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Résumé de la Statistique électorale pour 1921. 

Dans ce rapport sont traitées tontes les élections et tous les nouveaux dépouillements des voix 
qui ont eu lieu pour la Première chambre ainsi que pour la Seconde chambre de la Diète suédoise 
(»Riksdagen») pendant l'année 1921. 

Les élections pour les deux chambres se font d'après le principe de la représentation proportionelle 
(méthode Thiele avec certaines modifications). Pour remplacement d'un membre dont la place devient 
vacante avant l'expiration du temps pour lequel il est élu, on n'a pas besoin de faire une élection 
partielle, mais il suffit en règle de faire un nouveau dépouillement des bulletins de vote délivrés. 

Les élections pour la Première chambre se font par les conseils généraux et par les conseils 
municipaux des plus grandes villes pour une période de huit ans. Cependant, toute la chambre, n'est 
pas renouvelée chaque fois, les circonscriptions étant divisées en huit groupes, de la sorte qu'un d'eux 
élit chaque année pour des périodes de huit ans par les élections ordinaires. La chambre, qui se 
compose de 150 députés, compte maintenant (au commencement de l'année 1922) 41 conservateurs ; 18 
appartiennent à la ligne des paysans; 38 sont libéraux, 50 social-démocrates, 2 social-démocrates 
radicaux et 1 communiste. 

Les élections pour la Seconde chambre se font, après l'amendement de la Constitution qui eut 
lieu en 1919, tous les quatre ans au mois de septembre. La chambre est Tenouvelée intégralement 
chaque fois. Pour accomplir les élections, le pays est divisé en 28 circonscriptions électorales, dont 
chacune élit 3—16 députés. Le droit de vote est accordé à tous les suédois, hommes et femmes! 
âgés de 23 ans révolus qui jouissent de leurs droits civiques, excepté: 

ceux qui sont interdits ou en faillite; 
ceux qui ont reçu secours de l'assistance publique; 
celui qui est privé du droit d'élire à cause d'une peine condamnée; 
enfin tout conscrit qui n'a pas accompli l'obligation du service militaire. 
Chaque année une liste électorale est dressée pour chaque district de vote, comprenant tons 

ceux qui au commencement de l'année ont 23 ans révolus. Chacun qui n'est pas frappé par une 
des causes de disqualification susmentionnées est inscrit dans la liste comme ayant droit de vote. 
Ces listes sont employées aux élections pour la Seconde chambre. Les chiffres suivants indiquent 
le nombre des hommes étant inscrits dans les listes électorales aux élections en 1921 ainsi que leur 
répartition au point de vue du droit de vote. 

Campagne Villes Pays entier 
Annotés dans les listes 2263187 1033063 3296250 
dont ayant droit de vote 2 212295 1010622 3222917 

» n'ayant pas droit de vote . . 50892 22 441 73333 

En proportion de la population les personnes inscrites dans les listes étaient de 55' 4 %, et ceux 
qui avaient droit de vote effectif de 54'2 %. Dans la campagne les électeurs effectifs n'étaient que 
53'3 % de la population, mais dans les villes ils étaient de 56"2 %. 

Dans cette statistique les hommes inscrits dans les listes sont distribués en groupes de professions 
pour expliquer l'effet des dispositions concernant le droit de vote et l'emploi de ce droit parmi les 
différentes parties sociales de la population. Les indications sur ce point se retrouvent dans le tabl. 6. 
Un résumé pour le pays entier se trouve dans le tabl. K, page 25. Les professions sont réunies en 
trois grands groupes I, II, III, comprenant la classe supérieure, moyenne et inférieure. 



VI 

Le tableau, page 27, indique les différentes causes do la perte du droit de vote. Le nombre total 
des électeurs n'ayant pas droit de vote était de 73 333. 

En automne 1921 seulement 1 747 553 électeurs (54"2 %) prirent part aux élections générales pour 
la Seconde chambre pour le reste de la période de 1921—1924. La participation fut de 535 % à la 
campagne et de 55'7 % dans les villes. Parmi les hommes la participation fut de 62'0 %, tandis que 
pour les femmes te pourcentage monte à 47'2. 

La participation aux élections pour les différents groupes de professions aussi bien en chiffres 
absolus qu'en comparaison du nombre des électeurs effectifs, est montrée dans les deux dernières 
colonnes dn tabl. N (page 33). L'intérêt le plus vif fut constaté parmi les propriétaires (»godsägare») 
dont non moins de 79'6 % parmi les hommes et 76'8 SU parmi les femmes firent usage de leur droit1 

de vote. Ensuite viennent les fabricants dont 77'4 % resp. 72'2 % prirent part à l'élection. Pann 
les ouvriers, excepté les ouvriers d'agriculture, la participation s'élève environ à 62"8 pour les hom
mes, tandisque parmi les marins et les pêcheurs elle monte à seulement 300 % parmi les hommes 
électeurs. 

Dans chaque groupe de professions on a rangé les femmes sous leB divisions suivantes: mariées, 
autres membres de famille, eelles exerçant un métier et autres. L'intérêt pour les élections est 
presque aussi vif parmi les femmes mariées que parmi les hommes. Au contraire on peut constater 
un intérêt plus petit parmi celles exerçant un métier et les antres membres de famille. 

Les députés de la Seconde chambre sont 230, c'est-à-dire un réprésentant sur les 25 888 habi
tants. Avant les élections générales de l'automne 1921 la chambre se composait de 70 conservateurs, 
10 union des agriculteurs du royaume, 19 ligue des paysans, 47 libéraux, 75 social-démocrates et 7 
social-démocrates radicaux. A ces élections la répartition des bulletins de votes valables et des dé
putés élus sur les différents partis politiques était comme suit (voir tab. 5): 

Bulletins de f,, . . . 
votes valables D é P u t e s 

Conservateurs 449302 62 
Ligue des paysans 192 269 21 
Libéraux 325608 41 
Social-démocrates 630855 93 
Social-démocrates radicaux 56 241 6 

Communistes 80355 7 
Autres 7 322 — 

1741952 230 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse rörande 
riksdagsmannavalen under år 1921. 

Jämlikt bestämmelserna i nådiga brevet till statistiska tabellkommissionen 
1—221260. 



2 MATERIALET. 

den 29 september 1911 ingår föreliggande berättelse i likhet med de fem när
mast föregående berättelserna angående riksdagsinannavalen i serien Sveriges 
officiella statistik. Den behandlar valen till såväl första som andra kamma
ren är 1921. 

Materialet. Det material, varpå efterföljande framställning i huvudsak 
grundar sig, är de vid röstsammanräkningen för riksdagsmannavalen till 
första och andra kammaren förda protokollen samt de för varje valdistrikt 
upprättade röstlängderna för är 1921. I fråga om valen till andra kammaren 
har pä begäran av statistiska centralbyrån förutom de uppgifter, som enligt 
lag skola innehållas i sammanräkningsprotokollen, förteckning meddelats av 
överstathållarämbetet och länsstyrelserna â partifördelningen inom varje val
distrikt. 

De röstandes fördelning på de politiska huvudpartierna, höger, bondeför
bundet, liberala, socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister har 
genomförts i så stor utsträckning som möjligt, vilket i de flesta fall icke mött 
några svårigheter tack vare den av valmetoden föranledda sammanslutningen 
av de röstande i grupper med gemensam partibeteckning. Då olika partier 
röstat med samma partibeteckning, har i allmänhet en fördelning kunnat 
genomföras på de särskilda partierna i fråga om valen såväl till första som till 
andra kammaren. Med hänsyn till förstakammarvalen har nämnda fördel
ning skett med stöd av den kännedom, man ägt om partiställningen inom 
resp. landsting, som förrättat valen i fråga. De städer, som ej äro represente
rade i landstingen, nämligen Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Gävle 
och Hälsingborg, välja numera särskilda elektorer, vilka antingen ensamma, 
såsom i Stockholm och Göteborg, eller tillsammans med till samma valkrets 
hörande landsting utse riksdagsmän till första kammaren. Med hänsyn t i l l 
andrakammarvalen åter har fördelningen skett dels med tillhjälp av de 
vid röstsammanräkningarna av de flesta länsstyrelser upprättade s. k. hjälp-
sedlar. vilka på centralbyråns begäran beredvilligt ställts till dess förfogande, 
dels ock med tillhjälp av ovannämnda förteckningar à partifördelningen inom 
varje valdistrikt. 

Med användning av dessa förteckningar och hjälpsedlar har det sålunda 
varit möjligt att i samtliga valkretsar exakt angiva de olika partiernas 
numerär inom den gemensamma partigruppen. Fördelningen av valsedlar med 
gemensam partibeteckning på de särskilda partierna har i samtliga valkretsar 
utom Västmanlands läns kunnat genomföras icke blott för hela valkretsen, 
utan även för varje valdistrikt, tack vare att resp. länsstyrelser beredvilligt 
insänt fallständiga hjälpsedlar eller i bilagor till sammanräkningsprotokollen 
verkställt en dylik fördelning. I Västmanlands län har dock vid röstsam
manräkningen någon uppdelning partivis på de särskilda valdistrikten av 
dessa under samma partibeteckning avgivna röster icke ägt rum, varför kom
munisters och vänstersocialisters röster för denna valkrets i tab. 2 har redo
visats tillsammans med socialdemokraternas inom valdistrikten. Enligt upp
gift från landssekreteraren i länet lära kommunisterna erhållit siaa flesta 
röster inom Skinnskattebergs, Riddarhyttans samt Västanfors norra och södra 
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valdistrikt, vänstersocialisterna inom Västerås stads skilda valdistrikt. Yid 
partiernas fördelning på landsbygd och städer hava därför inom nämnda län 
kommunisterna förts på landsbygden och vänstersocialisterna på städerna. I 
en del fall har det varit svårt att avgöra om de röstande äro vänstersocialis
ter eller kommunister. 

Statistiken över den politiska rösträtten, antalet röstberättigade och icke 
röstberättigade rn. m. grundar sig på de vid andrakammarvalen använda 
röstlängderna, vilka i centralbyrån underkastats en detaljerad bearbetning. 
Därvid har bl. a. även genomförts en fördelning av de i röstlängderna upptagna 
personerna på vissa större yrkesgrupper, såsom skedde beträffande valen år 1911, 
hösten 1914 samt åren 1917 och 1920. Ifrågavarande yrkesfördelning har stött på 
stora svårigheter till följd av röstlängdernas ofta bristfälliga uppgifter i detta 
avseende, särskilt gäller detta grupperingen av kvinnorna, vilka vid 1921 års 
val för första gången uppträtt såsom röstberättigade. Materialet har emeller
tid under bearbetningen i stor utsträckning fullständigats genom en tidsödande 
jämförelse med kalendrar o. dyl. samt med de i centralbyrån befintliga för-
samlingsboksutdragen, ävensom genom hänsynstagande till industristatistikens 
uppgifter m. m. 

Riksdagens första kammare. 

Genom riksdagens beslut år 1921 har bestämmelsen om val till riksdagens 
första kammare förändrats beträffande valperiod och valkretsarnas antal. 

Valkretsarna för utseende av första kammarens ledamöter äro av tre slag: 
1) ett eller flera landstingsområden; 2) stad som ej deltager i landsting (Stock
holm och Göteborg); 3) landstingsområde med inom detta belägen stad (stä
der), som ej deltager i landsting. 

Enligt vallagen är riket för förstakammarvalen indelat i följande 19 val
kretsar: 1. Stockholms stad; 2. Stockholms län och Uppsala län; 3. Söderman
lands län och Västmanlands län; 4. Östergötlands län med Xorrköpings stad: 
5. Jönköpings län; 6. Kronobergs län och Hallands län; 7. Kalmar läns norra 
och södra landstingsområden samt Gottlands län; 8. Blekinge län och Kris
tianstads län; 9. Malmöhus län med Malmö stad och Hälsingborgs stad; 10. 
Göteborgs stad; 11. Göteborgs och Bohus län: 12. Älvsborgs län; 13. Skara
borgs län; 14. Värmlands län; 15. Örebro län; 16. Kopparbergs län; 17. Gävle
borgs län med Gävle stad; 18. Västernorrlands län och Jämtlands län; 19. 
Västerbottens län och Xorrbottens län. 

Valkretsarna skola för val till riksdagens första kammare indelas i åtta 
grupper, och varje år skall inom en av dessa grupper förrättas val för näst-
följande åttaårsperiod. Härigenom äger alltså nytt val rum varje år for en 
åttondedel av första kammaren, och efter åtta år har hela kammaren förnyats. 

De åtta grupper vari valkretsarna indelats äro följande : 
första gruppen: l:sta och 12:te; andra gruppen: 2:dra och 19:de: tredje grup-
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pen: 3:dje och 8:de; fjärde gruppen: 4:de och 18:de; femte gruppen: 5:te, l l : te 
och 14:de;sjätte gruppen: 6:te, 10:de och 15:de; sjunde gruppen: 7:de, 13:de och 
l6:de; åttonde gruppen: 9:de och 17:de valkretsarna. 

Nyval till första kammaren skedde för hela riket i september 1921. För 
l:sta gruppen gäller valet de åtta åren närmast efter 1921 (första valåret), för 
annan grupp intill ingången av gruppens närmaste åttaårsperiod, alltså för 
2:dra gruppen ett år eller t. o. m. 1922, för 3:dje gruppen två år eller t. o. m. 
1923 o. s. v. Blir första kammaren upplöst innan 8:de gruppen hunnit för
rätta val för åttaårsperiod, skola de därpå följande nyvalen gälla för grupp, 
som valt för åttaårsperiod, till periodens utgång och för annan grupp till bör
jan av dess första åttaårsperiod. 

Valen, som äro proportionella, verkställas under september månad. Städer, 
som ej deltaga i landsting, utse särskilda elektorer för val av riksdagsmän 
till första kammaren. Omfattar valkretsen olika landstingsområden och i ett-
dera finnas flera landstingsmän än som skolat utses, om grunderna för lands
tingsmännens antal i ett annat landsting i valkretsen varit gällande, har det 
förstnämnda landstinget att till valmän utse så många landstingsmän, att de
ras antal motsvarar dessa grunder. Dessa valmän väljas proportionellt. Till 
följd av denna bestämmelse utser Gottlands läns landsting särskilda elektorer. 
Vid val av elektorer inom de 5 största städerna gälla samma valrättsbestäm
melser som vid val av stadsfullmäktige. Följande tablå utvisar i samman
drag antalet röstberättigade, icke röstberättigade samt i valet deltagande per
soner vid ifrågavarande elektorsval. 

Stockholm Göteborg Malmö Norrköping Gävle Hälsingborg 
Röstberättigade . . . . män 94 654 41745 23 590 10 668 7 611 9 851 

kvinnor 135 499 55 008 30 884 16 728 10027 12 728 
s:a 2330133 96 753 34 474 37396 17638 32579 

Icke röstberättigade . . män 6 592 5 491 1701 2 536 940 886 
kvinnor 3 202 1396 520 686 287 325 

s:a 9 794 6887 3321 3 222 1237 1211 

I valet deltagande . . . män 48 779 16 967 11980 5 363 526 5 790 
kvinnor 46334 14 866 9 950 6 423 85 5611 

s:a 95113 31833 21930 11786 611 11401 

I Gävle röstade samtliga partier under den gemensamma partibeteckningen 
»Samlingslistan», vilket torde förklara den ringa livaktigheten. 
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Tab. A. Folkmängd, antal valmän och riksdagsmän i första kammarens 
valkretsar. 

Valkretsindelning. 

Antalet valkretsar vid val till riksdagens första kammare utgör numera så
som nämnts 19. I förhållande till tidigare val innebär detta en minskning 
med 12 valkretsar, nämligen frän 31 ti l l 19. 

