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Résumé de la Statistique électorale pour 1922—1924. 

Dans ce rapport sont traitées toutes les élections et tons les nouveaux dépouillements des voix 
qui ont en lieu pour la Première chambre ainsi que pour la Seconde chambre de la Diète suédoise 
(»Riksdagen») pendant les années 1922—1924. 

Les élections pour les deux chambres se font d'après le principe de la représentation proportionelie 
(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: il suffit en règle de faire un nouveau dépouillement des bulletins de vote délivres. 

Les élections pour la Première chambre se font par les conseils généraux et par les collèges 
électoraux des pins 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 sorte qu'un d'eux 
élit chaque année ses membres pour une période de huit ans. Ainsi, en 1922, 19 députés furent 
élus, en 1923 19 et en 1924 18. La chambre, qui se compose de 150 députés, compte maintenant 
(au commencement de l'année 1925) 44 conservateurs, 18 de la ligue des paysans, 13 libéraux 
autiprohibitionnistes, 22 libéraux prohibitionnistes, 52 social-démocrates 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 an mois de septembre, où tous les membres sont élus. Le pays 
est divisé en 28 circonscriptions électorales, dont chacune élit 3—16 députés. Tous les suédois, 
hommes et femmes, qui l'année précédente avaient du moins 23 ans, ont le droit de vote, exception 
faite pourtant pour: 

ceux qui sont interdits ou en faillite; 
ceux qui sont durablement secourus par l'assistance publique; 
ceux qui sont privés du droit d'élire à cause d'une peine condamnée. 
Le tableau, p. 20, indique la fréquence des différentes causes de la perte du droit de vote. 
Chacun qui n'est pas frappé par une des causes de disqualification susmentionnées, est inscrit 

dans la liste électorale comme ayant droit de vote. Les chiffres suivants indiquent le nombre des 
personnes inscrites dans les listes électorales aux élections en 1924, ainsi que leur répartition au 
point de vue du droit de vote: 

Campagne Villes Pays entier 

Inscrits dans les listes 2 310 271 1 098 390 3 408 661 

dont: ayant droit de vote 2 262124 1076 768 3338892 

n'ayant pas droit de vote . . 48147 21622 69 769 

En proportion de la population, les personnes inscrites dans les listes étaient de 56'8 %, et ceux 
qui avaient droit de vote effectif de 55'6 %. Dans la campagne les électeurs effectifs n'étaient que 
de 54'1 % de la population; dans les villes ils montaient à 59'0 %. 

Dans ce rapport, les personnes inscrites dans les listes sont réparties en groupes de professions pour 
expliquer l'effet des dispositions concernant le droit de vote et l'emploi de ce droit parmi les diffé
rentes parties sociales de la population. Les chiffres sur ce point se retrouvent dans le tabl. .). Pour 
le pays entier, un résumé est donné dans le tabl. I, p. 23. Les professions sont rassemblées en 
trois grands groupe»; I, II, III, comprenant la classe supérieure, moyenne et inférieure. 



VI 

En automne 1924, 1 770 607 électeurs (53'0 %) ont pris part aux élections générales à la Seconde 
chambre pour la période 1925—1928. La participation était de 509 % à la campagne et de 57'6 % 
dans les villes. Parmi les hommes la participation était de 60'0 %, tandis que pour les femmes le 
pourcentage ne montait qu'à 46'7. 

La participation aux élections pour les différents groupes de professions, aussi bien en chiffres 
absolus qu'en comparaison du nombre des électeurs effectifs, ressort du tabl. L (p. 30). L'intérêt le 
plus vif est à constater parmi les grands propriétaires, dont non moins de 86'3 % parmi les hommes 
et de 78'7 % parmi les femmes ont fait usage de leur droit de vote. Ensuite viennent les fabricants, 
dont 81'1 '& resp. 76'3 % ont pris part à l'élection. Parmi les ouvriers, excepté les ouvriers d'agri
culture, la participation s'élève environ à 61'5 pour les hommes, pour les marins et les pêcheurs an 
contraire elle monte à seulement 26'6 % parmi les hommes électeurs. 

Dans chaque groupe de professions on a rangé les femmes sous les divisions suivantes: l:o) mariées, 
2:o) antres membres de famille, 3:o) celles 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 con
stater un intérêt moins vif parmi celles exerçant un métier et les autres membres de famille. 

Les députés de la Seconde chambre sont au nombre de 230, c'est-à-dire en moyenne un répré
sentant sur les 26 112 habitants. Avant les élections de 1924, la chambre se composait de 62 con
servateurs, 21 de la ligue des paysans, 41 libéraux, 99 social-démocrates et 7 communistes. A ces 
élections, la répartition des bulletins de vote valables et des députés élus sur les différents partis 
politiques était comme suit (voir tabl. 4): 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse rörande 
riksdagsmannavalen under åren 1922—1924. 

Föreliggande redogörelse behandlar alla val och nya röstsammanräkningar, 
som ägt rum till såväl första som andra kammaren nnder åren 1922—1924. 

1—250797. 



2 RIKSDAGENS FÖRSTA KAMMARE. 

Det material, varpå framställningen i huvudsak grundar sig, är de vid röst-
sammanräkningen för riksdagsmannavalen till första och andra kammaren 
förda protokollen samt, i fråga om statistiken rörande valen till andra kam
maren år 1924, dessutom de under samma år upprättade röstlängderna. 

