalt s-katt
skyldig. Och äfven om detta förhållande skulle få anses 
undergå någon förändring för den händelse, at t för gift 
kvinna städse utfärdades särskild debetsedel, påkallas à 
andra sidan en minskning i de skattskyldiges antal däraf, 
a t t vissa dubbelräkningar förekomma i kol. 9 såsom följd 
af att samma person kan vara skattskyldig i mer än en 
kommun. Fråndragas de af denna anledning mer än en 
gång räknade och göres vidare afdrag för dels öfriga kvin
nor, som äro upptagna i en kommuns skattelängd utan at t 
vara i kommunen mantalsskrifna, dels omyndiga och dels 
slutligen sådana, som under inga omständigheter kunna haf
va kommunal rösträtt, såsom utländska undersåtar, i kon
kurstillstånd varande o. s. v., bör från det uppgifna anta
let skattskyldiga kvinnor, 68,550, dragas 3,174 (kol. 7 och 
8), hvarefter återstoden eller 65,376 (kol. 6) angifver det an
ta l kvinnor, som, för den händelse valrätt till Andra kam
maren hade varit tillerkänd myndiga kommunalt röstberät
tigade kvinnor, skulle år 1900 hafva kunnat vara politiskt 
röstberättigade. Af dessa hade emellertid 6,324 (kol. 3 och 
5) på grund af oguldna kommunalutskylder varit förhind
rade at t utöfva sin rösträtt. Och återstoden, 59,052, skulle 

få vidkännas ytterligare någon nedsättning i följd af den 
i det hvilande grundlagsändringsförslaget stadgade ålders
gränsen af 24 år, hvilken torde få anses komma att gälla 
kvinnor liksom män, äfven om icke allmän rösträtt medgif-
ves de förstnämnda. På grund af det tidsödande arbete en 
sådan undersökning skulle kräfva har emellertid någon för
delning af de kommunalt skattskyldiga kvinnorna med hän
syn till denna åldersgräns icke blifvit i tabellerna 7 och 8 
genomförd, men några detaljundersökningar, som gjorts för 
vissa härad och städer, kunna tjäna såsom tillräcklig väg
ledning i detta af seende. 

I nedanstående tabell angifves sålunda dels hela anta
let myndiga kvinnor, som ägde rösträtt inom den kommun, 
där de voro mantalsskrifna, dels antalet af dem, som voro 
i åldern 21—24 år 

Med stöd af dessa tal och med hänsyn tagen jämväl till 
motsvarande förhållande bland männen kan antalet under-
åriga bland ifrågavarande kvinnor anslås till 25 %. Det 
nyss uppgifna antalet kommunalt röstberättigade kvinnor, 
59,052, bör därför nedsättas till omkring 57,500, hvilken 
siffra sålunda angifver det antal kvinnor, som år 1900 skulle 
hafva varit politiskt röstberättigade, om valrätt hade varit 
medgifven kommunalt röstberättigade kvinnor, som uppnått 
en ålder af minst 24 ar. Fattigvårdsstrecket och kronout-
skyldsstrecket kunna här lämnas ur räkningen. 

De i den egna kommunens angelägenheter röstberättiga
de kvinnorna äro, såsom förut omnämnts, i tabellerna 7 och 
8 fördelade i tvenne grupper, nämligen sådana, som äro 
jämförliga med till Andra kammaren nu röstberättigade 
män, och sådana, som äro jämförliga med nu icke röstbe
rättigade män. Den förra gruppen omfattar sålunda huf-
vudsakligen de kvinnor, som antingen äga fastighet t i l l 
värde af minst 1,000 kr. eller ock erlägga bevillning för 
minst 800 kr. inkomst, den senare åter i allmänhet dem, 
som äga fastighet t i l l värde af mindre än 1,000 eller som 
erlägga bevillning för 500—800 kr. Fördelningen på de 
tvenne grupperna är följande: 

En bestämd olikhet råder härvid mellan män och kvin
nor. Af kvinnorna å landsbygden komma 51-6 % på den 
första gruppen, i städerna 65'2 % och i hela riket 57-4 %. 
För männen åter är motsvarande procenttal resp. 60-5, 72-0 
samt 63-7 %. De kommunalt skattskyldiga kvinnorna fram
träda således öfverallt såsom i ekonomiskt hänseende sva
gare än männen. 
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Af de ifrågavarande kommunalt skattskyldiga kvin
norna äro, såsom redan anförts, 6,324 eller 9-7 % i längderna 
antecknade såsom häftande för oguldna kommunalutskylder 
den 1 september 1900. Inom de tvenne grupperna af kvin
nor samt med åtskillnad mellan landsbygd och städer blifva 
procenttalen för de häftande följande: 