Antalet valmän för val av riksdagsmän i första kammaren, d. v. s. lands
tingsmän och elektorer, framgår av tab. A, där detta antal angives för de 
särskilda valkretsarna vid valen år 1921. Sammanlagt utgjordes hela val-
manskâren till första kammaren vid 1921 års val av 1 310 valmän, därav 1 083 
landstingsmän och 227 elektorer, varav 12 för Gottlands län. Till jämförelse 
må nämnas, att hela antalet valmän vid 1919 års allmänna val utgjorde 1 473, 
varav 1103 landstingsmän och 370 stadsfullmäktige. 

Antalet ledamöter i första kammaren är jämlikt § 6 riksdagsordningen 
fastställt till 150, och skall det antal riksdagsmän, varje valkrets äger utse, 
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vart tionde år bestämmas av Konungen. Med ledning av de uppgifter om 
folkmängden den 1 januari 1921, som av statistiska centralbyrån meddelats, 
reglerades genom nådiga kungörelsen den 18 juli s. å. antalet riksdagsmän för 
nästföljande tioårsperiod, varvid bestämdes, att varje valkrets skulle utse det 
antal riksdagsmän i första kammaren, som även finnes angivet i tab. A. 

Förhållandet mellan antalet représentante)- och folkmängden för riket i dess 
kelhet utvisade den 1 januari 1921 (se tab. A) inom varje valkrets 1 riks
dagsman pä i medeltal 39 358 invånare ( = 1 100 av rikets folkmängd) mot 
37 591 invånare vid 1914 års reglering och 34 809 vid motsvarande reg
lering är 1904. Av samtliga valkretsar företedde 9 högre och 10 lägre tal än 
nyssnämnda medelsiffra för riket i dess helhet. Antalet invånare per riksdags
man växlade inom dem mellan 43 679 i Örebro län och 37 054 i Göteborgs 
och Bohus län. 

Valen till första kammaren. 

Pä grund av en utav 1921 års riksdag slutligt antagen grundlagsbestäm
melse förrättades samma ar nya val för hela riket till första kammaren. 

I tab. B. meddelas en sammanfattande översikt över antalet röstande och 
antalet valda riksdagsmän inom varje parti. 

Beträffande deltagandet i valet må nämnas, att valmännens och de röstandes 
antal numera i regeln är identiskt, enär vid förfall för ej endast landstings
man utan även för elektor den för honom utsedde suppleanten i stället inträder. 
En av vänstersocialisterna i Jönköpings län synes dock enligt valprotokollet 
icke hava deltagit i röstningen. 

Partifördelningen såväl bland de röstande som de valda framgår av tab. 
B. Vid 1921 års val förekom gemensam partibeteckning mellan två eller flera 
partier i 16 av rikets 19 valkretsar. Endast inom Kronobergs och Hallands läns, 
Blekinge och Kristianstads läns samt Alvsborgs läns valkrets uppträdde sålunda 
alla förekommande partier under var sin beteckning. Att vid förevarande val 
liksom det närmast föregående så livlig samverkan ägt rum mellan olika par
tier, förklaras därav, att partiernas antal genom utbrytningar numera ökats 
till sex. I stället för jordbrukarnes riksförbund, som uppgått i bondeförbundet, 
hava kommunisterna uppträtt som särskilt parti. För att i någon mån göra sig 
gällande vid valen hava emellertid de mindre partierna måst förena sig under 
samma partibeteckning med ett större av liknande åsikter. 

Nedanstående tablå visar i sammandrag för varje särskilt parti dels anta
let valkretsar, där partiet i fråga över huvud förekommer, dels (inom parentes) 
antalet valkretsar, i vilka partiet samverkat med ett annat: 

Höger 19 (8) Socialdemokrater 19 (12) 
Bondeförbundet 17 (9) Vänstersocialister 12 (10) 

Liberala 19 (6) Kommunister 4 (3) 
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Tab. B. De allmänna valen till första kammaren år 1921. 

De olika partiernas kombinationer med varandra hava härvid varit följande, 
varvid bredvidstående siffror angiva antalet valkretsar, där kombinationen 
förekommer. 
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Höger + Bondeförbundet 7 
Höger + Liberala 1 
Bondeförbundet + Liberala 2 
Liberala + Socialdemokrater 2 
Socialdemokrater + Vänstersocialister S 
Socialdemokrater + Vänstersocialister + Kommunister 1 
Socialdemokrater + Kommunister 1 
Vänstersocialister + Kommunister 1 

Påfallande är, huru samtliga partier, särskilt de nybildade, ofta begagna 
sig av den gemensamma partibeteckningens tekniska fördelar. I synnerhet 
har detta ägt rum, när ett parti blott förfogat över några få röster, så at t det 
ej förmått erhålla egen representant. Det har nämligen då i allmänhet funnit 
fördelaktigast att med sina röster stödja ett närbesläktat parti, vars kandidat
nominering det i så fall ibland kunnat påverka, varför man ofta finner att 
partierna i fråga använt ej blott gemensam partibeteckning, ritan även samma 
kandidatlista. — Som exempel på det ovan sagda kan framhållas, att kommunister 
och vänstersocialister i allmänhet icke uppträtt utan samverkan med annat 
parti (socialdemokraterna). 

Utom här relaterade samverkan mellan partierna har i några fall ett parti 
lånat en eller flera röster för att motverka ett tredje parti. Sålunda röstade 
i Södermanlands och Västmanlands län en bondeförbundare under samma parti
beteckning som de liberala. 

Vid 1921 års val voro inga valsedlar att hänföra till »fria gruppen»; samt
liga de röstande hava kunnat fördelas på politiska partier. 

Förutom de 6 nämnda politiska partierna och kombinationer mellan dem 
hava 4 liberaler och 4 socialister i Kronobergs och Hallands län uppträtt såsom 
särskilt parti under partibeteckningen »Nykterhetsgruppen». 

De förut tillämpade rang- och reduktionsreglerna äro numera avskaffade. 
Enligt den nu gällande proportionella valmetoden skall inom partierna ordningen 
mellan valsedlarna i stället bestämmas på följande sätt. Vid första sam
manräkningen gäller valsedel för det namn som står först å sedeln. Det 
namn som står först på största antalet valsedlar erhåller första platsen i ord
ningen. Detta namn betraktas därefter som obefintligt och ny sammanräk
ning göres. Det namn som då står först på största antalet valsedlar erhåller 
andra platsen i ordningen, o. s. v. 

Rörande de valda riksdagsmännens partiställning hänvisas till tab. B, som 
visar, att partiställningen i kammaren, vilken efter 1919 års val bestod av 38 
höger, 19 tillhörande bondeförbundet och jordbrukarnes riksförbund, 41 liberala, 
49 socialdemokrater och 3 vänstersocialister, genom 1921 års val ändrats dit
hän, att bondeförbundet (inber. jordbr. riksförb.) förlorat 1. de liberala 3 och 
vänstersocialisterna 1 mandat, medan högern förstärkts med 3 och socialdemo
kraterna med 1 mandat, varjämte kommunisterna, som förut voro orepresenterade, 
erhållit 1 representant. 
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Första kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1922. 

För första kammarens sammansättning, efter riksdagsmannavalen år 1921 
och de intill början av år 1922 inträffade förändringar, redogöres i det föl
jande. 

Rörande partifördelningen hänvisas till tab. B, som innehåller uppgifter 
valkretsvis angående de valda riksdagsmännens fördelning på de sex politiska 
partierna, ävensom till framställningen å sid. 6—8 i det föregående. 

Med avseende å personalomsättningen på grund av valen finner man, att av 
kammarens 150 medlemmar 112 eller 74'7 % blivit omedelbart omvalda, därav 
107 som representanter för samma och 5 för annan valkrets, medan 38 eller 
25"3 '/ nyvalts, varav dock 7 f. d. förstakammarledamöter. Ställningen inom 
de olika partierna i detta avseende var följande: 

Omedelbart omvalda 

Nyvalda för samma för annan 

valkrets valkrets 

Höger 9 30 2 

Bondeförbandet 9 9 — 

Liberala 8 29 1 

Socialdemokrater 11 37 2 

Vänstersocialister 1 1 — 

Kommunister — 1 — 

Det relativt största antalet nyvalda kommer på bondeförbundet, vilkets med
lemmar till hälften äro nyvalda. Av kammarens samtliga nyvalda ledamöter 
hade emellertid icke mindre än 15 förut tillhört riksdagen, därav 4 första och 
9 andra kammaren samt o båda kamrarna. Frånräknas dessa, uppgick antalet 
riksdagsmän i första kammaren, som vid sitt inval förut icke deltagit i riks
dagens förhandlingar, till 22, därav 2 högermän, 7 tillhörande bondeförbundet, 
3 liberala, 9 socialdemokrater och 1 vänstersocialist. 

Bland de omvalda ledamöterna voro 5 omedelbart omvalda för annan val
krets, medan 6, varav 2 höger och 4 socialdemokrater, under någon tidigare 
period representerat annan valkrets. Av kammarens samtliga ledamöter hade 
icke mindre än 44 förut tillhört andra kammaren, därav inom de sex partierna 
respektive 8, 4, 15, 15, 1 och 1. Till jämförelse kan nämnas att vid 1921 
års riksdag 41 ledamöter förut tillhört medkammaren. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig första kam
marens ledamöter på sätt, som framgår av tab. C. De riksdagsmän, som be
vistat resp. 3 och 13 riksdagar uppgå i ordning till 26 och 20, varför fre
kvensen sålunda här visar ett maximum. Antalet bevistade riksdagar är i 
allmänhet mindre inom de liberala och socialdemokratiska partierna än inom 
högern. Lägst borde detta antal helt naturligt vara inom under senare åren 
bildade partier, bondeförbundet, vänstersocialister och kommunister. Att så 
likväl ej är fallet med de sistnämnda partierna beror på att vissa dessa 
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Tab. C. Antal bevistade riksdagar. 

partier tillhöriga riksdagsman tidigare tillhört andra partier. En närmare be
räkning visar att medeltalet riksdagar per representant utgör för högern 12'2, 
för de liberala 9'5, för socialdemokraterna (5'7 och för bondeförbundet 2'2. 
Högsta antalet riksdagar, nämligen 29, uppnåddes av f. d. justitierådet Ernst 
Trygger, som representerar högern i Stockholms stad. 

Den fördelning av första kammarens ledamöter efter deras nuvarande 
boningsorter inom och utom valkretsen, som meddelas i nedanstående tablå, 
har upprättats med ledning av den genom kammarens kansli offentliggjorda 
förteckningen över kammarens ledamöter, vilken även i huvudsak legat till 
grund för den yrkesfördelning av kammarledamöterna, som längre fram med
delas. 

B o s a t t a 
inom val- atom valkretsen 

kretsen i Stockholm i övriga riket 
Höger 34 7 — 
Bondeförbundet 15 — 3 
Liberala 29 5 4 
Socialdemokrater 30 13 7 
Vänstersocialister — 2 — 
Kommunister — 1 — 

Samtliga är 1922 108 2S 14 
» 1921 101 31 18 
» 1918 111 25 14 
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Av kammarens ledamöter voro, såsom av ovanstående siffror framgår, 108 
eller 72'0 % bosatta inom den egna valkretsen och 42 utom, därav 28 i Stock
holm och 14 i övriga delar av riket. 

Då det måste vara av intresse att se. med vilken styrka städerna â ena 
sidan och landsbygden â den andra förmått göra sina intressen gällande vid 
uppsättandet av de kandidater, som sedan blivit valda, meddelas här nedan, 
såsom åtminstone ett ungefärligt uttryck härför, en fördelning av första kam
marens ledamöter efter boningsort på landet och i stad: 

B o s a t t a 

på landet i stad 

Höger 22 19 
Bondeförbundet 14 4 
Liberala 13 25 
Socialdemokrater 9 41 
Vänstersocialister — 2 
Kommunister — 1 

Samtliga år 1922 58 92 

> 1921 60 90 

Trots sin till antalet mycket underlägsna folkmängd voro städerna talrikare 
representerade än landsbygden såväl bland de liberala som framför allt inom 
de socialistiska partierna, medan bondeförbundet hade sina flesta ledamö
ter, och högern något över hälften av sina, bosatta på landsbygden. Av 
kammarens samtliga ledamöter voro icke mindre än 92 bosatta i stad. därav 
39 i Stockholm, av vilka 21 tillhörde de socialistiska partierna. Huvudstadens 
dominerande övervikt härvidlag blir ännu mera framträdande genom det för
hållandet, att i dess närmaste förstäder bo ytterligare 4 kammarledamöter, 
därav 1 i Djursholm. 

E t t försök till yrkesfördelning av första kammarens ledamöter föreligger i 
tab. D, varvid erinras, att f. d. utövare av ett yrke i allmänhet räknats till 
den grupp, de skulle hava tillhört, om samma yrke fortfarande utövats, såvida 
de icke helt och hållet övergått till ett nytt yrke. För övrigt torde böra 
nämnas, att en del kammarledamöter med lika fog kunnat föras till tvenne 
olika yrkesgrupper, så t. ex. voro åtskilliga av de till andra yrken räknade 
tillika godsägare. Anmärkas bör vidare, att tab. D upptager yrkesfördel
ningen vid början av 1922 års riksdag. 

Av tabellen framgår, att några mera avsevärda förändringar ej ägt rum 
sedan närmast föregående val; ofta kan skillnaden bero därpå, att samma per
son de olika åren förts pä olika yrkesgrupper. Om samtliga civila, militära 
och ecklesiastika tjänstemän, kommunala tjänstemän och läkare sammanföras 
till en enda grupp omfattade denna år 1922 tillsammans 61 av kammarens 
ledamöter eller samma antal som år 1921. Såsom näringsidkare kunna 63 av 
första kammarens ledamöter betecknas, därav 40 jordbrukare; ej heller beträf
fande dessa yrkesgrupper hava några större förändringar inträffat sedan före
gående val. Av förutvarande eller nuvarande statsråd hade vid 1922 års riks-
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Tab. D. Yrkesfördelning bland första kammarens ledamöter. 

dag icke mindre än 15 plats i kammaren, av vilka 8 tillhöra det socialde
mokratiska partiet, 3 högern, 3 de liberala och 1 bondeförbundet. 

Åldersfördelningen av första kammarens ledamöter vid början av år 1922 
utfaller på sätt tab. E närmare angiver, varvid till jämförelse även meddelas 
dylika uppgifter för år 1921. En blick på tabellen visar, huru väsentligt olika 
åldersfördelningen är inom de skilda partierna. Inom högern äro riksdags
männen anmärkningsvärt talrika i de högre åldersklasserna men fåtaliga inom 
de lägre. I motsats härtill äro exempelvis de socialdemokratiska riksdags
männen mycket talrikare inom de lägre och fåtaliga inom de högre ålders
klasserna. Av kammarens 65 medlemmar yngre än 50 år komma sålunda 29 
på det socialdemokratiska och 15 på det liberala partiet samt 14 på bonde
förbundet och 1 på vänstersocialisterna, men endast (! på högern. 

En följd av denna åldersfördelning är, att medelåldern inom de särskilda 
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Tab. E. Åldersfördelning bland första hammarens ledamöter. 

partierna är ganska olika, såsom närmare framgår av följande sammanställ
ning, varvid till jämförelse även meddelas dylika uppgifter för åren 1915, 
1918 och 1921. 

1915 1918 1921 1922 
Höger 57'3 58'8 57'3 57'3 
Bondeförbnndet (inkl. jordbr. riksf.) . — — 46.5 46'3 

Liberala 516 52'8 548 54'3 
Socialdemokrater 48'6 49'u 49 ' 5 48'2 
Vänstersocialister — — 53'5 53'5 
Kommunister — — — 54'5 

Den lägsta medelåldern kommer sålunda beträffande de fyra större par
tierna på riksdagsmännen tillhörande bondeförbundet och den högsta på hö
gerns ledamöter. Medelåldern för samtliga kammarledamöter, vilken vid 191tf 
års riksdag utgjorde 55"9 år, och som därefter huvudsakligen till följd av 
den starka omsättning, som ägde rum genom de allmänna valen år 1919, ned
gått till 52'5 år under 1921 års lagtima riksdag, hade vid 1922 års riksdag 
sjunkit till 521 år eller den lägsta ålder, som vid någon riksdag iakttagits. 
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Riksdagens Andra kammare. 