Fördelningen av de röstande och valda å de politiska partierna har skett 
med tillhjälp huvudsakligen av de röstsammanräknmgsprotokollen bifogade 
förteckningarna över avgivna röster och tabellerna utvisande kandidatnamnens 
ordnande, varjämte beträffande valen till andra kammaren röstfördelningen i 
några fall ägt rum med ledning av de vid röstsammanräkningen av veder
börande länsstyrelse upprättade s. k. hjälpsedlar, vilka på centralbyråns be
gäran beredvilligt ställts till dess förfogande. Då olika partier använt gemen
sam personlista har för erhållande av siffror för hela riket röstfördelningen, 
såsom i det följande meddelas, måst approximativt beräknas. 

Statistiken över den politiska rösträtten, antalet röstberättigade och icke 
röstberättigade m. m. grundar sig på de vid andrakammarvalen använda röst
längderna, vilka i centralbyrån underkastats en detaljerad bearbetning. Där
vid 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, 1920 och 1921. Ifrågavarande yrkesfördelning 
har särskilt beträffande kvinnorna stött på stora svårigheter till följd av röst
längdernas ofta bristfälliga uppgifter i detta avseende. Materialet har emeller
tid under bearbetningen i stor utsträckning fullständigats genom en tidsödande 
jämförelse med kalendrar o. dyl. 

Riksdagens första kammare. 

Valkretsindelning m. m. 

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 Norrköpings stad; 
5. Jönköpings län; 6. Kronobergs län och Hallands län; 7. Kalmar läns norra 
och södra landstingsområden samt Gotlands 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 Norrbottens län. 

Valkretsarna skola för val till riksdagens första kammare indelas i åtta 
grupper, och varje år skall under september månad inom en av dessa grupper 
förrättas val för nästföljande åttaårsperiod. Härigenom äger alltså nytt val 
Ttim varje år för omkring en åttondedel av första kammaren, och efter åtta år 
har hela kammaren förnyats. 
,-j,Jiei åtta grupper vari valkretsarna indelats äro följande: 

f$t3ta 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, ll:te 
och 14:de; sjätte gruppen: 6:te, 10:de och 15:de; sjunde gruppen: 7:de, 13:de 
och 16:de; åttonde gruppen: 9:de och 17:de valkretsarna. 

Beträffande de korporationer, som välja första kammaren, d. v. s. landsting 
och särskilda elektorer för de sex största städerna, är att märka, att antalet 
representanter i dessa korporationer icke överensstämmer med sammanlagda 
antalet landstingsmän och elektorer, beroende på att Gotlands läns landsting 
räknar 20 ledamöter, medan dess särskilda valmän för valet till första kam
maren utgöra 12. I fråga om landstingens och elektorernas sammansättning 
hänvisas till statistiken över kommunala valen. 

Valen till första kammaren åren 1922—1924. 

Nyval till första kammaren för hela riket skedde i september månad år 
1921. För lista gruppen gäller ifrågavarande val 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. 

T enlighet med dessa bestämmelser förrättades år 1922 val i andra gruppens 
båda valkretsar, Stockholms och Uppsala län samt Västerbottens och Norr
bottens län, år 1923 i tredje gruppens valkretsar, Södermanlands och Väst
manlands län samt Blekinge och Kristianstads län, och år 1924 i fjärde grup
pens valkretsar, Östergötlands län med Norrköpings stad samt Västernorrlands 
och Jämtlands län. 

En detaljerad redogörelse över utfallet av dessa val, innefattande uppgifter 
rörande antalet avgivna valsedlar under varje särskild partibeteckning samt de 
valdas namn, yrke och partiställning lämnas, i tab. 1. I tab. A meddelas 
därjämte en sammanfattande översikt över antalet röstande och antalet 
valda riksdagsmän, varvid så långt det varit möjligt hänsyn tagits till under 
år 1923 Inträffade förändringar i fråga om partierna, nämligen det förut
varande liberala partiets uppdelning å liberala och frisinnade och det vänster
socialistiska partiets uppgående i det socialdemokratiska. 

I fråga om valdeltagandet må nämnas, att antalet valmän och röstande i 
regeln är identiskt. Vid valet i Stockholms och Uppsala län synes likväl, 
att döma av röstsiffrorna, den vänstersocialistiske ledamoten av det senare 
länets landsting ej hava deltagit. 

De olika partiernas /kombinationer med varandra framgå av tab. 1. En 
översikt av dessa lämnas även i nedanstående sammanställning, som angiver 
antalet valkretsar, i vilka kombinationer förekommit: 
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Tab. A. Valen till första kammaren åren 1922—1924. 

Utom här relaterade fall av gemensam partibeteckning samverkade liberala, 
frisinnade och socialdemokrater vid valet år 1923 i Södermanlands och Väst
manlands län på så sätt, att en socialdemokrat röstade under de båda förra 
partiernas partibeteckning och därigenom säkerställde valet av tvenne repre
sentanter för denna partigruppering. Flertalet av de ovannämnda valkartellerna 
avsågo icke allenast gemensam partibeteckning H tan även gemensam kandidat
lista för samtliga eller några av de samverkande partierna. 

Rörande de valda riksdagsmännens partiställning hänvisas till tab. 1 och 
tab. A. Medan mandatfördelningen i de två kretsar, som år 1922 förrättade 
val, blev oförändrad, medförde, såsom tablån här nedan utvisar, valen i de fyra 
återstående kretsarna till följd av den ändrade sammansättning, valkorpora
tionerna erhållit genom 1922 års landstingsmanna- och elektorsval, vissa för
skjutningar i dessa valkretsars representation i första kammaren. 
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För åstadkommande av jämförbarhet ha de år 1921 i de ifrågavarande 
kretsarna valda riksdagsmännen tillhörande det dåvarande liberala partiet 
grupperats efter den partiställning, de intagit efter delningen av partiet. Så
som synes av tablån ha valen givit till resultat, att högern vunnit 3 mandat, 
av vilka 1 på de liberalas och 2 på de frisinnades bekostnad. Av de valda 
voro 2 s. k. vildar, närstående respektive högern och de frisinnade. 