Samma iakttagelse kan sålunda göras i fråga om kvin
norna, som förut gjorts beträffande män, nämligen att an
talet för kommunalutskylder häftande är förhållandevis 
större i städerna än å landsbygden och likaledes större bland 
de lägre beskattade än bland de mera burgna. Ofverallt 
uppvisa dock kvinnorna väsentligt lägre antal häftande än 
männen, och särskildt är detta fallet i städerna. Bland 
männen â landsbyggden uppgingo de häftande till 8-0 % 
i städerna till 42.9 % och i hela riket till 17'8 %. Samman-
ställes denna männens öfvervikt öfver kvinnorna med det 
nyss anförda förhållandet, at t de kommunalt röstberättigade 
kvinnorna äro att söka något lägre på inkomstskalan än 
männen, måste detta få anses bära vittne om, att det icke 
är någon gynnsammare ekonomisk ställning, som sätter kvin. 
norna i stånd att fullgöra dessa sina medborgerliga skyldig
heter med större samvetsgrannhet än männen. 

Rörande civilståndsfördelningen bland de i den egna 
kommunens angelägenheter röstberättigade kvinnorna med
delas uppgifter i kol. 10—12 af tabellerna 7 och 8. Då de 
skattelängder, som ligga till grund för denna utredning om de 
kommunalt skattskyldiga kvinnorna, icke innehålla fullstän
diga upplysningar i detta afseende, hafva desamma måst 
kompletteras med från annat håll tillgängliga data. De käl
lor, som härvid användts, äro delvis 1899 års mantalsläng
der, hvilka emellertid ej alltid innehålla anteckningar om de 
skattskyldiges civilstånd, och delvis 1900 års utdrag ur för
samlingsböckerna, hvilka åter såsom gällande en tidpunkt, 
som infaller två år senare än den, som de använda skatte
längderna afse, icke heller visat sig vara ofverallt använd
bara. De meddelade uppgifterna kunna därför icke göra 
anspråk på att vara fullt exakta. De ogiftas antal är säker
ligen för högt uppgifvet, änkornas oeh måhända äfven de 
giftas däremot för lågt. Skiljaktigheterna torde i alla hän
delser icke vara af den omfattning, att ej en åtminstone 
ungefärlig föreställning kan vinnas om civilståndsfördelnin
gen bland de ifrågavarande kvinnorna. Denna ställer sig, i 
% uttryckt, sålunda: 

Det ringa antalet gifta kvinnor utgöres nästan uteslutan
de af fastighetsägarinnor. De 'ogifta och änkorna äro inom 

hela riket ungefär jämnstarka, men å landsbygden äro de ogifta 
endast omkring hälften af änkorna, medan i städerna för
hållandet är alldeles omvändt. Detta torde låta sig förkla
ras därigenom, att de kommunalt röstberättigade å lands
bygden till öfvervägande del utgöras af fastighetsägarinnor 
(änkor efter hemmansägare), då däremot i städerna de ogifta 
inkomsttagerskorna äro till antalet de förhärskande. 

Af de uppgifter om kvinnliga jordtorpare å landsbygden, 
som meddelas i kol. 13 af tabellerna 7 och 8 oeh hvilka här 
framläggas till jämförelse med motsvarande uppgifter för 
männen, som offentliggjorts i Andra afdelningen af föreva
rande rösträttsutredning, framgår, att antalet dylika kvin
nor år 1900 uppgick till 2,148. Mera talrikt förekomma de 
hufvudsakligen endast i vissa trakter af Kristianstads och 
Alfsborgs län. Till allra största delen torde de utgöras af 
änkor efter torpare. Blott 46 äro upptagna bland de kom
munalt skattskyldiga kvinnorna. 