A. Valkretsindelning. 

Enligt 30 § i lagen om val till riksdagen är riket för val till andra 
kammaren indelat i 28 valkretsar, som vardera välja o—16 representanter, 
under det att förut valkretsarnas antal har uppgått till 56. Stockholms stad 
och varje län utom Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Älvsborgs utgöra 
numera vardera en valkrets. Vart och ett av de tre sistnämnda länen är 
delat i tvenne valkretsar, nämligen Malmö, Hälsingborgs, Landskrona och 
Lunds valkrets, innefattande nämnda städer, Malmöhus läns valkrets, inne
fattande återstoden av Malmöhus län, Göteborgs stads valkrets, innefattande 
staden Göteborg. Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets, inne
fattande resten av detta län, Alvsborgs läns norra valkrets, innefattande Nor
dals. Sundals, Valbo, Tössbo. Vedbo, Flundre, Väne, Bjärke, Vättle, Aie, Kullings 
och Gäsene härad ävensom städerna Vänersborg. Trollhättan, Alingsås och 
Åmål eller motsvarande de förutvarande Alvsborgs läns norra och mellersta 
valkretsar, samt Alvsborgs läns södra valkrets, som innefattar den återstående 
delen av Alvsborgs län. 

Det antal representanter, som varje valkrets äger välja, regleras numera efter 
folkmängden vart fjärde år, och gällde för ifrågavarande val nådiga kun
görelsen den 18 juli 1921, varigenom antalet representanter valkretsvis reglerats 
för återstoden av riksdagsperioden 1921—1924 på grundval av valkretsarnas folk
mängd den 1 januari 1921. Genom förändringar i valkretsarnas antal ökades 
antalet representanter för Malmö. Hälsingborgs. Landskrona och Lunds val
krets från sju till åtta och för Västmanlands län från sex till sju, medan deras 
antal minskades för Västernorrlands län från elva till tio och för Jämtlands 
län frän sex till fem. 

I tab. G meddelas för varje valkrets uppgift à folkmängden den 1 januari 
1921 med fördelning på landsbygd och städer, antal representanter samt den 
beräknade folkmängden per representant. Valkretsarna klassificerade i grupper 
efter folkmängdens storlek och efter antalet representanter återfinnas i tab. F . 

De till folkmängden minsta valkretsarna voro Gottlands och Alvsborgs läns 
södra, av vilka den förra hade 56 235 invånare och den senare 129 656. Folk-
rikast var Stockholms stad med 122 042 och Östergötlands läns valkrets med 
307 521 invånare. 

Såsom av tab. F framgår välja 24 valkretsar, eller det övervägande flertalet, 
5 à 10 representanter vardera. Högsta antalet representanter, eller 16 stycken, 
utses inom Stockholms stad. 

I tab. G lämnas även irppgifter angående folkmängdens fördelning inom 
varje valkrets på landsbygd (inklusive köpingar) och städer. Stockholms stad, 
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Tab. F. Valkretsarna till andra kammaren fördelade efter folkmängd och 
representanter. 

Göteborgs stad samt Malmö, Hälsingborg, Landskrona och Lund. voro rena 
stadsvalkretsar, inom alla övriga valkretsar var landsbygdens befolkning avse
värt talrikare än städernas. 

I medeltal för hela riket uppgick folkmängden per representant till 25 888 
( = Vaso av rikets folkmängd) mot 25 422 vid 1920 års val och 25 033 vid 1917 
års. Inom de olika valkretsarna växlade motsvarande tal mellan högst 28 418 
i Göteborgs stad och lägst 18 745 i Gottlands län. 

Enligt bestämmelserna i vallagen skola valen till andra kammaren förrättas 
kommunvis, varvid varje kommun bildar ett valdistrikt. Dock kan en kom
mun, som på grund av folkmängdens storlek, samfärdsförhållanden eller andra 
orsaker icke lämpligen utgör ett enda valdistrikt, indelas i två eller flera dy
lika distrikt. Om delar av samma kommun tillhöra olika valkretsar, skall 
varje del bilda ett valdistrikt. 

Antalet valdistrikt år 1921, valkretsvis, meddelas i tab. 3. kol. 2. För hela 
riket utgjorde antalet sammanlagt 3 547, därav 3 185 på landsbygden och 362 
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Tab. G. Folkmängd och antal riksdagsmän i andra kammarens valkretsar. 

i städerna. Ökningen sedan närmast föregående val år 1920 uppgick till icke 
mindre än 396, -varav 251 belöpte sig på landsbygden och 145 på städerna. 
Trots denna ökning av antalet valdistrikt är dock, till följd av rösträttens 
utsträckning, antalet i röstlängd upptagna i medeltal per valdistrikt betydligt 
större år 1921 än är 1920. Största antalet valdistrikt inom en och samma 
valkrets anträffas inom Skaraborgs län med 273 valdistrikt och minsta antalet 
inom Göteborgs stad med 20 valdistrikt. 
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I vilken utsträckning kommunerna indelats i mer än ett valdistrikt, fram
går av nedanstående siffror, vilka angiva antalet kommuner, som indelats i 
2, 3, 4, 5 eller flera valdistrikt, åren 1917, 1920 ock 1921: 

A n t a l k o m m u n e r 

L a n d s b y g d S t ä d e r 
Antal valdistrikt Ar Ar Ar Ar Ar År 
inom kommunen 1917 1920 1921 1917 1920 1921 

2 88 123 167 5 9 10 
3 17 56 80 8 7 7 
4 9 31 51 2 2 3 
5 4 12 20 2 2 1 2 
6 — 9 13 — — > — 
7 — 6 7 — — / — 
8 — 4 6 — — 1 
9 — 3 5 — 1 — 

10 — — 1 — — 2 
11 - 2 2 — — — 
12 — — — 1 1 1 
14 — — — 1 1 — 
26 - - — - - 1 
30 — — — — — 1 
35 — — — 1 — — 
40 — - — — 1 — 

122 — — — — — 1 

Inalles utgjorde vid 1921 års val 352 landskommuner och. 29 städer mer 
än ett valdistrikt, därav 3 landskommuner på grund därav att delar av 
desamma tillhörde olika valkretsar. Ökningen i jämförelse med förhållandena 
år 1920 kommer huvudsakligen på Stockholms stad, de båda övriga stads-
valkretsarna samt på Värmlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands 
och Norrbottens län inom de nordligare delarna av landet och Blekinge och 
Kronobergs län i södra Sverige. Största antalet valdistrikt förekom på lands
bygden inom följande kommuner: 
Jukkasjärvi (Norrb.) . . . . 11 Degerfors (Västerb.) . . . . 9 Överkalix (Norrb.) 7 
Skellefteå ländsk. (Västerb.) 11 Nederkalix (Norrb.) . . . . 8 Älvsby (Norrb.) 7 
Stora Tuna (Kopparb . ) . . . 10 Jokkmokk (Norrb.) . . . . 8 Bjurholm (Västerb.) . . . . 7 
öällivare (Norrb.) 9 Vilhelmina (Västerb.) . . . 8 Anundsjo" (Västernorrl.) . . 7 
Umeå ländsk. (Västerb.) . . 9 Lycksele (Västerb.) . . . . 8 Malung (Kopparb.) . . . . 7 
Bollnäs (Gävleb.) 9 Grangärde (Kopparb.) . . . 8 Ekshärad (Värml.) . . . . 7 

Mora (Kopparb.) 9 Lindesbergs ländsk. (Öreh.) . 8 V. Vingåker (Söderm.) . . . 7 

Bland städerna var Stockholm indelat i 122 valdistrikt (mot 40 föreg. år) 
Malmö i 30 (12 f. å.), Göteborg i 26 (14 f. å.), Norrköping i 12 (5 f. å.), Häl
singborg i 10 (9 f. å.) och Örebro i 10 (5 f. å.). 

2—221260 

Summa 118 246 352 20 24 29 
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B. Den politiska rösträtten. 

Enligt § 16 riksdagsordningen, såsom densamma vid innevarande val lyder, 
tillkommer rösträtt till riksdagens andra kammare varje svensk man och kvinna 
från och med kalenderåret näst efter det, varunder han eller hon uppnått 
tjugotre års ålder, med undantag för 

a) den, som står under förmynderskap eller är i konkurstillstånd; 
b) den, som är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig för

sörjning; 

c) den, som är från valrätten utesluten på grand av honom ådömd straff
påföljd; 

d) värnpliktig, som icke fullgjort honom till och med utgången av sist-
förflutna kalenderåret åliggande värnpliktsövningar. 

Var och en, som icke brister i något av ovan nämnda villkor för rösträtt, skall 
antecknas i längden såsom röstberättigad. 

Valbar till andra kammaren är man eller kvinna, som äger valrätt inom 
valkretsen. Valperioden är, efter 1919 års grundlagsändring, fyra år. 

De röstlängder, som legat till grund för nu ifrågavarande val till andra 
kammaren, äro de under år 1921 upprättade och upptaga således, i enlighet 
med nyss nämnda bestämmelser, alla män och kvinnor, som vid detta års 
början fyllt 23 år. Vid bearbetningen av röstlängderna hava de personer icke 
medtagits, som i röstlängderna funnits antecknade såsom avlidna. Då det 
emellertid icke uttryckligen finnes stadgat att under tiden mellan röstlängdens 
upprättande och valtillfället timade dödsfall skola antecknas i röstlängden, 
torde icke samtliga avlidna på detta sätt blivit uteslutna. 

Genom att sammanslå de i tab. 3 meddelade uppgifterna å antalet röst
berättigade och icke röstberättigade erhålles uppgift å antalet i röstlängd 
upptagna för varje valdistrikt samt i summor för varje valkrets med fördel
ning på landsbygd och städer. E n sammanställning i ifrågavarande hänseende 
meddelas tillika i tab. 3. Slutligen lämnas i tab. H valkretsvis en översikt 
av den absoluta och relativa ökningen eller minskningen i jämförelse med de 
allmänna valen år 1920. 

Hela antalet personer, som voro uppförda i de vid 1921 års val gällande 
röstlängderna utgjorde 1 568 029 män och 1 728 22] kvinnor eller tillsammans 
3 296 250, därav 1109 580 män och 1 153 607 kvinnor eller tillsammans 2 263 187 
(68'7 %) kommo på landsbygden samt 458 449 män och 574 614 kvinnor eller 
tillsammans 1 033 063 kommo på städerna. Enligt vad tab. H visar, betyder 
detta en ökning från år 1920 för hela riket av 1 801 813 personer eller 120'6 %. 
Större delen av denna ökning beror på att valrätten utsträckts till kvin
norna, vilka utgjorde 52'4 % av samtliga i röstlängderna upptagna; de i 
röstlängden upptagna männen äro 73 592 eller 4'9 % flera än år 1920. Att 
landsbygdens ökningstal, 1 200451 (1130 %), är relativt lågt jämfört med stä
dernas 601362 (139'3 %) är i någon mån beroende därpå, att några lands
kommuner erhållit stadsrättigheter eller införlivats med äldre städer. Huvud-
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Tab. H. Ökning eller minskning i antalet röstberättigade och icke röstberättigade 
samt i röstlängd upptagna år 1921 m. m. 
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sakligen torde dock den relativt större ökningen i städerna bero pä kvinnornas 
övertalighet därstädes. I rikets huvuddelar kommer den största relativa ök
ningen på Götaland, den minsta pä Norrland. Jämförelsevis starkast är 
stegringen i de tre stadsvalkretsarna, varest Stockholms stad kommer främst 
med 149'2 %; lägst är tillväxten i Jämtlands och Norrbottens län med resp. 
104'8 och 105'5 %. De större eller lägre procenttalen äro beroende av propor
tionen mellan män och kvinnor, j u talrikare kvinnorna äro i förhållande till 
männen desto större är ökningstalet. 

Proportionen mellan landsbygd och städer framgår av tab. H. Alla i röstlängd 
upptagna, som i medeltal för hela riket utgjorde 55'4 % av folkmängden (mot 25'6 
vid föregående val), omfattade 54'5 % av landsbygdens och 57'4 % av städernas 
befolkning. De växlingar, som i detta hänseende förefinnas mellan de olika 
valkretsarna, framgå närmare av tab. H. Ytterligheterna i detta avseende 
företedde â ena sidan Stockholms stad och Göteborgs och Bohus län, i vilka 
icke mindre än 63'8 % och 600 % av folkmängden voro upptagna i röstlängd, 
och å andra sidan de två nordligaste valkretsarna, Norrbottens och Väster
bottens län, där motsvarande procenttal endast uppgick till resp. 46'8 och 
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47'9. Orsaken till de olika procenttalen är huvudsakligen barnens relativa 
talrikhet. 

Av samtliga i röstlängd upptagna voro 3 222 917 röstberättigade och 73 333 
icke röstberättigade, motsvarande resp. 97'8 och 2'2 % av hela antalet, mot 
resp. 79'8 och 20'2 % år 1920. Det är således en försvinnande ringa del av 
valmanskåren, som numera saknar rösträtt. Av ' de icke röstberättigade voro 
35 846 eller 48'9 % män och 37 487 eller 51'1 % kvinnor. 

Med avseende på de röstberättigades och icke röstberättigades relativa an
tal kunde vid de föregående valen en mycket stor olikhet iakttagas mellan 
landsbygden och städerna, vilken huvudsakligen berodde på att befolkningen 
i relativt större utsträckning i städerna än på landsbygden underläto att er
lägga utskylderna. Denna olikhet är nu, sedan utskyldsstrecket borttagits, i 
det närmaste försvunnen. Nämnda förhållande utgör även förklaringen på, 
varför förskjutningen mellan röstberättigade och icke röstberättigade män varit 
relativt stor i sådana delar av rikets landsbygd, i vilka befolkningen vid 1920 
års val i jämförelsevis stor utsträckning icke hade fullgjort sin skatteplikt. 
Mycket stark har på grund härav ökningen av de röstberättigade männen varit 
i de starkt industrialiserade kommunerna i grannskapet av Stockholm samt i 
Blekinge län. 

Av samtliga röstberättigade, av vilka 1 532 183 eller 47'5 % voro män och 
1 690 734 eller 52'5 % voro kvinnor, kommo 2 212 295 eller 68'6 % på lands
bygden och 1 010 622 eller 31'4 % på städerna mot resp. 75'1 och 24'9 % vid 
1920 års val. Jämför vidare tab. I. 

Går man till enheterna, valdistrikten, och jämför de röstberättigade med i röst
längden upptagna, bliva växlingarna i procenttalen betydligare, dock är skill
naden obetydlig mot vad den vari t vid föregående val. Inom 38 valdistrikt 
voro samtliga i röstlängden upptagna röstberättigade, och inom en mängd 
valdistrikt saknade endast en eller två personer rösträtt. Lägst var procent
talet i 14 valdistrikt med under 90 % röstberättigade. Minimum för hela riket 
påträffas i Seskarö valdistrikt där endast 31'5 % voro antecknade såsom röst
berättigade. Beträffande städerna företedde Haparanda (10'6 %) det lägsta 
procenttalet röstberättigade. 

Antalet röstberättigade i procent av folkmängden utgjorde för hela riket 
54'3 % mot 20'-t % vid valen år 1920. Motsvarande siffror för varje valkrets, 
som meddelas i tab. I, växla mellan 62'4 % i Stockholms stad och 45'6 % i 
Norrbottens län. 

De växlingar, som kunna iakttagas mellan olika valkretsar äro betydligt mindre 
än föregående val, och bero numera huvudsakligen på relationen mellan de i röst
längd upptagna och folkmängden och endast i mindre grad på förhållandet 
mellan antalet röstberättigade och icke röstberättigade. För hela rikets lands
bygd uppgick ifrågavarande procenttal till 53'3, för samtliga städer till 56'2. 