Med avseende å personomsättningen på grund av valen i de 6 ifrågavarande 
kretsarna, finner man, att av de 56 valda riksdagsmännen 41 eller 73'2 % 
blivit omedelbart omvalda, därav 1 för annan valkrets än den han tidigare 
representerat, medan 15 eller 26'8 % nyvalts. Ställningen inom de olika par
tierna i detta avseende var följande: 

Av de nyvalda 15 ledamöterna hade emellertid icke mindre än 9 förut till
hört riksdagen, därav 2 första och 5 andra kammaren samt 2 båda kamrarna. 

Nya röstsammanräkningar åren 1922—1924. 

Jämlikt vallagens bestämmelser skall vid uppkommen ledighet efter en 
riksdagsman, som avgått före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, 
ny röstsammanräkning för utseende av efterträdare till den avgångne förrättas 
av vederbörande länsstyrelse. 

Under åren 1922—1924 förrättades inalles 9 nya röstsammanräkningar efter 
lika många avgångna förstakammarledamöter. De orsaker, som föranlett de 
ifrågavarande röstsammanräkningarna, voro följande: 
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Samtliga de nya röstsammanräkningarna med undantag av en (jfr anmärk
ning till tab. 1) avsâgo efterträdare till ledamöter utsedda vid 1921 års all
männa val till första kammaren. 

Första kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1925. 

För första kammarens sammansättning efter de under åren 1922—1924 för
rättade valen och de intill början av 1925 års lagtima riksdag i övrigt inträffade 
förändringar redogöres i det följande. 

Med hänsyn till partiställningen fördela sig första kammarens ledamöter 
på sätt nedan angiven Till jämförelse meddelas motsvarande fördelning vid 
början av 1922 års riksdag (efter de allmänna valen år 1921). 

I den ovan angivna partifördelningen för år 1925 ha till högern och de 
frisinnade räknats vardera två ledamöter, vilka, ehuru icke anslutna till resp. 
partier, kunna anses dessa närstående. Den kommunistiske riksdagsmannen 
tillhör Kilbomsriktningen. 

En översikt över fördelningen av första kammarens ledamöter efter antalet 
förut bevistade riksdagar återgives i tab. B. Frekvensen uppvisar maximum 
för de riksdagsmän, inalles 23, vilka bevistat 6 riksdagar. En närmare be
räkning visar, att medeltalet riksdagar per representant utgör för högern 13"9, 
för de liberala 12'6, för de frisinnade 10"3, för socialdemokraterna 9'5 och för 
bondeförbundet 5'2. Högsta antalet riksdagar, nämligen 32, uppnåddes av 
förutvarande statsministern Ernst Trygger. 

Den fördelning av första kammarens ledamöter efter deras nuvarande 
boningsorter inom eller utom valkretsen, som meddelas i vidstående 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. 
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Tab. B. Antal bevistade riksdagar. 

Av kammarens samtliga ledamöter voro, såsom av ovanstående siffror fram
går, 106 eller 70'7 % bosatta inom den egna valkretsen och 44 utom, därav 27 
i Stockholm och 17 i övriga delar av riket. Det är i främsta rummet högern 
och bondeförbundet, som ha ett större antal av sina representanter bosatta 
inom valkretsen. 

Då det måste vara av intresse att se, med vilken styrka städerna å ena 
sidan och landsbygden å den andra blivit företrädda vid valen till första 
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kammaren, meddelas här nedan en fördelning av första kammarens ledamöter 
efter boningsort på landet eller i stad: 

Trots sin till antalet mycket underlägsna folkmängd äro städerna? långt 
talrikare representerade än landsbygden, och proportionen i detta avseende har 
ytterligare förskjutits sedan år 1922. Framför allt för socialdemokraterna men 
även för övriga partier med undantag av bondeförbundet, som har flertalet 
av sina ledamöter bosatta på landsbygden, är städernas övervikt härutinnan 
framträdande. Av de 95 stadsrepresentanterna äro icke mindre än 38 bosatta 
i Stockholm. Huvudstadens dominerande inflytande i detta hänseende för-
stärkes ytterligare därutav, att i dess närmaste förstäder dessutom 9 kammar
ledamöter äro bosatta. 

Ett försök till yrkesfördelning av första kammarens ledamöter föreligger i 
tab. C, 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. Anmärkas bör vidare, att, medan tab. C upptager 
yrkesfördelningen vid början av 1925 års riksdag, den i tab. 1 meddelade 
yrkesbeteckningen avser tidpunkten för de resp. valen, varför hänsyn där ej 
tagits till efter dessa möjligen inträffade förändringar i riksdagsmännens 
yrken. 

Av tabell C framgår, att de under åren 1922—1924 förrättade valen och 
nya röstsammanräkningarna icke medfört några större förskjutningar i fråga om 
yrkesfördelningen bland kammarens ledamöter; i en del fall beror skillnaden 
därpå, att samma person på grund av förändring i yrket förts till en annan 
grupp. Om samtliga civila, militära och ecklesiastika statstjänstemän, kommu
nala tjänstemän och läkare sammanföras till en enda grupp, omfattade denna år 
1925 tillsammans 66 av kammarens ledamöter mot 59 år 1922. Av nuvarande 
eller förutvarande statsråd hade icke mindre än 22 plats i kammaren, av vilka 
10 tillhöra det socialdemokratiska partiet, 8 högern, 2 bondeförbundet, 1 de 
liberala och 1 de frisinnade. 
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Tab. C. Yrkesfördelningen bland första kammarens ledamöter. 