I de tre sista kolumnerna af tabellerna 7 och 8 med
delas slutligen vissa uppgifter om antalet kommunalt röst
berättigade gifta män år 1900, jämförliga med de kvinnor, 
som här redovisats i kol. 2—6. Dessa uppgifter afse att 
lämna upplysning om antalet sådana kvinnor, som skulle 
blifva politiskt röstberättigade, för den händelse valrätt med-
gåfves alla hustrur till kommunalt röstberättigade män. 
Hela antalet dylika kvinnor uppgår till 503,618, hvari emel
lertid ingår åtminstone någon del af de 3,242 kvinnor, som 
själfva äga kommunal rösträtt. Huru många af nämnda an
tal hustrur, som äro under 24 år, har ej undersökts för hela 
riket, men en utredning af samma omfattning som den, hvil-
ken ofvan anförts såsom verkställd ifråga om de kommunalt 
röstberättigade kvinnornas åldersfördelning, har gifvit föl
jande resultat: 

Frånsedt Södertälje stad, där de gifta kvinnorna i ål
dern under 24 år utgöra 3-4 % af hela antalet, växlar detta 
procenttal inom de återstående fyra områdena mellan 0'5 % 
i Skånings härad och 2'2 % i Danderyds skeppslag. An
slås genomsnittsprocenten för hela riket till vid pass 2, kan 
antalet hustrur öfver 24 år till kommunalt röstberättigade 
män år 1900 beräknas till omkring 493,000. Bland de gifta 
männen häftade emellertid 140 % för oguldna kommunalut
skylder; och om bristande betalning af dylika utskylder 
från mannens sida får anses blifva ett hinder äfven för 
hustrun at t utöfva sin rösträtt, skulle härigenom de verk
ligen röstberättigade hustrurnas antal komma at t nedgå till 
i rundt tal 425,000. 

Lägges till sistnämnda samma motsvarande antal kvin
nor, som själfva äga kommunal rösträtt, skulle uppstå en 
ny valmanskår af 480,000 kvinnor, för den händelse valrätt 
till Andra kammaren, under i öfrigt för männen föreslagna 

II 
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villkor, bereddes ej blott åt kommunalt röstberättigade kvin
nor utan äfven åt hustrur till män, som åtnjuta kommunal 
rösträtt. Och den del af landets befolkning, som dels häri
genom, dels enligt det hvilande grundlagsändringsförslaget 

skulle erhålla politisk rösträtt, komme på detta sätt att till 
vid pass två tredjedelar utgöras af män och till en tredjedel 
af kvinnor, d. v. s. männen blefve till antalet dubbelt så 
många som kvinnorna. 

Stockholm den 17 februari 1908. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL. 

Hugo Burström. 
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A n m ä r k n i n g a r till tabellerna 1 och 2: se sid. 86. 
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föreslagna valkretsar för val till Andra kammaren, fördelade i yrkesgrupper enligt folkräkningen vid 1900 års slut. 69 



70 Tab. 4. (Forts.) Antal kvinnor öfrer 25 år inom hvar och en af de i Kungl. Maj:ts proposition n:r 28 till 1907 års riksdag 



föreslagna valkretsar för val till Andra kammaren, fördelade i yrkesgrupper enligt folkräkningen vid 1900 års slut. 71 
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Tab. 5. Kvinnliga understödstagare öfver 15 år inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad 
åren 1900 och 1905. 



Tab. 5. (Forts.) Kvinnliga understödstagare öfver 15 år inom hvarje härad (tingslag e. d.) o. stad åren 1900 o. 1905. 73 



74 Tab. 5. (Forts.) Kvinnliga understödstagare öfver 15 år inom hvarje härad (tingslag e. d.) o. stad åren 1900 o. 1905. 



Tab. 5. (Forts.) Kvinnliga understödstagare öfver 15 år inom hvarje härad (tingslag e. d.) o. stad åren 1900 o. 1905. 75 
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Tab. 6. Kvinnliga understödstagare öfver 15 år inom hvar och en af de i Kungl. Maj:ts pro
position n:r 28 till 1907 års riksdag föreslagna valkretsar för val till Andra kammaren, 

åren 1900 och 1905. 

A n m ä r k n i n g a r till tabellerna 5 och 6: se sid. 86. 
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Tab. 7. Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstbe
rättigade gifta män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 

† B betecknar sådana, som betalt, och Ob sådana, som icke betalt sina kommunalutskylder. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 
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Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 



86 

Tab. 7. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvarje härad (tingslag e. d.) och stad år 1900. 