Antalet röstberättigade per representant, som även meddelas i tab. I, upp
gick för hela riket till 14 013 mot 5 187 vid närmast föregående val. Motsva
rande tal för de särskilda valkretsarna variera mellan ganska vida gränser 
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Tab. I. Röstberättigade och icke röstberättigade i procent av i röstlängd upp
tagna samt i procent av folkmängden m. m. 

eller mellan högst 16 469, för Stockholms stad, och lägst 10 836, för Gott-
lands län. 

Liksom vid valen 1911, hösten 1914, 1917 och 1920 hava även denna gång vid 
bearbetningen av röstlängderna de i dem upptagna fördelats på några större 
yrkesgrupper. De synpunkter, efter vilka denna yrkesfördelning utförts, hava 
icke så mycket varit tekniska och ekonomiska som huvudsakligen sociala, och 
avsikten därmed har varit att söka belysa de nu gällande rösträttsbestämmel
sernas verkningar och rösträttens användande inom olika sociala lager av be
folkningen. Yrkesgrupperingen är delvis densamma som vid närmast föregående 
val, och hava liksom då, för att vinna större överskådlighet, de olika yrkesgrup
perna sammanförts till tre större grupper, allteftersom de kunna anses tillhöra 
den högre klassen, medelklasssen eller kroppsarbetarnas klass. För att icke 
göra bearbetningen alltför vidlyftig och tidsödande äro sålunda yrkesgrupper
nas antal endast 26, ehuru därvid icke kan undvikas, att vissa grupper bliva 
rätt heterogent sammansatta. På grund av det i åtskilliga fall ganska brist-
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fölliga materialet har yrkesfördelningen stundom varit svår att genomföra, 
varför de i det följande meddelade absoluta talen böra upptagas med en viss 
försiktighet och icke torde kunna anses som ett fullt exakt mått på de olika 
yrkesgruppernas talrikhet. Dock torde den meddelade fördelningen praktiskt 
sett kunna anses såsom ganska tillförlitlig. De förändringar, som företagits 
beträffande yrkesgrupperingen, hava dels berott på tillkomsten av kvinnliga 
väljare, som föranlett upptagandet av grupperna »högre huslig tjänst» och 
»lägre huslig tjänst», dels på en starkare betoning av sociala synpnnkter, 
vilket föranlett ett utbrytande av lantbrukares hemmavarande söner till en 
särskild grupp. För att undvika alltför många grupper ha dessutom fiskare 
och sjömän sammanförts, vilket även är fallet med lägre tjänstemän och mili
tärt manskap samt med drängar och övriga jordbruksarbetare. 

De olika yrkesgruppernas namn framgå av tab. 6 ävensom av tab. K. Be
träffande de särskilda gruppernas sammansättning torde följande anmärkningar 
vara erforderliga. Den grupp, som benämnes godsägare och större arrendato
rer, omfattar även en del »jordbrukare» och »lantbrukare», fideikommissarier, 
agronomer m.f l . Gruppen industriidkare och handlande {större), direktörer, 
disponenter o. dyl. är avsedd att omfatta personer, som intaga en ställning 
såsom ledare för industriella anläggningar och större affärsföretag, såsom 
bruksägare, disponenter, direktörer för banker, försäkringsbolag m. m., gross
handlare, skeppsredare och konsuler. Vid dessa enskilda företag anställd för
valtningspersonal, som kan sägas intaga en mellanställning mellan ledaren och 
de rena kroppsarbetarna, har hänförts till gruppen kontorspersonal, ingenjörer 
och verkmästare. Till tjänstemän av högre eller lägre grad hava räknats de 
i såväl statens som kommunens tjänst anställda, ävensom personalen vid de 
enskilda kommunikationsanstalterna. Såsom högre tjänstemän hava därvid 
bl. a. räknats såväl civila som militära ämbetsmän och deras vederlikar, prä
ster, elementarlärare och likn., domare, officerare m. fl.; såsom lägre tjänste
män hava bl. a. räknats underofficerare samt betjänte av olika slag. Såsom 
utövare av fria yrken hava betraktats praktiserande läkare och veterinärer, 
sjuksköterskor, som ej äro anställda vid offentliga sjukhus, tandläkare, apo
tekare, advokater, tidningsmän och litteratörer, författare, konstnärer och artis
ter, arkitekter, privatlärare och guvernanter m. fl., såvida de ej såsom inne
havare av allmän tjänst ansetts stå tjänstemännen närmare. Till husägare 
och kapitalister hava bl. a. förts hus- och gårdsägare i städer, köpingar och 
andra stadsliknande samhällen, men däremot ej mindre husägare på landet, 
vilka såsom lägenhetsinnehavare förts till gruppen torpare m. fl. 

Gruppen hemmansägare o. dyl. innefattar jämväl undantagsmän och födo-
rådstagare m. fl. samt åbor och nybyggare å kronohemman. Från arren
datorer och brukare har undantagits en del arrendatorer av större egen
domar, som förts till gruppen godsägare. Hed lantbrukares hemmavarande 
söner avses endast söner till hemmansägare, arrendatorer o. d. eller de till 
medelklassen hörande jordbrukarna, således ej torparesöner, vilka räknats 
bland jordbruksarbetare. Från gruppen hantverkare hava avskilts de hos dem 
anställda arbetarna, vilka sammanförts med industri- och handelsarbetare till 
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gruppen arbetare (utom i jordbruk). Till övriga näringsidkare hava förts så
dana näringsidkare, som icke lämpligen kunnat hänföras till någon annan 
grupp, såsom hotell- och kaféinnehavare, källarmästare, gästgivare, åkeriägare, 
biodlare m. fl. 

Till gruppen högre huslig tjänst höra hushållerskor, husföreståndarinnor m. fl. 
Gruppen rättare, trädgårdsmästare, skogvaktare m. fl. omfattar utom med 

rättare närmast likställda, såsom befallningsmän och ladufogdar, jämväl bl. a. 
trädgårdsmästare i annans tjänst, mejerister och mejerskor samt skogvaktare. 
Den grupp, som benämnts torpare, lägenhetsägare m. fl., är avsedd att inne
fatta jämväl backstugusittare samt mindre husägare på landet, här äro bl. a. 
upptagna ett flertal änkor, som inneha hus. Såsom jordbruksarbetare hava 
räknats drängar av olika slag; ävenså hava stattorparna förts till denna 
grupp, likaså mjölkerskor, ladugårdspigor. Jungfrur pä landet hava dock i 
allmänhet förts på gruppen lägre huslig tjänst. Till gruppen arbetare utom 
i jordbruk höra framför allt fabriksarbetare, arbetare hos hantverkare och 
transportarbetare (t. ex. stadsbud) m. fl., ävensom kuskar och gårdshant
verkare. Såsom arbetare inom denna grupp hava även räknats arbetsförmän. 

Till lägre huslig tjänst hava räknats hotellpersonal samt jungfrur o. d. 
ävensom betjänter. 

Till ^övriga» inom grupperna I, I I och I I I hava dels förts sådana personer, 
som saknat yrkesbeteckning, dels ock vissa med yrkesbeteckning försedda, som 
ej kunnat hänföras till någon av de andra grupperna. Härvid har var och 
en förts till den av de tre grupperna, som han av en eller annan anledning 
ansetts stå närmast; så t. ex. hava flertalet fattighjon, för vilka yrkesbeteck
ning ej varit utsatt, förts till »övriga» i grupp I I I . F . d. yrkesutövare hava 
vanligen förts till det yrke de förut tillhört. I tvivelaktiga fall hava grupp 
I I och grupp I I I föredragits framför grupp I, särskilt gäller detta beträffande 
kvinnorna. 

Slutligen hava kvinnorna inom varje yrke uppdelats i tre särskilda grupper, 
nämligen 1) hustrur och 2) övriga familjemedlemmar utan angivet yrke samt 
3) yrkesutövare och övriga. Dessa grupper sammanfalla i stort sett rätt nära 
med civilståndsgrupperna, enär hustrurna i allmänhet i röstlängderna ej synas 
vara upptagna under särskild yrkesbeteckning. Dessa tre grupper förhålla sig 
mycket olika i avseende på rösträttens utövande, varför en gruppering av 
kvinnorna efter yrken, därest en sådan över huvud taget varit möjlig, skulle 
saknat nästan allt värde, utan kombination med förstnämnda gruppindelning. 
Då åldersuppgifter numera äro införda i röstlängden skulle även en gruppe
ring efter ålder kunnat åstadkommas. På grund av de stora kostnader en 
dylik skulle förorsaka har dock någon sådan ej verkställts, däremot hava 
åldersuppgifterna varit till stort gagn i andra avseenden, såsom i en del osäkra 
fall för bestämmande av yrkesgrupp, släktskap o. d. 

Tab. 6 innehåller uppgifter för varje yalkrets angående antalet röstberätti
gade och icke röstberättigade inom olika yrkesgrupper 1) vid valen 1921, dock 

1) Tabeller angående yrkesfördelningen inom varje valdistrikt hava av utrymmesskäl icke kunnat 
tryckas, men finnas i manuskript tillgängliga i centralbyrån. 



RÖSTRÄTTEN INOM OLIKA YRKESGRUPPER. 2 5 

Tab. K. Rösträtten inom olika yrkesgrupper. 
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har beträffande de särskilda länen icke såsom vid 1920 års riksdagsmannaval 
gjorts någon fördelning på städer och landsbygd. Att någon uppdelning ej 
verkställts för valen år 1921 beror på att yrkesuppgifterna, i synnerhet gäller 
detta kvinnorna, i många fall varit osäkra och tvetydiga och att felaktigheter 
därför ofta varit oundvikliga. Genom sammanslagning av städer och lands
bygd sker därutinnan en viss utjämning. 

I sammandrag för hela riket meddelas även samma uppgifter i tab. K, var
jämte till tab. K fogats jämförelsesiffror för valen år 1920. Dessa jäm
förelsesiffror avse naturligtvis endast män. Förut har en stor olikhet rått 
mellan olika klasser i avseende på förhållandet mellan antalet i röstlängd 
upptagna och antalet effektivt röstberättigade. Denna olikhet har numera, 
sedan valrätten blivit utsträckt även till sådana personer, som ej fullgjort sin 
skatteplikt, i det närmaste försvunnit. Flertalet icke röstberättigade äro at t 
finna bland övriga i grupp I I I , helt naturligt, då denna grupp bl. a. inne
sluter flertalet fattighjon. Sjömännen, som år 1920 kommo närmast efter 
nyssnämnda grupp med endast 47'8 % röstberättigade, äro nu i allmänhet röst
berättigade. Då nästan alla i röstlängden upptagna nu äro röstberättigade, 
är det särskilt sådana yrkesgrupper, som år 1920 hade ett större antal icke 
röstberättigade, således främst den stora arbetaregruppen, som vunnit på de 
senaste grundlagsändringarna. 

Betraktas de i tab. 6 meddelade detalj siffrorna från varje valkrets å de röst
berättigades relativa antal inom de olika yrkesgrupperna i förhållande till alla 
i röstlängd upptagna, bliva givetvis växlingarna mellan de särskilda grupperna 
i åtskilliga fall betydligt större än i fråga om genomsnittssiffrorna för hela 
riket. I allmänhet bibehålla dock yrkesgrupperna samma inbördes ställning 
i båda fallen. 

A sid. 18 i det föregående hava angivits de orsaker, på grund av vilka i 
röstlängden upptagna personer kunna förlora sin rösträtt. I röstlängderna 
skall'för varje person, som icke är röstberättigad, även antecknas anledningen 
härtill, varigenom det varit möjligt att vid röstlängdernas bearbetning även 
erhålla uppgift på antalet personer, som på grund av varje särskild diskvah-
fikationsgrund förlorat sin rösträtt. Då en person saknat rösträtt av mer än 
en anledning, har han hänförts under den diskvalifikationsgrund, som ansetts 
vara den viktigaste och som i tabellerna upptagits först. Så t. ex. har en 
person av främmande nationalitet, som är omyndig, räknats såsom utländsk 
undersåte. Under annan anledning hava förts sådana fall, där icke betalda 
utskylder anförts såsom hinder för politisk rösträtt. Hänsyn till dylika hinder 
har dock endast tagits ifall genom strykningar eller anmärkningar i röst
längden otvetydigt framgått, att personerna i fråga upptagits såsom icke röst
berättigade. De sålunda erhållna uppgifterna meddelas i tab. 4. 

En sammanställning för samtliga län lämnar följande resultat: 
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Diskvalifikationsgrnnder Landsbygden Städerna Hela riket Män Kvinnor 
Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Utländska undersåtar . 
ÂdBmd straffpåföljd . . 
I konkurs eller omyndiga 
Fattigunderstödda. . . 
Försummad värnplikt . 

4 992 100 7 640 342 12 «32 
610 1-8 716 3-2 1326 

9 346 18-6 3 340 149 12 686 
33145 65-4 9151 4T0 42 296 
2 377 4'7 1488 6'7 3 865 

174 6 406 18-0 6 226 167 
1-8 1156 5-2 170 0-5 

175 7 382 20-8 5 304 142 
58-0 16685 45-1 25611 68'6 
5-3 3865 109 — — 

Summa 50470 100o 22335 1000 72805 100o 354M 100o 37 311 lOOo 
Annan anledning 422 — 106 — 528 — 352 — 176 — 

Ovanstående siffror visa tydligt de olika s. k. streckens verkningar. Den 
orsak, som starkast decimerade väljarkåren var denna gång fattigvårdsstrecket, 
dock verkade detta hinder mindre än vid föregående val, enär detsamma efter 
1921 års grundlagsändring ej avser samtliga fattigunderstödda, utan endast 
sådana som omhändertagits för varaktig försörjning. Antalet fattigunder
stödda män uppgick sålunda år 1921 till endast 16 685 mot 34 908 år 1920. Det 
antal, som drabbas av övriga diskvalifikationsgrunder, har däremot ökats sedan 
föregående val. Jämföras de båda könen, visar det sig, at t fattigvårdsstrecket 
träffar kvinnorna ojämförligt hårdare än männen, under det att värnpliktsstrecket 
endast avser männen, vilka också i vida större utsträckning än kvinnorna äro 
ådömda straffpåföljd. Genom att män och kvinnor sålunda i olika grad drab
bas av olika hinder, blir slutresultatet, att procenttalet icke röstberättigade i 
förhållande till samtliga röstberättigade i båda fallen blir ungefär detsamma. 

I röstlängderna för åtskilliga valdistrikt inom de nordligaste länen finnes 
även upptaget ett antal lappar. Vid yrkesfördelningen hava de inräknats 
bland »övriga» i grupp I I I . 

Av de personer, som i röstlängderna antecknats såsom lappar, och av vilka 
de flesta komma på Norrbottens län, voro 98'9 % röstberättigade. Beträffande 
de icke röstberättigade var för flertalet orsaken till rösträttens förlust fattig
understöd. Endast 2'4 % såsom lappar antecknade röstberättigade personer utövade 
sin rösträtt. 

C. Valen till andra kammaren. 

Genom öppet brev av den 18 juli 1921 förordnade Kungl. Maj:t om nya 
val i hela riket till andra kammaren. Enligt riksdagsordningen avsågo dessa 
val återstoden av fyraårsperioden 1921—1924. 

Tiden för valen, vilka enligt kungl. kungörelse av ovan angivna dag skulle 
förrättas i september månad, var i 24 valkretsar fastställd till en söndag, 
därav i 18 valkretsar till söndagen den 11 och i 6 valkretsar till den 18 sep
tember 1921. Härifrån gälla dock de undantagen, att inom 4 av ovannämnda 
valkretsar vissa städer fått sina val förlagda till närmast föregående lördag, 
ehuru valkretsarna i övrigt valde på söndag. 