Åldersfördelningen av första kammarens ledamöter vid början av år 1925 
utfaller på sätt tab. D närmare angiver, varvid till jämförelse även meddelas 
dylika uppgifter för år 1922. En blick på tabellen visar, att åldersfördelningen 
är väsentligt olika 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 fåtaligare inom de högre ålders
klasserna. Av kammarens 50 medlemmar yngre än 50 år komma sålunda 28 
på det socialdemokratiska partiet, 11 på bondeförbundet, 5 på de frisinnade 
samt 3 på vardera av högern och de liberala. 

En följd av denna åldersfördelning är, att medelåldern inom de särskilda 
partierna är ganska olika, såsom närmare framgår av följande sammanställ-
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Tab. D. Åldersfördelningen bland första hammarens ledamöter. 

ning, varvid till jämförelse även meddelas dylika uppgifter för åren 1915, 
1918 och 1922. 

Liksom år 1922 kommer sålunda den lägsta medelåldern på riksdagsmännen 
tillhörande bondeförbundet och den högsta på högerns ledamöter. Då kam
maren, såsom av det föregående framgår, sedan år 1922 icke undergått några 
mera väsentliga förändringar i fråga om sin sammansättning, utvisa natur-
ligen 1925 års siffror en stegring av medelåldern. Den genomsnittliga åldern 
för första kammarens samtliga ledamöter, vilken vid 1922 års riksdag var 
52'1 år eller den lägsta ålder, som vid någon riksdag iakttagits, utgjorde vid 
1925 års riksdag 53'8 år. 
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Riksdagens Andra kammare. 

Nya röstsammanräkningar åren 1922—1924. 

Har någon, som blivit vald till riksdagsman, avsagt sig uppdraget eller 
eljest avgått före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, förrättar 
länsstyrelsen ny röstsammanräkning för utseende av efterträdare till den av
gångne. 

Inalles ha under åren 1922—1924 sex dylika sammanräkningar företagits. 
Av dessa ha fem avsett efterträdare till år 1921 valda, sedermera avgångna 
kammarledamöter, medan i ett fall ny sammanräkning måst företagas efter en 
vid 1924 års val utsedd riksdagsman, som övergått till första kammaren. Till 
jämförelse härmed må erinras om, att under åren 1918—1920 sammanlagt 49 
dylika sammanräkningar förrättades. 

De orsaker, som föranlett ifrågavarande röstsammanräkningar under tiden 
1922—1924, och de särskilda år, under vilka de företagits, framgå av nedan
stående sammanställning: 

Valen för riksdagsperioden 1925—1928. 

Valkretsindelning. 

Enligt 30 § i lagen om val till riksdagen är riket för val till andra 
kammaren indelat i 28 valkretsar, som välja 3—16 representanter var. 
Stockholms stad och varje län utom Malmöhus, Göteborgs och Bohus samt 
Älvsborgs utgöra var för sig en valkrets. Vart och ett av de tre sistnämnda 
länen är delat i tvenne valkretsar, nämligen Malmö, Hälsingborgs, Landskrona 
och Lunds städers valkrets och Malmöhus läns valkrets, innefattande åter
stoden av Malmöhtis län, Göteborgs stads valkrets och Göteborgs och Bohus 
läns landstingsområdes valkrets, innefattande resten av detta län, Älvsborgs 
läns norra valkrets, innefattande Nordals, Sundals, Valbo, Tössbo, Vedbo, 
Flandre, Väne, Bjärke, Vättle, Aie, Kullings och Gäsene härad ävensom städerna 
Vänersborg, Trollhättan, Alingsås och Åmål, samt Älvsborgs läns södra val
krets, som innefattar den återstående delen av Älvsborgs 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 9 maj 1924, varigenom antalet representanter valkretsvis reglerats 
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Tab. E. Folkmängd och antal riksdagsmän i andra kammarens valkretsar. 

för riksdagsperioden 1925—1928 på grundval av valkretsarnas folkmängd den 
1 januari 1924. På grund av inträffade förändringar i valkretsarnas folk
mängd erhöllo Stockholms och Gävleborgs län samt Göteborgs stad rätt att 
utse ytterligare en representant var, medan motsvarande minskning ägde 
rum för Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets samt Skara
borgs och Västmanlands län. 

I tab. E meddelas för varje valkrets uppgift å folkmängden den 1 januari 
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Tab. F. Valkretsarna till andra kammaren fördelade efter folkmängd och 
antalet representanter. 

1924 med fördelning på män och kvinnor, 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 Gotlands län och Älvsborgs 
läns södra valkrets, av vilka det förra hade 56 645 invånare och den senare 
131 807. Folkrikast var Stockholms stad med 429 812 och Östergötlands läns 
valkrets med 309 179 invånare. 

Såsom av tab. F framgår välja 23 valkretsar, eller det övervägande flertalet, 
5—10 representanter vardera. Högsta antalet representanter, eller 16 stycken, 
utses inom Stockholms stad. 

I tab. E lämnas även uppgifter angående folkmängdens fördelning inom 
varje valkrets på landsbygd (inklusive köpingar) och städer. Stockholms stad, 
Göteborgs stad samt Malmö, Hälsingborg, Landskrona och Lunds städer äro 
rena stadsvalkretsar; inom alla övriga valkretsar är landsbygdens befolkning 
avsevärt talrikare än städernas. 
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I medeltal för hela riket uppgick folkmängden y>er representant till 26 112 
( = Vsso av rikets folkmängd) mot 25 888 vid 1921 års val och 25 033 vid 1917 
års. Inom de olika valkretsarna växlade motsvarande tal mellan högst 28 001 
i Västmanlands län och lägst 18 882 i Gotlands län. 