Anmärkningar till tabellerna 1, 3, 5 och 7. 
1)—9). "Uppgifterna afsc de särskilda områdenas omfattnine enligt förhål

landena är 1900. De hufvudsakliga ändringar i afseende på indelningarna, som 
sedan dess ägt rum och hvilka mer eller mindre inverka på de i tabellerna 2, 4, 
6 och 8 meddelade uppgifterna för de olika valkretsarna, äro följande: 

1) Ltindby kommun, förut tillhörande Östra Hisings härad, är numera inför-
lifvad med Göteborgs stad. — 2) Lysekils köping, som år 1900 tillhörde 
S (ångenäs härad, har under slr 1903 trädt i utöfning af stadsrättigheter, men 
har här hlifvit i tabell 5 äfven för är 1905 hänförd till nämnda härad. — 
3) Säters, Stora Sfcedvi, Husby samt Hedemora och Gurpenbergs tingslag äro 
numera förenade till elt tingslag, benämnd t Hedemora tingslag. — 4) Gran-
gärde, Norrbärke och Söderburke tingslag äro numera förenade till ett tings
lag, benämndt Västerbergslags tingslag. — fi) .Södra Hälsinglands Västra 
tingslag benämnes numera Bollnäs tiugslag och Östra tingslaget Ala tingslag. 
— 6) Säbra, Gudmundrå och Nora tingslag äro numera förenade till ett 
tingslag, Ångermanlands Södra domsagas tingslag. — 7) Själevads och Arnäs 
tingslag äro numera förenade till ett tingslag. — 8) Refsunds, Brunflo samt 
Hackas oeh Näs tiugslag äro nnmera förenade till ett tingslag, benämndt 
Refsunds, Brunflo oeh Näs tingslag, — 9) Bygdeå, Nysa t ra och Eofångers 
tingslag äro numera förenade till ett tingslag, benämndt Nysätra tingslag. 

10) Skiljaktigheten mellan de här meddelade uppgifterna om de i mantals-
skrifningsorten kommunalt röstberättigade gifta männen ä landsbygden och samma 
uppgifter i Andra afdeluingen af förevarande redogörelse angående valrätt till Riks
dagens Andra kammare beror därpå, att vissa mindre rättelser nn befunnits erfor
derliga i de förut endast för hela landsbygden offentliggjorda uppgifterna. 

Anmärkning till tabellerna 2, 4, 6 och 8. 
Enligt den i Kungl. Maj:ts proposition n:r 28 till 1907 års riksdag före

slagna valkretsindelning omfattar: 
Stockholms stads första valkrets: Nikolai, Klarn, Kungsholms, Maria och 

Katarina territoriella församlingar; 
Stockholms läns södra valkrets: Sotholms, Svartlösa, Oknebo, Eärentuna och 

Sollentuna härad, Danderyds, Åkers och Värmdö skeppslag samt städerna Söder
tälje och Vaxholm; a 

Södermanlands läns norra valkrets : Väster-Rekarne, Öster-Rekarne, Åkers 
och Selebo härad samt städerna Eskilstuna, Torshälla, Strängnäs och Mariefred; 

Östergötlands läns norra valkrets: Aska, Finspånga läns, Björkekiuds, Öst
kinds oeh Lösings härad, Bräbo härad utom Östra Eneby kommun, Memmiogs 
härad utom Borgs kommun, Hammarkinds och Skärkinds härad samt städerna 
Motala och Söderköping: 

Norrköpings och Linköpings valkrets: Norrköpings stad med Osira Eneby 
och Borgs kommuner samt Linköpings stad; 

Jönköpings löns östra valkrets: Norra Vedbo, Södra Vedbo, Östra och Västra 
härad samt Eksjö stad; 

Kronobergs läns östra valkrets: Konga, Uppvidinge, Norrvidingc och Kinne-
valds härad samt Växjö stad; 

Kalmar läns norra valkrets: länets norra landstingsområde, d. v. 8. Norra 
Tjusts, Södra Tjnsts, Sevede, Tnnaläns och Åspelands härad samt städerna Väster
vik och Vimmerby; 0 D 

Kristianstads läns nordvästra valkrets: Södra Åsbo, Bjäre, Norra Åsbo, 
Västra Göinge och Östra Göinge härad samt Ängelholms stad; 

Malmöhus läns norra valkrets: Luggude, Rönnebergs och Onsjö härad; 
Malmöhus läns mellersta valkrets: Harjagers, Frosta, Färs, Torna och Bara 

härad : 
Göteborgs och Bohus läns södra valkrets: Askims, Västra Hisings, Östra 

Hisings, Säfvedals, Inlands Södre, Inlands Nordre, Inlands Fräkne, Intnnds Torpe, 
Tjörn», Ornsts östra och Orusts västra härad samt städerna Marstrand och 
Kuugälf; (Den är 1900 till Östra Hisings härad hörande Lundby kommun är 
emellertid i tabellerna 2, 4, 6 och 8 tillagd Göteborgs stad, ined hvilken den
samma numera är införlifvad.) 