Av de återstående 4 valkretsarna, som helt och hållet valde på en söcken-
dag, voro de 3 rena stadsvalkretsarna, nämligen Stockholms stad (16/s), städerna 
Malmö, Hälsingborg, Landskrona och Lund (10/8), samt Göteborgs stad (16/>). 
Den enda landsbygdsvalkrets, inom vilken valet icke förrättades på en söndag, 
var Norrbottens län, där valet var förlagt till måndagen den 26 september. 
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Deltagandet i valen. Om antalet personer, som vid andrakammarvalen 1921 
avgåvo sina röster, och dettas förhållande till antalet röstberättigade finnas 
för varje valdistrikt och valkrets uppgifter meddelade i tab. 2 ävensom val
kretsvis med skillnad mellan landsbygd och städer i tab. 3. För hela riket 
uppgick antalet i valen deltagande till 1 747 553, varav 1184 704 kommo på 
landsbygden och 562 849 på städerna. Jämför man, dessa siffror med siffrorna 
för år 1920, visar det sig, att en ökning av väljarkåren för hela riket ägt rum 
med 1 087 360 personer (64'7 %), därav män 289 488 (43'8 %). Fördelar man på 
landsbygd och städer, har antalet röstande i städerna ökats med 378 031 eller 
204'5 % (män: 50"2 %), på landsbygden med 709 329 eller 149'2 % (män: 41 "4 %). 

Sättes åter antalet i valet deltagande i relation till de röstberättigade, ut
gjorde de förra i förhållande till de senare vid 1921 års val för hela riket 54'2 %, 
därav särskilt för landsbygden 53'5 % och för städerna 55'7 %, under det a t t 
för männen motsvarande procenttal var 620 och för kvinnorna 47'2. Huru 
ifrågavarande tal för männen ställa sig till motsvarande relativa tal för de 
allmänna valen under föregående tid, framgår av nedanstående tablå, varvid 
tillika antalet röstande anföres i absoluta tal. 

Röstande i % a r röstberättigade Antal röstande 

Landsbygden Städerna Hela riket Hela riket 

År 1899 35-5 % 56'8 % 40'3 % 136 982 

> 1902 41-7 » 63-6 » 47-2 » 180 529 

> 1905 44-7 » 65-5 » 50-4 > 217 759 

> 1908 57-4 > 70'0 » 61-3 > 308 412 

» 1911 55-5 > 63-0 > 57-0 > 607487 

Våren 1914 68'1 » 767 » 69'9 » 763423 

Hösten 1914 64'3 . 73"1 > 66'2 » 735 485 

År 1917 64-0 > 71-8 » 65'8 » 739 053 

» 1920 53-1 > 62-1 > 55-8 » 660193 

» 1921 61-9 > 62-2 » 62-0 > 949 681 

Ovanstående siffror visa, att sedan våren 1914, då deltagandet nådde 
sin kulmen, hava valen för varje gång t. o. m. 1920 omfattats med allt 
mindre intresse från valmännens sida, vilket gäller såväl landsbygden som 
städerna. Särskilt var valtröttheten stor år 1920. Under år 1921 har emeller
tid livaktigheten ånyo ökats, men var dock åtskilligt mindre än under år 1917. 

En översikt av deltagandet i 1921 års val för varje valkrets meddelas i 
tab. L, varvid öknings- eller minskningsprocenten för män i förhållande till 
valet år 1920 även angivits. Dessutom hava i efterföljande tablå valkretsarna 
sammanförts i vissa grupper alltefter det större eller mindre deltagandet i 
valen, varjämte till jämförelse medtagits motsvarande siffror för valen 1914, 
1917 och 1920. 

At t sedan våren 1914 det relativa deltagandet inom de olika valkretsarna i 
genomsnitt kontinuerligt minskats för varje val till och med 1920 års, framgår 
tydligt av ifrågavarande siffror. Medan sålunda exempelvis de röstandes antal 
våren 1914 i 24, hösten 14 och år 1917 i 9 valkretsar utgjorde över 70 % av 
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Antal valkretsar 
Röstande i % av Tåren Hösten År Ar Ar 1921 
röstberättigade 1914 1914 1917 1920 Män Kv. 

35—40 % — — — — — 3 
40—45 » — — — 2 — 8 
45—50 > -^ 1 — 10 — 9 
50—55 > 1 — 2 20 1 6 
55—60 > 2 6 6 14 8 2 
60-65 » 5 20 17 6 14 — 
65—70 > 24 15 22 3 5 — 
70—75 > 16 11 8 1 — — 
75—80 > 8 3 1 — — — 

Summa valkretsar 56 56 66 56 28 28 

de röstberättigade, var detta vid valet 1920 förhållandet i endast 1 valkrets. 
Siffrorna för år 1921 äro ej direkt jämförbara med dem för föregående år, 
men visar dock att procenttalet för flertalet av de nuvarande valkretsområdena 
måste hava ökats rätt betydligt. Av tab. L framgår, att sedan år 1920 ök
ning skett i procenttalet röstande deltagande män för samtliga valkretsar. Den 
största ökningen i procenttalet uppvisar Blekinge län ( + 73'3 %), Gröteborgs 
stad ( + 66'4 %) och Gävleborgs län ( + 66'3 %). Minst var stegringen i Hal
lands ( + 24'2 >), Västerbottens ( + 252 %) och Skaraborgs län (+ 28"8#). De 
valkretsar, där deltagandet denna gång var livligast, voro för såväl män 
som kvinnor de båda valkretsarna i Malmöhus län. I icke mindre än 7 val
kretsar har deltagandet understigit 50 %, för kvinnorna understiges detta pro
centtal t. o. m. i icke mindre än 20 valkretsar, medan deltagandet från männens 
sida håller sig över 50 '/ . Kvinnornas politiska livaktighet har varit minst i 
Norrbottens (381/.) , Skaraborgs (38'7-#) och Gottlands län (38'8 %). 

Ehuru för riket i dess helhet deltagandet i valen var livligare i städerna än 
på landsbygden, var förhållandet växlande inom valkretsarna. Endast inom 
tretton kretsar av tjugofem blandade valkretsar var städernas procenttal högre 
än landsbygdens. Denna egendomlighet beror på att deltagandet i valet varit 
jämförelsevis livligt i de tre stadsvalkretsarna. 

Går man från valkretsarna till de mindre enheterna, valdistrikten, och 
jämför deltagandet i valen inom vart och ett av dem, såsom skett i tab. M, 
där även jämförelsesiffror för hela riket från valen 1920 meddelats, måste 
givetvis växlingarna i ovanberörda avseende bliva betydligt större. De val
distrikt, som hade att uppvisa det minst livliga deltagandet, återfinnas dels i 
de nordligaste valkretsarna i riket, vilket helt naturligt står i samband med 
valdistriktens storlek och de långa avstånden till vallokalerna, dels i sådana 
trakter, som äro hemvist för en talrik sjömans- och fiskarbefolkning samt 
lots- och fyrpersonal. Lappbefolkningen synes i allmänhet ej hava deltagit i 
valet (jfr sid. 27). 

På samma sätt som i fråga om de röstberättigade och icke röstberättigade 
har på grundval av röstlängdernas uppgifter genomförts en fördelning av de 
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Tab. L. Deltagandet i valen år 1921, landsbygd och städer, valkretsvis. 

valen deltagande efter olika yrken. I tab. 6 meddelas för varje valkrets 
de sålunda erhållna uppgifterna båda i absoluta tal och i procent av de röst
berättigade inom samma yrke. Tab. N innehåller därjämte en sammanställ-
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Tab. M. Deltagandet i valen år 1921 inom varje valdistrikt, valkretsvis. 
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ning av motsvarande uppgifter för hela riket. Av sistnämnda tabell framgår 
att, vad männen angår, liksom vid de båda närmast föregående valen, gods
ägarnas yrkesgrupp företedde den största politiska livaktigheten, med de rös
tande uppgående till 79'6 % av de röstberättigade. I det närmaste lika starkt 
var även deltagandet bland industriidkare och större handlande, direktörer, 
disponenter o. dyl., av vilka 77'4 % deltogo i valet. Därefter följde folk
skollärare med 76'7 % samt tjänstemän av högre eller lägre grad med resp. 
74'2 och 70'8 %. Ungefär två tredjedelar av de röstberättigade deltogo i valet 
bland yrkesgrupperna hemmansägare (65'0 %), arrendatorer (65'0 %), husägare 
och kapitalister (66'0 %), kontorspersonal, ingenjörer och verkmästare (63'6 %), 
handlande (63'7 %) och rättare (63'4 %). Något lägre procenttal uppvisade hant
verkare (62'3 %\ den stora gruppen industri- och handelsarbetare (62'3 %) samt 
lantbrukares hemmavarande söner (61'8 %). Bland de övriga grupperna har 
deltagandet varit mindre, dock understiger procenttalet endast i några fall 
femtiotalet. Svagast var nu liksom år 1920 deltagandet bland »övriga» inom 
grupp I I I med endast 15'4 % röstande av de röstberättigade, samt bland sjö
män och fiskare, av vilka endast 30'0 % deltogo i valet. I jämförelse med 
sistnämnda siffra visa sjökaptener, skeppare och styrmän, med 38'2 %, ett liv
ligare deltagande. 

Jämfört med 1920 års val kan en relativ stegring i röstetalet konstateras 
för alla yrkesgrupper utom flertalet tillhörande grupp I, vilka i stället visa en 
svag nedgång. I sin helhet har deltagandet i grupp I minskats från 68'6 % år 
1920 till 66"7 % år 1921, för grupp I I äro motsvarande tal 59'8 och 65'7 och 
för grupp I I I 49'7 och 58'4. Valdeltagandet i den förstnämnda gruppen var 
dock alltjämt större än i de båda andra. Härvid bör likväl ihågkommas, att 
talen för det sista och närmast föregående val, på grund av vissa omflyttnin
gar inom grupperna ej äro fullt jämförbara. Särskilt gäller detta naturligt
vis, om man vill jämföra de absoluta talen. 

Beträffande kvinnorna är yrkesgruppemas rangordning med hänsyn till valen 
delvis densamma som för männen, dock inverkar i förra fallet i hög grad pro
portionen mellan de tre kvinnliga huvudgrupperna: hustrur, övriga familje-

1 Siffrorna för Stockholmä stad avse rotar. 
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Tab. N. Deltagandet i valet inom olika yrkesgrupper. 
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medlemmar samt yrkesutövare o. d. Valdeltagandet bland hustrurna är genom
gående nästan detsamma som bland männen inom samma yrkesgrupp, åt
minstone äro ej avvikelserna synnerligen stora. Övriga familjemedlemmar 
hava däremot i endast jämförelsevis ringa utsträckning begagnat sig av sin 
rösträtt, medan bland kvinnliga yrkesutövare deltagandet i valet varit större, 
ehuru mindre än bland männen och hustrurna. Över huvud präglas valsiifrorna 
av en viss maskulin karaktär. 

Tab. 6 meddelar också procenttalet valkretsvis inom de olika yrkesgrupperna, 
för kvinnorna dessutom fördelat på de redan nämnda tre underavdelningarna. 
I allmänhet är ordningen mellan olika yrken med avseende på politisk livak
tighet i stort sett densamma för länen som för riket. 

Akta makar kunna avlämna röstsedlar för varandra. Detta tillvägagångs
sätt synes också åtminstone på sina håll kommit till rätt stor användning. 
At t lämna några fullständiga siffror över denna ombndsröstning är likväl, 
i saknad av härför erforderliga primäruppgifter, omöjligt. 

Enligt 71 § vallagen äga även personer tillhörande vissa yrken rät t att in
sända sin röst såsom valsedelsförsändelse direkt till vederbörande länsstyrelse. 
Antalet dylika valsedelsförsändelser uppgick dock inalles till endast 1 164. 
Fördelningen av dessa röster på olika valkretsar och partier framgår av 
tab. O. 

Gemensam partibeteckning. Vid 1921 års val förekom gemensam parti
beteckning inom samtliga 28 valkretsarna. Motsvarande tal vid valen 1911, 
våren 1914, hösten 1914, 1917 och 1920 voro respektive 15, 19, 9, 52 och 40 
av inalles 56 valkretsar. Gemensam partibeteckning har således blivit allt 
vanligare gentemot förhållandet vid tidigare tillfällen. Anledningen härtill 
är att söka däri, att partiernas antal genom utbrytningar ökats till sex — i 
stället för jordbrukarnes riksförbund, vilket sedan föregående val uppgått i 
bondeförbundet, har i stället kommunistpartiet tillkommit — och enligt vad 
nedanstående sammanställning bl. a. visar, förekommo år 1921 i allmänhet fem, 
i 9 fall till och med alla sex partierna i en valkrets. Det i Stockholms stad 
såsom självständigt parti uppträdande nykterhetspartiet är dock ej medräknat 
här. 

Antal Antal Antal parti- Antal 
partier valkretsar beteckningar valkretsar 

2 — 2 1 
3 - 3 9 
4 4 4 17 
5 15 5 1 

6 9 6 — 

Genom valkretsarnas utvidgning hava dock de mindre partierna fått större 
utsikter att göra sig gällande än tidigare. 

Inom vilka kretsar dylikt gemensamt uppträdande förekommit, partiernas 
inbördes styrka samt den partibeteckning, som i varje fall kommit till an-
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Tab. O. Avgivna valsedelsförsändelser enl. 71 § vallagen. 

vändning, framgår av tab. 7. Efterföljande tablå utvisar i sammandrag för 
varje särskilt parti dels antalet valkretsar, där partiet i fråga över huvud före
kommer, dels (inom parentes) antalet valkretsar, i vilka partiet samverkat 
med ett annat; till jämförelse meddelas även talen för åren 1920 och 1917: 
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Antal valkretsar 
Partier År 1917 År 1920 År 1921 

Höger 55 (29) 55 (28) 28 (5) 
Jordbrukarnes riksförbund 16 (16) 32 (29) — 
Bondeförbandet 24 (13) 34 (18) 25 (5) 
Liberala 55 (10) 55 ( 6) 28 (2) 
Socialdemokrater 56 (49) 55 (16) 28 (27) 
Vänstersocialister 47 (44) 52 (16) 17 (17) 
(Demokratiska medborgarförbundet) . . . . . . . — 1 ( 1 ) — 
Kommunister — — 19 (19) 

De olika partiernas kombinationer med varandra har härvid varit följande: 

Antal valkretsar 
Kombination År 1917 År 1920 År 1921 

Höger t- Riksförb 16 13 — 

Höger + Bondeförb 13 3 4 
Höger + Riksförb. + Bondeförb — 5 — 
Höger + Riksförb. + Liberala — 1 — 

Höger + Bondef. + Liberala — — 1 
Höger + Liberala — 5 — 
Höger + Deniokr. medborgarförb — 1 — 
Riksförb. + Bondeförb — 10 — 

Liberala + Soc.-dem 5 — 1 
Liberala + Soc.-dem. + Vänstersoc 5 — — 

Soc.-dem. + Vänstersoc 39 16 7 
Soc.-dem. + Kommunister — — 9 

Soc.-dem. + Vänstersoc. + Kommunister — — 10 

Av tablån framgår att samverkan varit ringa mellan de s. k. borgerliga 
partierna, under det att de socialistiska överallt uppträdde under gemensam 
partibeteckning, vanligen såsom »Arbetarepartiet». Särskilt märkes, att, sedan 
riksförbundet och bondeförbundet sammansmält till ett parti, har detta nya 
parti endast i några fall gåt t fram med gemensam partibeteckning med 
högern i motsats mot jordbrukarnes riksförbund, vilket tidigare i stor ut
sträckning opererat tillsammans med högerpartiet. 

I detta sammanhang må även beröras frågan, huru många partibeteckningar 
eller partigrupper, som bortsett från stänkröster o. dyl. förekomma i varje 
särskild valkrets. Detta antal har tendens att bliva lågt, tydligen beroende 
på tekniken i själva den antagna proportionella valmetoden, som gynnar det 
största partiet. Av översikten å sid. 34 finner man sålunda, att inom en val
krets — Malmö, Hälsingborg, Landskrona och Lund — samlade endast 
tvenne partibeckningar ett större antal röster och inom 9 valkretsar förekommo 
blott tre partibeteckningar. 