Enligt bestämmelserna i vallagen skola valen till andra kammaren förrättas 
valdistriktsvis. I flertalet fall sammanfaller valdistriktet och kommunen. Kom
muner, som på grund av folkmängdens storlek, samfärdsförhållanden eller 
andra orsaker icke lämpligen utgöra ett enda valdistrikt, indelas dock i två 
eller flera dylika distrikt. Om delar av samma kommun tillhöra olika val
kretsar, skall varje del bilda ett valdistrikt. 

Antalet valdistrikt vid valet år 1924, valkretsvis, meddelas i tab. K. För 
hela riket utgjorde antalet 3 763, därav 3 331 på landsbygden och 432 i stä
derna. Ökningen sedan närmast föregående val, år 1921, uppgick till 215,x) 
varav 145x) belöpte sig på landsbygden och 70 på städerna. Största antalet 
valdistrikt inom en och samma valkrets förekommer inom Skaraborgs län med 
278 valdistrikt och minsta antalet i Göteborgs stad med 28 valdistrikt. 

I vilken utsträckning kommunerna indelats i mer än ett valdistrikt, fram
går av nedanstående siffror, vilka angiva antalet kommuner, som voro indelade 
i 2 eller flera valdistrikt åren 1917, 1920, 1921 och 1924: 

') Antal valdistrikt 1921 utgjorde rätteligen 3548, varav på landsbygden 3186. 
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Inalles utgjorde vid 1924 års val 420 landskommuner och 48 städer mer 
än ett valdistrikt, därav 2 landskommuner på grund av att delar av de
samma tillhörde olika valkretsar. Ökningen i jämförelse med förhållandena 
år 1921 kommer huvudsakligen på de nordligare delarna av landet. Största 
antalet valdistrikt förekom på landsbygden inom följande kommuner: 

Bland städerna var Stockholm indelat i 125 valdistrikt (mot 122 år 1921), 
Malmö i 33 (30), Göteborg i 28 (26), Norrköping i 14 (12), Hälsingborg i 10 
(10) och Örebro i 10 (10). 

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 ådömd straffpåföljd. 
Var och en, som icke brister i något av ovan nämnda villkor för rösträtt, 

skall antecknas i röstlängden såsom röstberättigad. Sedan närmast föregående 
val har kravet på fullgjord värnplikt såsom förutsättning för rösträtt bort
fallit. 

De röstlängder, som legat till grund för nu ifrågavarande val till andra 
kammaren, äro de under år 1924 upprättade och upptaga alla män och kvin
nor, som uppnått eller under detta år uppnå en ålder av 23 år. Vid bearbet
ningen av röstlängderna hava icke medtagits dels de personer, som enligt an
teckning i röstlängderna äro röstberättigade först år 1925, dels de personer, 
som funnits antecknade såsom avlidna. Då det emellertid icke finnes stadgat, 
att under tiden mellan röstlängdens upprättande och valtillfället timade döds
fall skola antecknas i röstlängden, torde icke samtliga avlidna på detta sätt 
blivit uteslutna. 

Uppgifter rörande antalet i röstlängd upptagna personer, med fråndrag lik
väl av sådana, som först år 1925 erhöllo rösträtt, lämnas för varje valkrets i 
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Tab. G. I röstlängd upptagna samt ökning eller minskning i antalet röst
berättigade och icke röstberättigade samt i röstlängd upptagna m. m. 
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tab. G, som dessutom innehåller uppgifter rörande de förändringar, som här-
ntinnan inträffat sedan valet år 1921. Tillsammans utgjorde ifrågavarande 
antal för hela riket 3 408 661, därav 1627160 män och 1781501 kvinnor. På 
landsbygden kommo 1139 629 män och 1170 642 kvinnor, tillsammans 
2 310 271 (67'8 %), och på städerna 487 531 män och 610 859 kvinnor eller till
sammans 1098 390 (32'2 %). Jämfört med år 1921 innebär detta en ökning 
för hela riket av 112 411 personer eller 34 %. Ökningen är något större för 
männen (3'8 %) än för kvinnorna (31 %). Att landsbygdens ökningstal, 47 084 
{2'1 %), är lågt jämfört med städernas, 65 327 (6'3 %), är beroende, förutom på 
stadsbefolkningens snabbare tillväxt i allmänhet, på vissa under den mellan
liggande tiden inträffade förändringar i administrativa indelningen, nämligen 
att Örgryte kommun införlivats med Göteborgs stad samt att Fässbergs kom
mun (Mölndal) erhållit stadsrättigheter. Göteborgs stad företer också av samt
liga valkretsar den starkaste ökningen eller 13'2 %; minskningen för Göte
borgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets utgör 4'8 %. 

De i röstlängd upptagna, som i medeltal för hela riket utgjorde 56'8 %. av 
folkmängden (mot 55'4 vid föregående val), omfattade 55'3 % av landsbygdens 
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Tab. H. Röstberättigade och icke röstberättigade i procent av i röstlängd upp
tagna samt i procent av folkmängden m. m. 

och 60'2 av städernas befolkning. Be växlingar, som i detta hänseende före
finnas mellan de olika valkretsarna, framgå närmare av tab. G. Ytterlig
heterna företedde å ena sidan Stockholms stad, där icke mindre än 62'5 % av 
männen och 68'3 % av kvinnorna voro upptagna i röstlängd, och å andra sidan 
de två nordligaste valkretsarna, Norrbottens och Västerbottens län, där mot
svarande procenttal endast uppgingo till resp. 47'4 och 47'9 samt 49'0 och 49'6. 

Antalet röstberättigade med fördelning efter kön och å landsbygd och städer 
meddelas valkretsvis i tab. 2 och tab. 3 samt dessutom valdistriktsvis i tab. 
2 och efter yrkesfördelning i tab. 5. Av samtliga röstberättigade, av vilka 
1593 966 eller 47'7 % voro män och 1744 926 eller 52'3 % kvinnor, kommo 
2 262 124 eller 678 % på landsbygden och 1 076 768 eller 322 % på städerna 
mot resp. 68'6 och 31'4 % vid 1921 års val. 