Älfsborrjs läns norra valkrets: Nordals, Sundals, Valbo, Tössbo och Vedbo 
härad samt Åmåls stad ; 

Alf »borgs läns mellersta valkrets: Flandre, Väne, Bjärke, Vätle, Aie, Kul-
lings och Gäsenc härad samt städerna Vänersborg och Alingsås; 

Skaraborgs läns norra valkrets: Vadsbo, Kakinds, Valle, Kinne och Kinne-
fjärdirtgs härad samt städerna Mariestad, Sköfde, Hjo och LidköpiBg; 

Värmlands läns n;rra valkrets: Alfdals och Fryksdals härad; 
Värmlands läns östra valkrets: Färnebo, Ölme, Visnums, Vase, Nyeds, Kils 

och Karlntnds härad samt städerna Karlstad, Kristinehamn och Filipstad; 
Örebro !«ns norra valkrets: Nora och Hjulsjö, Grythytte och Hällefors, 

Nya Kopparbergs samt Lindes och Ramsbergs bergslag, Fellingsbro, Glanshammars 
och Örebro härad äfvensom städerna Örebro, Nora och Lindesberg; 

Västmanlands läns östra valkrets: Torstuna, Simtuna, Öfver-Tjurbo, Våla, 
Yttcr-Tjurbo, Siende, Tuhundra och Norrbo härad samt städerna Västerås och Sala; 

Kopparbergs läns östra valkrets: Folkare härad, nuvarande Hedemora tingslag 
och Falu domsagas norra tingslag äfvensom städerna Falun, Hedemora och Säter; 

Kopparbergs låns västra valkrets: Faln domsagns södra, Västerbergslags samt 
Nås och Vlaluugs tingslag; 

Gästriklands valkrets : Gästriklands östra och Gästriklands västra tingslag 
samt Gäfle stad; 

Hdhinglands södra valkrets: Bollnäs och AU tingslag samt Söderhamns stad; 
Medelpads valkrets: Selångers, Tuna, Torps, Njurunda, Sköns, Indals och 

Ljustorps tingslag samt Sundsvalls stad; 
Ångermanlands södra valkrets: Säbrfi, Stigsjö, Viksjö, Haggdångers, Gnd-

mundrå, Högsjö och Hemsö kommuner (d. v. s. Säbra gamla och Gudmundrå 
gamla tingslag), Boteå, Sollefteå, Kesele och Romsele tingslag samt Härnösands stad; 

Jämtlands läns södra valkreis; Svegs, Hede, Bergs, Ragunda samt Refsunds, 
Brunflo och Näs tingslag äfvensom Östersunds stad; 

Västerbottens låns södra^valkrets: Nordmalings och Bjurholms, Umeå, Deger-
fors, Lycksele lappmarks och Asele lappmarks tingslag samt UineS stad; 

Norrbottens läns södra valkrets: Piteå, Älfsby, Arvidsjaurs lappmarks, Arje
plogs lappmarks, Neder-Luleä,: Öfver-Luleå samt Jockmocks lappmarks tingslag 
äfvensom Piteå och Luleå städer. 
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Tab. 8. Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberätti
gade gifta män inom hvar och en af de i Kungl. Maj:ts proposition n:r 28 till 1907 års riksdag 

föreslagna valkretsar för val till Andra kammaren, år 1900. 

† B betecknar sadana, som betalt, och Ob sådana, som icke betalt sina kommunalutskylder. 
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Tab. 8. (Forts.) Kommunalt skattskyldiga kvinnor, kvinnliga jordtorpare samt kommunalt röstberättigade gifta 
män inom hvar och en af de i Kungl. Maj:ts proposition n:r 28 till 1907 års riksdag föreslagna valkretsar för val 

till Andra kammaren, år 1900. 
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