Om gemensam partibeteckning ej kommit till användning i någon valkrets, 
utan alla sex partierna gått fram självständigt, skulle, med de nuvarande 
valkretsarna som enheter, fördelningen inom riksdagen hava blivit 66 höger, 
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22 tillhörande bondeförbundet, 45 liberala, 86 socialdemokrater, 4 vänster
socialister och 7 kommunister, medan motsvarande tal nu blevo 62, 21, 41, 
93, 6 och 7, detta naturligtvis under den tysta förutsättningen, att valmännen 
i båda fallen röstat med samma parti. Därigenom att samverkan mellan 
partierna ägt rum, hava alltså socialdemokraterna vunnit 7 och vänstersocia
listerna 2 på bekostnad av 4 platser från de liberala, 4 från högern och 
1 från bondeförbundet, under det att kommunisterna varken vunnit eller förlorat. 

Fördelning på partier. De röstandes sammanslutning i grupper med ge
mensam partibeteckning ävensom varje dylik partigrupps röstetal framgår 
av tab. 7, där likaledes efter varje partigrupp angivits, om densamma är att 
hänföra till något av de sex politiska partierna, högern, bondeförbundet, det 
liberala, socialdemokratiska, vänstersocialistiska eller kommunistiska. I tab. 
5 meddelas därjämte, valkretsvis, en sammanställning av de godkända val
sedlarnas absoluta och relativa fördelning på nämnda sex partier och på »öv
riga», till vilken grupp hänförts dels vissa i allmänhet mindre partigrupper 
utan bestämd politisk karaktär och dels alla valsedlar utan partibeteckning. 
Därjämte innehåller tab. 2 uppgifter angående partifördelningen inom varje 
valdistrikt. De i enlighet med 71 § vallagen till länsstyrelsen insända val
sedlarna hava ej kunnat fördelas partivis på de särskilda valdistrikten, men 
hava utproportionerats på städer och landsbygd. Som framgår av tab. O hava 
nära hälften av dessa valsedlar burit högerns partibeteckning, men endast ett 
fåtal bondeförbundets. 

Inalles avgåvos i hela riket vid 1920 års val 1 741 952 godkända valsedlar, 
av vilka 1181187 avgåvos på landsbygden och 560 765 i städerna. Då mot
svarande siffror vid valen år 1920 utgjorde för hela riket 658 183, på lands
bygden 473 923 och i städerna 184 260, visar sig vid föreliggande val en ökning 
i antalet avgivna godkända valsedlar för riket i dess helhet av 1 083 769 eller 
164'7 %, för landsbygden ensamt av 707 264 (149'2 %), och för städerna av 376 505 
(204'3 %). Det övervägande flertalet av de godkända valsedlarna voro försedda 
med någon av nedanstående partibeteckningar, resten, 7 322, hava förts till 
gruppen »övriga».x Huru de återstående 1 734 630 fördela sig på partier, samt 
i vad mån partiernas röstetal ökats eller minskats sedan 1920 års val, visa 
följande från tab. 5 och tab. P hämtade tal: 

Antal godkända valsedlar Ök.ninf( + \ fel TQ^A ~ 
s nmg(—) från år 1920 

År 1920 År 1921 , , , «-andel av 
Antal % Antal % A a l % de godkända 

Höger 183019 27'9 449 302 25'9 + 266 283 + 145'5 —11-7 
Bondeförbnndet (riksf.) . . 92 941 14'2 192 269 I M + 99 328 + 106-9 -35-1 
Liberala 143355 21-8 325 608 18'8 + 182 253 + 127'1 —22-8 
Socialdemokrater . . . . 195121 29'7 630 855 36'4 + 435 734 + 223-3 + 35'6 
Vänstersocialister . . . . 42056 6'4 56241 32 + 14185 + 33"7 — 79'5 
Kommunister . . . . . . — — 80355 4'fi + 80 355 + o o + o o 

Samtliga 656492 100-0 1734630 lOOo +1078138 +164-7 ± 00 
1 Till gruppen övriga hava därvid hänförts nykterhetspartiets 7 157 valsedlar i Stockholms stad 

ehnrn ett flertal hithörande sannolikt äro liberala. 
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Alla partier hava sålunda ökats, flertalet t. o. m. mycket avsevärt sedan 
föregående år, beroende på att valmanskåren mer än fördubblats sedan 1920 
års val. Jämföras de olika partierna sinsemellan, är det dock endast social
demokrater och kommunister, som erfarit någon verklig ökning, under det att 
densamma för de övriga endast är skenbar. Särskilt vänstersocialisterna, som 
troligen hava fått avstå ett stort antal av sina tidigare valmän till kommuni
sterna, och bondeförbundet hava gått relativt starkt tillbaka. Valkretsvis 
meddelas ökningen eller minskningen i tab. P. Vid studiet av denna tabell 
bör emellertid ihågkommas, att hela antalet godkända (»samtliga») valsedlar 
jämväl omfattar de röster, som i tab. 5 betecknats som »övriga». 

Högern, som vid 1914 års vår- och höstval var väljarkårens starkaste parti, 
förlorade vid 1917 års val en hel del röster till de nybildade jordbrukarorga-
nisationerna och nedsjönk därigenom med hänsyn till storleken till det 
tredje i ordningen. Vid 1920 års val hade partiet emellertid åtskilligt för
bättrat sin ställning; det omfattade nämligen år 1920 27'9 % av väljarkåren 
mot 24'7 % år 1917 och utgjorde sålunda det andra partiet i ordningen, närmast 
efter det socialdemokratiska. Denna rangställning har det bibehållit även vid 
1921 års riksdagsmannaval. Sin röstsiffra har partiet, som synes av tab. P, 
fått ökad i samtliga valkretsar dock i allmänhet relativt mindre än valmans-
kårens ökning. Valkretsvis var ökningen relativt störst i Göteborgs och 
Bohus läns landstingsområde ( + 222'6 %), i Malmö, Hälsingborg, Landskrona 
och Lund ( + 198'7 %) samt i Göteborgs stad ( + 193'5 %). Jämförelsevis tal
rikast är högern, som omfattar en större procentandel av städernas (31'7 %) än 
av landsbygdens valmanskår (22'9 %) i de tre statsvalkretsarna, i Småland och 
Västergötland ävensom de båda västkustlänen och Västerbottens län. 

Bondeförbundet vilket vid förevarande val uppträder i samtliga valkretsar 
utom de tre stadsvalkretsarna, har visserligen ökats med 106'9 %, men dess 
andel av väljarkåren har, då bondeförbundet och riksförbundet betraktas som 
ett, sedan år 1920 gått tillbaka från 14'1 % till l l / l %. En fördubbling eller 
mera av antalet väljare förekommer dock i de flesta valkretsar. Starkast har 
ökningen varit i Jämtlands ( + 188'3 %), Kristianstads ( + 162'4 %), Malmöhus 
(160'0 %) och Gottlands län ( + 152'4 %). Sin relativt största styrka räknar 
förbundet på Gottlands läns landsbygd, där det omfattar mer än halva val
manskåren, samt på landsbygden i Jönköpings, Malmöhus, Hallands, Älvs-
borgs, Skaraborgs och Jämtlands län, varest mer än en femtedel röstade med 
detta parti. 

Vad åter angår de liberala ökades detta parti med 127'1% av sin förut
varande styrka. Partiet är med hänsyn till sin storlek fortfarande det tredje 
i ordningen med en röstsiffra av 325 608. Dess andel av väljarkåren, som vid 
valen 1911 och 1914 successivt sjönk från 40'2 till 32'2 och 26'9 %, har där
efter, bortsett från en svag stegring år 1917, då ifrågavarande procenttal upp
gick till 27'6, alltmera förminskats; partiets andel -av samtliga röstande ut
gjorde sålunda år 1920 21'8 % och år 1921 endast 18'7 %. Av förut angivna 
orsaker har röstetalet dock överallt ökats, relativt starkast i Östergötlands 
C+ 188'5 %), Kopparbergs ( + 180'1 %) och Gottlands län ( + 1735 %). Starkast 
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Tab. P. De olika partiernas andel av hela valmanskåren samt procentuell ökning 
eller minskning i antalet valsedlar sedan år 1920 vid fördelning på partier valkretsvis. 
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äro de liberala företrädda i Västerbottens län (440 %) och förekomma mera på 
landsbygden (211 %) än i städerna (13'8 %). I den skånska fyrstadskretsen 
sakna de nästan all betydelse. 

Socialdemokraterna, vilkas röstetal ökats med ej mindre ärt 223'3 %, bava 
härigenom sett sin andel i väljarkåren gå upp från 29'6 till 36'2 %. Ökning 
påträffas i samtliga valkretsar, oeh endast i Norrbottens län är densamma 
mindre än valmanskårens. Relativt störst är denna ökning i Västerbottens 
( + 424'8 %), och Blekinge län ( + 356'4 %) samt Göteborgs och Bohus läns lands
tingsområde ( + 343'3 %) ävensom Göteborgs stad ( + 319'9 %). I 15 valkretsar 
är stegringen 200—300 %. Socialdemokraterna, vilka äro jämförelsevis talrikare 
i städerna (471 %), än på landsbygden (310 %), äro numera tämligen jämnt och 
talrikt företrädda över hela landet; fåtaligast äro de i Övre Norrland, varest 
de delvis ersättas av kommunister och vänstersocialister, samt på Gottland. 

Även det vänstersocialistiska partiet har ökats, dock jämfört med övriga 
partier helt obetydligt. Detsamma har samlat 56 241 röster eller blott 3'2 % 
av samtliga godkända valsedlar mot 6'i % vid föregående val, och förekom 
som självständigt parti i 171 valkretsar. Inom samtliga dessa kretsar har 
det använt samma partibeteckning som socialdemokraterna. Sin största styrka 
uppnådde partiet i Norrbottens, Gävleborgs och Västernorrlands län. Nästan 
var fjärde vänstersocialist är hemmahörande i det sistnämnda länet. 

Kommunisterna hava först nu uppträt t såsom självständigt parti, men hade 
överallt gemensam partibeteckning med socialdemokraterna. I förhållande till 
andra partier äro de talrikast i Norrbottens, Kopparbergs oeh Värmlands län. I 
vissa fall kan osäkerhet råda, om en grupp valmän bör föras till vänstersocialister 
eller till kommunister. Vill man erhålla ett måt t på anslutningen till mera 
avancerade åsikter inom de socialistiska partierna jämfört med föregående val, 
torde det vara lämpligt at t betrakta vänstersocialister och kommunister såsom ett 
helt. Det visar sig då, at t anslutningen till dessa partier varit ganska ojämn 
inom olika valkretsar, men att ökningen för landet i dess helhet varit ungefär 
densamma som för de mera åt höger orienterade socialdemokraterna (jfr tab. P). 

E n jämförelse mellan städer och landsbygd visar att samtliga partier ökats 
mera i städerna än på landsbygden, särskilt för det liberala partiet är skill
naden stor härut innan. Kommunister och vänstersocialister tillsammantagna 
hava gått något starkare framåt än socialdemokraterna, då landsbygd och 
städer betraktas var för sig. Skillnaden mellan bondeförbundet och de övriga 
borgerliga partierna, blir avsevärt mindre om man endast tager hänsyn till 
landsbygden; där har nämligen stegringen av valmanskåren varit, för bonde
förbundet 106"9 %, för de liberala 119'8 % och för högern 132'7 %. Beträffande 
partiernas fördelning på landets tre stora huvuddelar, märkes, såsom framgår 
av nedanstående tablå, at t det starkaste partiet var i såväl Götaland som 
Svealand det socialdemokratiska och i Norrland det liberala, 

1 Härvid har den s. k. Lindhagensgruppen i Stockholms stad räknats som vänstersocialistiskt 
parti. 
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Avgivna godkända valsedlar fördelade procentuellt pä de olika partierna. 

Undersöker man slutligen, hur stor del av varje partis röstetal faller pä var 
och en av rikets huvuddelar, visar sig att av högerns, bondeförbundets och 
det socialdemokratiska partiets väljarkårer kommer hälften eller meia, för 
högern t. o. m. 63 och för bondeförbundet 61 % pä Götaland. De liberala 
räkna också sina mesta anhängare i Götaland, dock endast 43 •/• av samtliga. 

Huru denna partiernas inbördes styrka gestaltar sig i de olika valkretsarna, 
meddelas tillika i tab. 5 i absoluta och relativa tal. De tre gamla huvud
partierna redovisas i samtliga valkretsar. Av de nyare partierna uppträdde 
bondeförbundet i 25, vänstersocialisterna i 17 och kommunisterna i 19 val
kretsar. Den största relativa styrka, som något parti kunde uppvisa, anträffas 
i fyrstadskretsen i Malmöhus län, varest socialdemokraterna kunde räkna sig 
till godo icke mindre än 60'5 % av alla avgivna godkända valsedlar. Högsta 
motsvarande procenttal för de liberala nåddes inom Västerbottens län med 44'0 %, 
för högern inom Älvsborgs läns södra valkrets med 49'2 %, för bondeförbundet 
å Gottland med 48'4 % och för vänstersocialisterna inom Västernorrlands län 
med 19'4 %, medan kommunisterna uppnådde sitt maximum, 211 %. i Norr
bottens län. Vid 1921 års val utgjorde högern det starkaste partiet i 8, val
kretsar (7 i Götaland och 1 i Norrland), de liberala i 3 valkretsar, (samtliga 
i Norrland), socialdemokraterna i 16 valkretsar (8 i Svealand, 7 i Götaland 
och 1 i Norrland) varjämte bondeförbundet var det största partiet på Gott
land. Absolut majoritet ägde likväl varken högern, bondeförbundet eller de 
liberala, men däremot det socialdemokratiska partiet inom 3 kretsar, nämligen 
i Malmöhus läns båda valkretsar samt i Göteborgs stad. De tre socialistiska 
partierna sammanräknade ägde dessutom absolut majoritet i ytterligare 6 val
kretsar — Stockholms stad och län samt Södermanlands, Västmanlands, Koppar
bergs och Gävleborgs län. 

Partifördelningen bland de valda riksdagsmännen, varom upplysningar med
delas i tab. 5 samt i tab. 7, utföll vid 1921 ars val sa, att socialdemokraterna 
med 36'2 % av de röstande fick besätta 40'4 % av platserna och högern med 
25'8 % av de röstande 2 7 0 % av platserna, varemot de liberala med 18'7 % av 
de röstande endast fingo besätta 17'8 % av platserna, bondeförbundet med 111 % 
av de röstande erhöllo 9'1 % av mandaten, vänstersocialisterna, med 3'2 % av 
de röstande besatte 2'6 % av platserna och kommunisterna, som bland väljarna 
utgjorde 4'6 %, fingo av de valda blott 3'1 %\ till »övriga» hava dessutom hän
förts 0'4 % av rösterna, men ingen representant. Högern och i synnerhet social
demokraterna blevo sålunda något gynnade på de övrigas bekostnad. E n fullt 
proportionell fördelning enligt D'Hondts regel av platserna efter partiernas 
sammanlagda röstetal för hela landet skulle givit högern endast 59 platser 
i stället för 62 och socialdemokraterna 83 i stället för 93, medan de liberala, 
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bondeförbundet, vänstersocialisterna, kommunisterna och övriga hade erhållit 
resp. 43, 26, 7, 11 och 1 mandat i stället mot nu 41, 21, 6, 7 och 0. 