Antalet röstberättigade i procent av folkmängden utgjorde för hela riket 
55'6 "i mot 54'2 % vid valet år 1921. Motsvarande siffror för varje valkrets, 
som meddelas i tab. H, växla mellan 64'4 % i Stockholms stad och 46'5 % i 
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Norrbottens län; skillnaden i detta avseende mellan de olika valkretsarna 
är numera dock i allmänhet relativt obetydlig. För landsbygden uppgick 
det ifrågavarande procenttalet till 54'1 och för städerna till 59'0. 

Antalet röstberättigade per representant, som även meddelas i tab. H, upp
gick för hela riket till 14 517 mot 14 013 vid närmast föregående val. Mot
svarande tal för de särskilda valkretsarna variera mellan ganska vida gränser 
eller mellan högst 17 310 för Stockholms stad och lägst 10 993 för Gotlands län. 

Såsom icke röstberättigade voro, med inräknande av 100 personer, vilka 
felaktigt antecknats såsom icke röstberättigade, i röstlängderna upptagna 
inalles 69 769 personer mot 73 333 vid 1921 års val. Den minskning, som 
härutinnan ägt rum, beror till huvudsaklig del på, att värnpliktsstrecket bort
fallit. Antalet icke röstberättigade, fördelade efter diskvalifikationsgrunden, 
meddelas valkretsvis i tab. 3 och grupperade efter yrke i tab. 5, i båda fallen 
särskilt för män och särskilt för kvinnor. Uppgifter om de icke röstberätti
gades antal inom varje valdistrikt, vilka uppgifter tidigare plägat meddelas, 
hava nu av utrymmesskäl måst uteslutas ur berättelsen, men finnas i manu
skript tillgängliga i centralbyrån. 

Av de i röstlängd upptagna utgjorde de icke röstberättigade, såsom framgår 
av tab. H, endast 20 %. Det är således en mycket ringa del av valmanskåren, 
som saknar rösträtt. Inom 111 valdistrikt voro samtliga i röstlängden upp
tagna röstberättigade och inom åtskilliga valdistrikt saknade endast en eller 
två personer rösträtt. I allmänhet äro växlingarna inom de olika valdistrikten 
mellan antalet röstberättigade och icke röstberättigade numera icke betydande. 
Största antalet icke röstberättigade relativt taget påträffas i Seskarö valdistrikt 
i Norrbottens län. 

Proportionen mellan icke röstberättigade män och icke röstberättigade kvin
nor inom de olika valkretsarna framgår av tab. 3. Av samtliga icke röst
berättigade voro 33 194 eller 47'6 % män och 36 575 eller 52'4 % kvinnor. Mot 
svarande procenttal år 1921 voro 48'9 och 51'1. På landsbygden kommo av 
de icke röstberättigade 48 147 (69'0 %) och på städerna 21 622 (31'0 %). 

£,edan 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 diskvali-
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. I likhet med förhållandet vid föregående val, ehuru till väsent
ligt mindre antal än då, hava röstlängderna oriktigt upptagit vissa personer 
såsom icke röstberättigade. De icke röstberättigades fördelning efter rösträtts
hindrets art framgår av tab. 3. 
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En sammanställning för samtliga län lämnar följande resultat: 

Ovanstående siffror visa tydligt de olika s. k. streckens verkningar. Lik
som år 1921 är det fattigvårdsstrecket, som ojämförligt kraftigast decimerat 
väljarkåren. Absolut sett har visserligen antalet fattigunderstödda minskats, 
men deras relativa antal visar någon ökning. En jämförelse i övrigt med 
förhållandena år 1921 lämnar till resultat, att totala antalet icke röstberättigade 
minskats inom samtliga diskvalifikationsrubriker med undantag för i konkurs 
eller omyndiga. Till följd av värnpliktsstreckets bortfallande har kvinnornas 
relativa andel av hela antalet icke röstberättigade stegrats. 

Liksom vid valen 1911, hösten 1914, 1917, 1920 och 1921 hava även denna 
gäng vid bearbetningen av röstlängderna de i dem upptagna fördelats pä några 
större yrkesgrupper. De synpunkter, efter vilka denna yrkesfördelning ut
förts, hava icke så mycket varit tekniska och ekonomiska som huvudsakligen 
sociala, och avsikten därmed har varit att söka belysa de nu .gällande 
rösträttsbestämmelsernas verkningar och rösträttens användande inom olika 
sociala lager av befolkningen. Yrkesgrupperingen är med några ändringar 
densamma som vid närmast föregående val, och de olika yrkesgrupperna hava 
liksom då för att vinna större överskådlighet sammanförts till tre större grup
per, allteftersom de kunna anses tillhöra den högre Mässen (1), medelMasssen 
(II) eller kroppsarbetarnas klass (III). För att icke göra bearbetningen allt
för vidlyftig och tidsödande är yrkesgruppernas antal begränsat till endast 29, 
ehuru därvid icke kunnat undvikas, att vissa grupper blivit rätt heterogent 
sammansatta. På grund av det i åtskilliga fall ganska bristfälliga materialet 
har yrkesfördelningen stundom varit svår att genomföra, varför de i det föl
jande meddelade absoluta talen böra upptagas med en viss försiktighet och 
icke torde kanna 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 vidtagits beträffande yrkesgrupperingen, bestå i en 
uppdelning av de förutvarande tre grupperna 1) kontorspersonal, ingenjörer 
och verkmästare, 2) övriga i allmän tjänst {tjänstemän av lägre grad) och 
3) fria yrken. Den förstnämnda gruppen, som tidigare odelad förts till den 
högre klassen, har sålunda uppdelats i tvenne undergrupper, av vilka den ena, 
benämnd högre förvaltningspersonal i enskild tjänst och omfattande kontors
chefer, kamrerare, högskoleingenjörer, ombudsmän m. fl., förts till grupp 
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T och den andra, omfattande kontorister och verkmästare m. fl., förts till grupp 
II . Övriga i allmän tjänst (tjänstemän av lägre grad), vilka i sin helhet 
förut förts till grupp II , ha likaledes uppdelats i tvä undergrupper. Den ena 
av dessa, benämnd tjänstemän av lägre grad tillhörande grupp II och 
bestående av banmästare, lokomotivförare, underofficerare o. dyl., har lik
som förut förts till medelklassen, medan den andra, tjänstemän av lägre 
grad tillhörande grupp III, som visat sig omfatta nära två tredjedelar av 
totala antalet röstberättigade inom den odelade gruppen, räknats till kropps
arbetarnas klass. Till den sistnämnda undergruppen ha hänförts bl. a. ban
vakter, brevbärare, kustroddare, stationskarlar och militärt manskap. Slut
ligen hava utövarna av fria yrken, vilka samtliga tidigare förts till den högre 
klassen, uppdelats i de två undergrupperna fria yrken tillhörande grupp I 
och fria yrken tillhörande grupp II. Den förstnämnda undergruppen om
fattar advokater, apotekare, arkitekter och praktiserande läkare m. fl. och den 
sistnämnda cirkusartister, resetalare o. d. 