At t platsfördelningen ofta ställer sig i någon mån ogynnsam för de svagare 
partierna beror därpå, att de i många valkretsar icke äro tillräckligt starka 
att få någon av sina kandidater valda, varigenom vederbörande partis röster 
i dessa fall bliva helt bortkastade, såvida de ej genom användande av gemen
sam partibeteckning bidraga till, att kandidaterna från ett i huvudsak när
stående parti bliva valda. Sedan valkretsarna efter 1921 års valreform väsent
ligt förstorats, hava förhållandena i nämnda avseende dock förbättrats. Att 
socialdemokraterna gynnats beträffande antalet representanter beror till stor 
del på att de socialistiska partierna överallt samverkat, medan övriga partier 
mestadels isolerat sig. Vid nu ifrågavarande val fingo de socialistiska par
tierna inga representanter valda i en valkrets (Gottland), de liberala ej heller 
någon i 3, högern inga i en och bondeförbundet inga i 10 valkretsar. Intet 
parti har lyckats erövra samtliga platser i någon valkrets. 

De orepresenterade partigrupperna utgjorde stundom ganska betydande mino
riteter inom valkretsarna. Liberalernas orepresenterade väljarkår fanns i fyrstads
valkretsen i Malmöhus län samt i Halland och Älvsborgs läns södra valkrets, 
där partiets valmän uppgingo till resp. 3 410, 5 770 och 5 379, bondeförbundets 
i Stockholms, Södermanlands, Blekinge, Kristianstads, Värmlands, Väster
bottens och Norrbottens län med resp. 3 832, 3 974, 3 285, 5 448, 4 333, 3 187 och 
3 803, socialdemokraternas i Gottlands, Västerbottens och Norrbottens med 
2 305, 2 818 och 2 548, vänstersocialisternas i 13 valkretsar, därav främst Jön
köpings och Kopparbergs län med 4 796 och 3 548, högerns på Gottland med 
3 262 och kommunisternas i 13 valkretsar, varav främst Västmanlands, Stock
holms och Östergötlands län med 4 675, 4 358 och 3 993 väljare. Dessutom 
blevo 5 637 högervalmän i Jämtlands län representerade av en vilde, vilken 
dock i denna statistik räknats såsom högerman. Inalles voro 116 447 väljare 
utan representant. 

Den nyss påpekade ojämnheten i fördelningen av platserna kommer även 
till synes däri, att antalet valmän i medeltal per representant var ganska 
olika inom de sex partierna. Medeltalet, som inom hela riket för alla partier 
tillsammantagna utgjorde 7 574, uppgick nämligen för kommunisterna till 
11 479, för de liberala till 7 942, för vänstersocialisterna till 9 374^ för bonde
förbundet till 9 156, medan socialdemokraterna hade endast 6 783 och högern 
7 247 valmän per representant. Medeltalet växlade även betydligt inom de 
olika valkretsarna, helt naturligt för övrigt då ju antalet representanter be
stämmes efter folkmängdens storlek och ej efter antalet röstberättigade eller 
eventuellt röstande. För alla partier tillsammans var inom valkretsarna största 
antalet röstande per riksdagsman 9 304 i Stockholms stad och minsta antalet 
5 156 i Gottlands län. 

I den nya vallagen föreskrives obligatorisk partibeteckning vid val till andra 
kammaren, varför alla valsedlar utan partibeteckning, den förutvarande s. k. 
fria gruppen, numera kasseras. Dylika kasserade valsedlar uppgingo till 114. 
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Till jämförelse må nämnas, att till fria gruppen hörande valsedlar utgjorde 
resp. 71 och 149 vid valen 1920 och 1917. 

Sammanhållningen inom de olika partierna. Sammanhållningen inom par
tierna såsom sådana har, liksom vid valen år 1914, varit åtskilligt större än 
vid det första valet enligt proportionella metoden år 1911. Detta framgår utom 
av tab. 7 i synnerhet av de från nästan samtliga länsstyrelser till centralbyrån 
insända s. k. hjälpsedlarna, d. v. s. av länsstyrelserna till hjälp vid röstsamman
räkningarna upprättade valsedlar, med en sedel för varje särskild bland valsed
larna förekommande namntyp, vara även antecknats typens röstetal. Sådana 
olika valsedelstyper förekommo till större eller mindre antal inom varje valkrets, 
merendels beroende på strykningar av ett eller annat namn å huvudlistan, 
men understundom även utgörande typer med från huvudlistan skiljaktiga 
namn. Inom vissa valkretsar har samlingen typer visat sig ganska stor, 
exempelvis i Skaraborgs län, där inom högerpartiet 250 skiljaktiga röstsedels
typer vid valet kommo till användning. Inom liberala partiet nåddes maxi
mum typer, eller 117 i Västerbottens län och inom bondeförbundet företedde 
Skaraborgs län det största antalet, eller 74. Mindre var listsplittringen i 
allmänhet inom det socialdemokratiska partiet och minst bland vänstersocialister 
och kommunister. I Stockholms stad uppgick emellertid arbetarpartiets röst
sedelstyper till ej mindre än 114. Sammanräknas de olika listtyperna för 
alla partier inom en valkrets, visar Skaraborgs län med 473 olika valsedelstyper 
den största splittringen. 

Då dessa typer till allra största delen blott representera stänkröster eller 
ett ringa fåtal röster samt för övrigt oftast upptaga huvudtypens främsta 
namn, har emellertid den understundom rätt starka splittringen jämförelsevis 
obetydligt inverkat vid valen på partisammanhållningen i det hela. I ett 
antal valkretsar hava dock även förekommit typer, som samlat ett större antal 
röster och omfattat från huvudlistan avvikande namn, eller omkastat ord
ningen mellan den officiella partilistans främsta namn. För vänstersocialisterna 
och kommunisterna förekom detta dock aldrig och för bondeförbundet och 
socialdemokraterna blott i enstaka fall, men oftare bland högern och de libe
rala. 

Sammanhållningen inom partierna vid val framgår, absolut sett, av de i 
tab. 7 angivna röstetalen. E t t relativt uttryck för denna sammanhållning er-
hålles genom att uträkna varje representants röstetal i procent av partiets; de 
sålunda erhållna procenttalen hava sammanförts i tab. R. I de fall, då två 
eller flera partier röstat med gemensam partibeteckning, men med i övrigt 
skilda listor, har såsom partiets röstetal räknats icke hela partigruppens utan 
det särskilda partiets, som haft den valde till sin kandidat. I Jönköpings 
län, varest högern uppträdde under två olika partibeteckningar har räknats 
med samtliga valmän, som röstat på högerkandidater. 

Tab. B, visar, att av de 62 högermän, som valts såsom partiets representanter, 
hade 16 ett röstetal, som översteg 99 % av partiets hela röstetal. Procentsiffran 
95—99 uppnåddes dessutom inom högern av en representant. En jämförelse 
med de två närmast föregående valen visar, att sammanhållningen inom par-
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Tab. R. Sammanhållningen inom de olika partierna vid riksdagsmanna-
valet år 1921. 

tiet ytterligare något minskats; dock bör härvid ihågkommas, att siffrorna för 
tidigare val ej äro fullt jämförbara med senaste valets, enär vid tidigare be
räkning av ovan nämnt slag endast räknats med riksdagsmän, valda enligt 
rangordningsregeln och beräkningssättet i övrigt är olika. Inom det liberala 
partiet valdes 6 riksdagsmän, därav 4 såsom första och 2 såsom andra eller 
tredje namn, med ett röstetal högre än 99 % av partiets; i medeltal erhöll 
första namnet 75'5 % av röstetalet, under det att motsvarande tal vid två 
närmast föregående valen voro 85'1 och 92'5, varför splittringen sålunda ej 
obetydligt ökats. Bland de tre huvudpartierna visar det socialdemokratiska, 
i likhet med förhållandena vid föregående valtillfällen, den största samman
hållningen, vartill icke minst bidrager at t vänstersocialister och kommu
nister äro utbrutna såsom självständiga partier. Av nämnda partis 93 re
presentanter voro nämligen 60 valda med högre röstetal än 99 % av partiets 
och 11 uppnådde dessutom en procentsiffra mellan 95 och 99. Bland de 
sex politiska partierna visar det vänstersocialistiska den största samman
hållningen; samtliga dess 6 representanter blevo nämligen valda med högre 
röstetal än 99 % av partiets. Även bland kommunisterna och inom bondeför
bundet har sammanhållningen varit mycket god- Såsom exempel på god sam
manhållning må särskilt nämnas sådana fall, då röstetalet för partiets första 
namn uppgick till över 99'9 % av partiets- Detta var fallet med socialdemo
kraterna i Malmöhus läns valkrets samt i Göteborgs och Bohus län ävensom 
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Alvsborgs läns södra valkrets, bonde förbundet i Malmöhus läns valkrets, hö
gern i Hallands län och Älvsborgs läns södra valkrets, vänstersocialisterna i 
Gävleborgs och Västernorrlands län samt kommunisterna i Kopparbergs, Gävle
borgs och Västernorrlands län. I intet av dessa fall var skillnaden mellan 
röstetalet för partiets första representant och partiet större än 14, vanligen 
åtskilligt mindre; inom Älvsborgs läns södra valkrets var röstetalet för högerns 
första namn t. o. m. endast en mindre än partiets hela röstetal. 

Kasserade valsedlar. Uppgift å kasserade valsedlar meddelas för varje val
krets i tab. 5. Vid nu föreliggande val uppgick för hela riket detta antal 
till 5 601 eller 0'3 % av alla avgivna röstsedlar, därav 3 517 pä landsbygden 
och 2 0^4 i städerna. I jämförelse med valet år 1920 hade de kasserade val
sedlarnas andel av samtliga valsedlar hållit sig tämligen oförändrad-

Orsakerna till kassering av valsedlar bruka vara av två helt olika slag, 
dels sådana, som föranleda kassering av samtliga valsedlar från ett valdistrikt, 
och dels sådana, som bero på fel eller slarv från den enskilde valmannens 
sida. — På grund av felaktigt förfarande från valförrättarens sida kasserades 
vid föreliggande val samtliga valsedlar från tvenne valdistrikt, nämligen 109 
från Råby- Rekarne och 98 från Parakkavaara ; år 1920 kasserades icke i något 
fall samtliga valsedlar inom ett valdistrikt, medan år 1917 detta var fallet 
med tillsammans 751 valsedlar från 5 valdistrikt. 

De valsedlar, som kasserats på grund av oriktigt förfarande från den enskilde 
valmannens sida, voro till antalet absolut taget flera, men relativt taget ungefär 
lika många som vid närmast föregående val. Såsom en kasserad valsedel har 
därvid räknats varje vid valet avgivet valkuvert utan giltigt innehåll. Då 
i samma kuvert legat flera valsedlar och samtliga förklarats ogiltiga, har detta 
därför räknats endast såsom en kasserad valsedel. På samma sätt har för
farits i fråga om tomma valkuvert. 

Orsakerna till ifrågavarande valsedlars kassering framgår av nedanstående 
sammanställning. Därvid torde dock böra framhållas, att vid kasseringen 
länsstyrelserna tolkat vallagens bestämmelser olika strängt, så att somliga 
länsstyrelser kasserat valsedlar av orsaker, som andra länsstyrelser ansett icke 
böra medföra dylik åtgärd. Till jämförelse meddelas även antalet ogillade 
valsedlar år 1917 och 1920. De kasserade valsedelsförsändelserna enligt 71 § 
vallagen, vilka utgöra ej mindre än 18'6 % av samtliga valsedelsförsändelser 
hava redovisats särskilt-

Antal sedlar 
år 1917 år 1920 är 1921 

Valkuvert icke fullständigt tillsintet 190 25 195 
> utan behörig stämpel eller märkt med annat kännetecken . 21 17 18 

> innehåll 187 170 423 
» med annat innehåE än valsedel 112 90 211 
> innehållande, utom valsedel, även annat papper 230 7t> 184 
> > flera valsedlar 731 914 2 558 

Valsedel på annat än vitt papper 16 31 54 
> märkt 555 406 1 105 

blank 82 128 76 
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De på sedeln upptagna personerna icke valbara inom valkretsen . . 40 28 81 
Av de upptagna namnen framgick ej tydligt, vilka som härmed avsågos 21 12 11 
Partibeteckningen pä oriktig plats 6 3 1 
Valsedel med endast partibeteckning 43 28 3 
Alla namn strukna 39 51 37 
Inga namn ovan strecket 28 27 — 
Namnen i jämbredd, icke det ena över det andra 11 5 — 
Valsedelsförsändelser för äkta makar i stället för valsedel — — 90 
Partibeteckning saknas — — 114 
Valsedelsförsändelse för äkta makar ej anordnade på föreskrivet sätt — — 4 
Sönderriven valsedel — — 6 
Övriga 3 — 6 
Valsedelsförsändelser enl. 71 § vallagen: 

Ej rekommenderade — — 28 
För sent inkomna — — 51 
Avsändaren ej röstberättigad el. ej upptagen i vederb. röstlängd . — — 60 
Namn ej utsatt å ytterkuvert el. fel antecknat el. saknad av behörigt 

vittne — — 36 
Avsändaren tillhörde ej någon av de i 71 § avsedda yrkesgrupperna — — 22 
Åberopade hinder för inställelse vid valet ej giltiga — — 9 

Övriga — — Il-

Summa 2315 2011 5394 

Såsom synes, hava de flesta kasseringarna berott dels därpå, att valkuverten 
innehållit mer än en valsedel, i de flesta fall två, men stundom även flera, 
dels därpå, att valsedlarna på ett eller annat sätt blivit märkta. Av dessa 
två orsaker blevo tillsammans icke mindre än 3 663 valsedlar förklarade ogil
tiga eller 67'9 % av samtliga. 

Överklagade val Besvär över de i september 1921 förrättade valen till 
andra kammaren hava ej förekommit. 

D. Andra kammarens sammansättning på grund av valen. 

För de vid andrakammarvalen utsedda ledamöterna, deras parti-ställning m. m. 
lämnas detaljerad redogörelse i tab. 7, i vilken även införts de förändringar 
i kammarens sammansättning, som inträffat före början av 1922 års riksdag. 

Med avseende på personalomsättningen i andra kammaren på grund av 
valen finner man, att av kammarens 230 medlemmar 169 eller 73'5 % blivit 
omedelbart omvalda, därav 147 såsom representanter för samma och 2 för 
annan valkrets, medan 61 eller 26'5 % nyvalts. Av de nyvalda ledamöterna 
hade emellertid icke mindre än 23 förut tillhört riksdagens kamrar, därav 17 
andra, 3 första samt 3 båda kamrarna. Bland dessa nyvalda f. d. riks
dagsmän hade 18 förut representerat samma valkrets som nu. Endast i Älvs-
borgs län södra valkrets voro samtliga representanter omvalda. Ställningen 
inom de olika partierna efter valen 1920 och 1921 var följande (därvid hän
syn tagits till tre nya röstsammanräkningar efter valen): 
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N y v a l d a O m e d e l b a r t o m v a l d a 

för samma valkrets för annan valkrets 

1920 1921 1920 1921 1920 1921 

Höger 31 12 38 50 1 — 

Bondeförbundet (m. ritsf.) . . 16 4 12 17 1 — 

Liberala 9 11 38 29 - 1 

Socialdemokrater 21 27 53 65 1 1 

Vänstersocialister 1 1 6 5 — — 

Kommunister — 6 — 1 — — 

Övriga 2 — — — — — 

Summa 80 61 147 167 3 2 

Största antalet nyvalda riksdagsmän eller 35 kommer sålunda efter 1921 års 
val på de socialistiska partierna, närmast komma högern och de liberala med 
12, resp. 11. Av de 7 kommunistiska riksdagsmännen äro icke mindre än 6 
nyvalda och av vänstersocialisterna 1 av 6. Av de omvalda riksdagsmännen 
tillhörande bondeförbundet hava 6 förut tillhört jordbrukarnas riksförbund. 
Frånräknas de nyvalda 23 f. d. riksdagsmännen, uppgår antalet riksdagsmän 
i andra kammaren, som förut icke deltagit i riksdagens förhandlingar till 38, 
varav 7 höger, 5 liberala, 17 socialdemokrater, 1 vänstersocialist och C kom
munister samt 2 tillhörande bondeförbundet. För övrigt kan anföras, att av 
kammarens samtliga ledamöter 7 höger, 5 liberala, 2 bondeförbundare och 2 
socialdemokrater förut tillhört första kammaren. Det är intressant att härmed 
jämföra antalet ledamöter i första kammaren, som förut tillhört medkammaren. 
Detta antal utgjorde vid 1922 års riksdag icke mindre än 44. Det är således . 
ojämförligt mycket vanligare, att en andrakammarledamot väljes till riksdags
man i första kammaren än att motsatta förhållandet äger rum. 