Beträffande de särskilda gruppernas sammansättning i övrigt torde följande 
anmärkningar vara erforderliga. Den grupp, som benämnes godsägare och 
större arrendatorer, omfattar även en del »jordbrukare» och »lantbrukare», 
fideikommissarier, agronomer m. fl. 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 affärs
företag. 

Till tjänstemän av högre eller lägre grad hava räknats såväl de i statens 
som de i kommunens tjänst anställda, ävensom personalen vid de enskilda 
järnvägarna. Såsom högre tjänstemän hava därvid bl. a. räknats såväl civila 
som militära ämbetsmän och deras vederlikar, präster, lärare vid allmänna 
läroverk och likn., domare, officerare m. fl.; i fråga om lägre tjänstemän, 
se ovan. 

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 (födo-
rådstagare) m. fl. samt åbor och nybyggare â kronohemman. Från arren
datorer och brukare har undantagits en del arrendatorer av större egen
domar, som förts till gruppen godsägare. Med 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 
gruppen arbetare (andra än i jordbruk). Till övriga näringsidkare hava förts 
sådana 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 huvudsakligen husföreståndarinnor 
o. dyl. 
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Gruppen rättare, trädgårdsmästare, skogvaktare m. fl. omfattar 'atom med 
rättare närmast likställda, såsom befallningsmän och ladufogdar, jämväl bl. a. 
trädgårdsmästare i annans tjänst, mejerister och mejerskor. Den grupp, som 
benämnts torpare, lägenhetsägare m. fl., är avsedd att innefatta jämväl back-
stugusittare (utan särskild yrkesbeteckning) samt mindre husägare på landet; 
här äro bl. a. upptagna ett flertal änkor, som inneha hus. Såsom jordbruks
arbetare hava räknats drängar av olika slag; ävenså hava stattorparna förts 
till denna grupp, likaså mjölkerskor och ladugårdspigor. Andra tjänarinnor 
på landet hava dock förts på gruppen lägre huslig tjänst. Till gruppen arbe
tare, andra än i jordbruk, höra framför allt fabriksarbetare, arbetare hos hant
verkare, transportarbetare (t. ex. stadsbud och kuskar) m. fl. Såsom arbetare 
inom denna grupp hava även räknats arbetsförmän. 

Till lägre huslig tjänst hava räknats hotellpersonal, flertalet hushållerskor 
oeh tjänarinnor samt 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 III . Till samma grupp hava 
även i röstlängderna uppförda lappar blivit förda. 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 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 âldersuppgifter numera äro införda i röstlängden skulle även en grup
pering efter ålder kunnat åstadkommas. På grund av de stora kostnader en 
dylik skulle förorsaka, har dock någon sådan ej verkställts; däremot hava 
åldersuppgifteina varit till stort gagn i andra avseenden, såsom i en del osäkra 
fall för bestämmande av yrkesgrupp, släktskap o. d. 

Tab. 5 innehåller uppgifter för varje valkrets angående antalet röstberätti
gade och icke röstberättigade inom olika yrkesgrupper vid valet år 1Ö24. 
Tabeller med yrkesfördelning verkställd valkretsvis för landsbygd och städer, 
ävensom för varje valdistrikt, hava av ittrymmesskäl icke kunn at tryckas men 
finnas i manuskript tillgängliga i centralbyrån. I tab. I meddelas ett sam
mandrag för hela riket av yrkesfördelningen bland röstberättigade och icke 
röstberättigade, ävensom förhållandet dem emellan och detta även år 1921. Där-
förut rådde en stor olikhet mellan olika klasser i avseende på förhållandet 
mellan antalet i röstlängd upptagna och antalet effektivt röstberättigade. Denna 
olikhet har nu, såsom tabellen utvisar, i det närmaste försvunnit. Flertalet 
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Tab. I . Rösträtten inom olika yrkesgrupper. 
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icke röstberättigade äro av naturliga skäl att finna bland övriga i grupp I I I , 
då denna grupp bl. a. innesluter större delen av understödstagarna. Av kvin
nornas övertalighet bland dessa beror också den skenbara motsägelse, som 
vidlåder relativtalen för männen och kvinnorna i tab. I. För samtliga yrkes
grupper är nämligen relativa antalet icke röstberättigade kvinnor något större 
än motsvarande antal män, medan förhållandet nästan undantagslöst är det 
motsatta beträffande de särskilda yrkesgrupperna. 