At t ett jämförelsevis stort antal representanter nyvalts bland socialdemo
krater och särskilt kommunister, beror på att dessa partier vunnit en del nya 
platser. Däremot berodde nyvalen för de borgerliga partierna huvudsakligen 
på den omsättning, som inom ifrågavarande partier ägde rum för att ersätta 
avgångna partiledamöter. 

Partifördelningen före och efter valen, som meddelas valkretsvis i tab. 5, 
visar i hela riket såsom slutresultat en förlust för högern och för bondeför
bundet av vardera 8 platser, för de liberala av 6 platser och för vänstersocia
listerna av en plats, men däremot en vinst för socialdemokraterna av 18 och 
för kommunisterna av 7 platser (samtliga). Vildarna förlorade båda sina 
mandat, varvid dock bör påpekas att en av högermännen vid 1922 års riks
dag gått såsom vilde. Huru de olika partierna ävensom deras inbördes vinster 
( + ) och förluster (—) i jämförelse med valet 1920 fördelade sig vid 1921 års 
val inom landets tre huvuddelar, framgår av följande tablå: 
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Götaland Svealand Norrland Hela riket 

Höger 39 ( + 2 -8 ) 15 (+ 2—5) 8 (-i- 2—1) 62 ( + 6-14) 
Bondefortrandet 14 (+ 1—4) i ( + 1—2) 3 ( - 4 ) 21 (+ 2—10) 

Liberala 17 (+3—3) 14 (—3) 10 ( - 3 ) 41 ( + 3 - 9 ) 
Socialdemokrater 48 (+11) 37 (+5) 8 (+ 2) 93 (+18) 
Vänstersocialister — — 6 (+ 1—2) 6 (+ 1—2) 

Kommunister — 3 ( + 3) 4 ( + 4) 7 ( + 7) 
Övriga . . . — ( - 1 ) _— — ( - 1 ) — ( - 2 ) 

Samma 118 (+17—16) 73 (+11—10) 39 ( + 9 - 1 1 ) 230 

Såsom synes av tablån, har förskjutningen mellan partierna genom valen 
blivit ganska betydande såväl i Götaland som i Svealand och Norrland. I Göta
land hava socialdemokraterna vunnit 6 platser från högern, 3 från bondeförbundet, 
1 plats, som förut innehafts av en vilde, samt 1 från de liberala, vilket senare 
parti lyckats erövra 2 platser från högern och 1 från bondeförbundet. Vidare 
har bondeförbundet vunnit 1 plats från de liberala och högern ävenledes 1 
från det liberala partiet samt 1, som tillkommit genom valkretsreglering. 
Nettoförlusten utgjorde sålunda för högern 6 och för bondeförbundet 3 platser, 
medan de liberala varken vunnit eller förlorat och socialdemokraternas netto
vinst belöpte sig till 11 platser. I Svealand hava socialdemokraterna vunnit 3 
platser från högern och 2 från de liberala, kommunisterna 1 från högern, 1 från 
de liberala och 1 från bondeförbundet. Bondeförbundet har ökat sin repre
sentation med 1 plats, som erövrats från högern, vilket parti i sin tur vunnit 
1 mandat från bondeförbundet, samt 1, som tillkommit genom reglering av 
valkretsarna. Högerns nettoförlust utgjorde alltså 3, de liberalas likaledes 3 
och bondeförbnndets 1 mandat, under det att socialdemokraternas nettovinst 
var 5 och kommunisternas 3 platser. I Norrland hava socialdemokraterna vunnit 
1 plats från de liberala och 1 från vänstersocialisterna, kommunisterna 2 från 
bondeförbundet, 1 från de liberala och 1 från vänstersocialisterna, som erövrat 
1 plats från de liberala. Genom minskning av representationen för tvenne 
valkretsar har högern och bondeförbundet förlorat vardera ett mandat. Högern 
har vunnit 2 mandat, därav 1, som erövrats från de liberala, och 1, som förut 
innehafts av en vilde. I Norrland kunna noteras följande nettovinster: 1 för 
högern, 2 för socialdemokraterna och 4 för kommunisterna, under det att bonde
förbundet, de liberala och vänstersocialisterna haft en nettoförlust av resp. 5, 
2 och 1 platser. 

Med hänsyn till förut bevistade riksdagar fördela sig andra kammarens 
ledamöter på sätt, som framgår av tab. T. Såsom synes är antalet bevistade 
riksdagar i allmänhet störst inom de äldre partierna, speciellt det liberala och 
högern; en beräkning visar, att medeltalet bevistade riksdagar per represen
tant utgör inom det liberala partiet 10'4, inom högern 9'7 och inom det 
socialdemokratiska 6'5. Högsta antalet bevistade riksdagar, 41, uppnåddes 
av godsägaren Erik Gabriel Henrik Åkerlund i Stockholms läns valkrets. 

Ser man åter på boningsorten för andra kammarens ledamöter och gör en 



ANDRA KAMMARENS SAMMANSÄTTNING. 49 

Tab. T. Antal bevistade riksdagar. 

sammanställning efter bostad på land och i stad för de olika partiernas med
lemmar, te sig förhållandena på följande sätt: 

B o s a t t a 
på landet i stad 

Antal % Antal % 

Häger 40 64'5 22 35-5 
Bondeförbundet 21 100-0 — — 
Liberala 30 732 11 26'8 
Socialdemokrater 37 39'8 56 60'2 

Vänstersocialister 2 33'3 4 66'7 
Kommunister . 5 71'4 2 28'6 

Summa är 1922 135 58'7 95 413 

1921 147 63-9 83 36i 

Såsom synes av ovanstående tablå, nppgår antalet landsbygdsrepresentanter 
till 135 och antalet stadsrepresentanter till 95. Proportionen mellan lands
bygdens och städernas representation är alltså för närvarande något gynn
sammare för städerna än under åren 1894—1909, då i grundlagen var stadgat, 

4— 221260 
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Tab. U. Yrkesfördelning bland andra kammarens ledamöter. 

att av andra kammarens 230 ledamöter 150 skulle väljas för landsbygden och 
80 för städerna. 

Liksom under föregående tider bibehålla städerna allt framgent i förhållande 
till sin folkmängd en betydlig övervikt över landsbygden. De i städerna bo
satta riksdagsmännen utgöra nämligen 41'3 % av kammarens samtliga leda
möter, medan städernas andel i rikets folkmängd endast belöper sig till 30'2 %. 
I likhet med förhållandena vid de närmast föregående valen äro stadsrepre
sentanterna, fördelade efter partier, bortsett från de fåtaliga vänstersocialis
terna, både absolut och relativt sett talrikast inom det socialdemokratiska 
partiet, medan däremot alla representanterna för bondeförbundet äro bosatta 
pä landet. 

Den yrkesfördelning av andra kammarens ledamöter, som meddelas i tab. U, 
har verkställts efter samma grunder som motsvarande fördelning av ledarn ö-
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Tab. V. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

terna i första kammaren. Därvid har den genom kammarens kansli vid bör
jan av 1922 års riksdag offentliggjorda förteckningen över kammarens leda
möter i huvudsak följts. Till »civila statstjänstemän av lägre grad» hava 
även räknats några vid privata järnvägar anställda personer. 

I de särskilda yrkesklassernas styrka har genom 1921 års val bl. a. inträtt 
den förändringen, att grupperna »tjänstemän av lägre grad» och »tidningsmän 
och litteratörer» ökats högst väsentligt, nämligen från tillsammans 26 vid 
1921 års riksdag till 39 vid innevarande års, under det att »hemmansägare, 
lantbrukare och arrendatorer» samtidigt minskats från 102 till 87. 

Av förutvarande eller nuvarande statsråd hava icke mindre än 10 plats i 
kammaren, därav en tillhörande högern, 2 det liberala partiet och 7 det social
demokratiska partiet. 

Åldersfördelningen av andra kammarens ledamöter vid början av år 1922 
utfaller på sätt tab. V närmare angiver, varvid till jämförelse även meddelas 
dylika uppgifter för år 1921. Åldersfördelningen inom de olika partierna visar 
i huvudsak samma karakteristiska drag, som redan påvisats beträffande leda
möterna i första kammaren. Speciellt märkes, att socialdemokrater och vän
stersocialister samt i synnerhet kommunister äro relativt talrika inom de lägre 
åldersklasserna men fåtaliga inom de högre. Antalet riksdagsmän av högern 
yngre än 50 år uppgick sålunda till 21 (33'9 %) mot 41 i högre åldrar och 
antalet liberala riksdagsmän till 17 (41'5 %) mot 24, medan inom det social
demokratiska partiet icke mindre än 70 (75'3 %) av dess 93 medlemmar och 
inom vänstersocialistiska och kommunistiska partierna samtliga ännu icke fyllt 
50 år. Medelåldern för riksdagsmännen inom de olika partierna vid början 
av år 1922 utfaller på sätt omstående tablå närmare angiver, varvid till jäm
förelse även meddelas dylika uppgifter för åren 1912, 1915, 1918 och 1921. 

För kammarens samtliga ledamöter har medelåldern beräknats till 47'9 år, 
eller något lägre än efter valen år 1920. Denna lägre ålder beror huvudsak
ligen på annan partifördelning, särskilt på att flertalet av de nyvalda leda
möterna tillhöra något av de socialistiska partierna. Vad de olika parti-
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1912 1915 1918 1921 1922 

Höger 535 51"7 52'5 52-7 530 

Bondeförbundet (o. Riksf.) . . — — 44'7 46-D 48"4 
Liberala 48'6 51-4 50'6 51'2 51-1 
Socialdemokrater 40'5 42'1 42'5 44'5 44'5 

Vänstersocialister — — 36'7 43'2 41'0 
Kommunister . . — — — — 34'9 

Summa 47'7 48-0 47'1 4S'7 47'9 

erna beträffar visar översikten, att medelåldern, som vanligt är högst för 
högern och de liberala, resp. 53'0 och 51'1 år, samt lägst för de socialdemokra
tiska, vänstersocialistiska och kommunistiska riksdagsmännen, resp. 44'5, 41'0 
och 34'9 år. 

Stockholm den 31 juli 1922. 

Underdånigst 

LUDVIG WIDELL 

E. AROSENIUS. 

Paul Dahn. 
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Tab. 1. De allmänna valen till första kammaren år 1921. 

De valdas namn, yrke och röstetal m. m. 

Anm. H. = höger; B. = bondeförbundet; L. = liberal; S. = socialdemokrat; V. = vänstersocia
list; K. = kommuni&t. — Tecknet * utmärker omval för samma eller del av samma valkrets; ** att 
den valde vid tidigare riksdag representerat samma eller del av samma valkrets : *** att den valde 
förut representerat annan valkrets. Tecknet " utmärker föregående ledamotskap av andra kam
maren. 



54 TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1921. 



TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1921. 55 



56 TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1921. 



TAB. 2 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅR 1921. 5 7 

Anmärkningar till tab. 2. 

') Träff avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den 9 i 1922 till hans efter
trädare utsåga Linds t rand, Nils, fabrikör. 

s) Törnqvist avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den 9/n 1921 till hans 
efterträdare utsågs Hansson, Gustav "Wilhelm, skomakarmästare. 

3) Barthelson avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den 9,i 1922 till hans 
efterträdare utsågs L u n d e l i , Ernst August, godsägare. 

4) Asplund, som även utsetts till ledamot av riksdagens första kammare för Västerbottens och 
Norrbottens län, avsade sig repres. för Värmlands län, varefter vid ny röstsammanräkning den u, n 
1921 till hans efterträdare utsågs F r a n z é n , Karl Gnstaf Algot, läroverksadjunkt. 

5) Hage, som även utsetts till ledamot av riksdagens andra kammare för Norrbottens län, avsade 
sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den 3,,'io 1921 till hans efterträdare utsågs 
Aström, Ernst Valdemar, handlande. 

8) Ekman, som även utsetts till ledamot av riksdagens första kammare för Stockholms och Upp
sala län, avsade sig representantskapet för Gävleborgs län, varefter vid ny röstsammanräkning den 
4/u 1921 till hans efterträdare utsågs Carlsson, Carl Angust, bageriföreståndare. 

7) Holnraer avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den "/i 1922 till hans 
efterträdare utsågs Eriksson, Erik. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till andra kammaren, valdistriktsvis, år 1921. 
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Tab. 3. Rösträtten vid valet till andra kammaren, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 4. Icke röstberättigade vid valet till andra kammaren, fördelade efter 
diskvalifikationsgrunder, på landsbygden och i städerna, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 5. Avgivna valsedlar och valda riksdagsmän 

Anm. l) Kiksdagsmännen hava fördelats efter bostadsorten. — 2) Socialdemokrater, vänsterso
cialister (i Stockholm hava hiträknats den s. k. Lindhagenslistan) och kommunister röstade under gemen
sam partibeteckning. — 8) Socialdemokrater och kommunister röstade under gemeosam partibeteckning. 
— 4) Socialdemokrater och vänstersocialister röstade under gemensam partibeteckning. — 5) Högern och 
bondeförbundet röstade under gemensam partibeteckning. — 6) Högern, bondeförbundet och liberala 
röstade under gemensam partibeteckning. — 7) Liberala och socialdemokrater röstade under gemensam 
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vid valen till andra kammaren, valkretsvis, år 1921. 

partibeteckning. — 8) Därav tillhöra 7 157 nykterhetspartiet. — 9) Enligt meddelande från vederbörande 
länsstyrelse har flertalet vänstersocialistiska röster avgivits i Västerås stad och kommunistiska inom 
vissa landskommuner. Dä någon exakt fördelning av vänstersocialister och kommunister på städer och 
landsbygd är omöjlig för Västmanlands län har därför samtliga vänstersocialister förts pä städerna och 
kommunister pä landsbygden. — 10) Går i riksdagen såsom vilde. 
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inom olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 



Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 147 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1921. 
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Tab. 6 (forts.). Rösträtten och deltagandet i valet till andra kammaren inom 
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Tab. 7. De allmänna valen till andra kammaren år 1921. 

De valdas namn, yrke och röstetal. 

Anm. H. = höger: B. = bondeförbundet: L. = liberal; S. = socialdemokrat; V. = vänster
socialist; K. = kommunist. — Tecknet * utmärker, att den valde blivit omvald för samma eller 
del av samma valkrets; ** att den valde tidigare representerat samma eller del av samma val
krets; *** att den valde fornt representerat annan valkrets. Tecknet i utmärker föregående leda-
motskap av första kammaren. 



162 TAB. 7 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1921. 



TAB. 7 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1921. 163 
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TAB. 7 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1921. 1 6 5 
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TAB. 7 (forts.). DE ALLMÄNNA VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1921. 1 6 7 

Anmärkningar till tab. 7. 
1) Ericson, som även utsetts till ledamot av riksdagens första kammare för Jönköpings län, 

avsade sig representantskapet till andra kammaren, varefter vid ny röstsammanräkning den '/io 
1921 till hans efterträdare utsågs Petersson, Martin Lukas, ombudsman. 

2) Hansson avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den Mjn 1921 till hans 
efterträdare utsågs B r ä n n b e r g , Carl Magnus, kamrerare. 

3) Carlsson avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den u / u 1921 till hans 
efterträdare utsågs O l s s o n , Lars, lantbrukare. 
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