De tre huvudgruppernas andelar av samtliga röstberättigade åren 1921 ocb 
1924 framgå av de följande siffrorna: 

Den förskjutning, som i fråga om de tre gruppernas inbördes styrkeförhål
lande ägt rnm sedan år 1921, beror till huvudsaklig del på de i det föregående
omnämnda förändringar, som vidtagits beträffande yrkesgrupperingen. Special
gruppernas relativa numerär ha i allmänhet ej undergått några större för
ändringar. Till antalet mest betydande är gruppen arbetare, andra än i jord
bruk, omfattande 30'8 % av de röstberättigade, därefter komma hemmansägare 
o. dyl. (17'4 %), jordbruksarbetare (6"6 %), torpare, lägenhetsägare m. fl. (5'6 %y 
o. s. v. 

Valen till andra kammaren. 

Inom 25 valkretsar ägde valet rum söndagen den 21 september, med det 
undantag likväl, att inom 6 av dessa kretsar vissa städer fått valet förlagt 
till närmast föregående lördag. De tre återstående valkretsarna valde helt 
och hållet på en söckendag, nämligen Stockholms stad och Göteborgs stad 
fredagen den 19 och Malmö m. fl. städer lördagen den 20 september. 

Den första röstsammanräkningen tog sin början den 22 september, då d& 
i Göteborgs stad avgivna rösterna började räknas. Påföljande dag började 
sammanräkningen i Stockholms stad och skånska fyrstadsvalkretsen. Den 25 
september begynte de första sammanräkningarna i landsbygdsvalkretsarna, 
nämligen i Östergötlands, Jönköpings och Gävleborgs län. Den 26 september 
påbörjades räkningarna i icke mindre än 11 kretsar, den 27 i 2, den 29 i i, 
den 30 i 2, den 1 oktober i 2 (Älvsborgs läns södra valkrets och Västerbotte ns 
län) samt slutligen den 3 oktober i den sista kretsen, Norrbottens län. 

Deltagandet i valet. Uppgifter rörande antalet i valet deltagande män och 
kvinnor meddelas såväl i absoluta tal som i förhållande till antalet röstbe
rättigade män och kvinnor för varje valdistrikt och valkrets i tab. 2. ävensom 
i sammandrag under rubriken »samtliga yrkesgrupper» i tab. 5. 

För hela riket uppgick antalet i valet deltagande till 1770 607, varav 
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1150 550 kommo på landsbygden och 620 057 på städerna. Jämför nian dessa 
siffror med siffrorna för år 1921, visar sig, att för hela riket ökning ägt rum 
med 23 054 (1'3 %), för landsbygden minskning med 34154 (2'9 %) samt för 
städerna ökning med 57 208 (10'2 %). Fullt så stora, som dessa siffror giva 
vid handen, bliva likväl icke förskjutningarna i fråga om deltagarantalet â 
landsbygden och i städerna, om hänsyn tages till under mellantiden inträffade 
förändringar i administrativa indelningen. Minskningen för landsbygden in
skränker sig då till omkring 26 000 och ökningen för städerna till vid pass 49 000. 

Av samtliga deltagande voro 956 518 (54'0 %) män och 814 089 (460 %) 
kvinnor. För männen innebär detta vid jämförelse med år 1921 en ökning 
med 6 837 (0'7 %) och för kvinnorna en ökning med 16 217 (2'0 %). På lands
bygden kommo av de deltagande männen 650 349 och på städerna 306169; 
motsvarande tal för kvinnorna äro 500 201 och 313 888. 

Sättas de i valet deltagande i relation till de röstberättigade, utgjorde de 
förra i förhållande till de senare vid 1924 års val för hela riket 53'0 %. Då 
motsvarande tal år 1921 utgjorde 54'2 %, var sålunda den politiska livaktig
heten denna gång något mindre. Såsom framgår av tab. J, beror tillbaka
gången i detta avseende uteslutande på det matta valdeltagandet a landsbyg
den (50'9 %), vilket är det minsta sedan år 1905. Procenttalet för städerna 
(57'6 %) är något, ehuru obetydligt, högre än år 1921. Det minskade valdel
tagandet å landsbygden, liksom den större livaktigheten i städerna, avser, så
som tab. J utvisar, såväl männen som kvinnorna. Till följd av landsbygdens 
övervikt bliva för landet i dess helhet procenttalen för männen och kvinnorna, 
resp. 60'0 och 46'7, något lägre än 1921 års. Huru ifrågavarande tal ställa 
sig till motsvarande relativa tal för de allmänna valen under föregående tid, 
framgår av nedanstående tablå, varvid tillika antalet röstande anföres i abso
luta tal. 

Valdeltagandet i hela riket, som våren 1914 nådde sin kulmen, har sedan 
dess för varje val minskats. Minskningen för de båda senaste valen är dock 
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Tab. J . Deltagandet i valet, valkretsvis, med fördelning på landsbygd 
och städer. 
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helt och hållet beroende på, att kvinnorna i långt mindre utsträckning än 
männen utöva sin rösträtt; for dessa senare var livaktigheten större vid 1921 
och 1924 års val än vid 1920 års val. Skiljaktigheten mellan valdeltagandet 
å landsbygden och i städerna, som under tidigare år var betydande men 
sedermera alltmera minskats, var år 1924 något större än år 1921, då den ut
gjorde endast 2'2 %. 

En översikt av deltagandet i 1924 års val för varje valkrets meddelas i 
tab. J, varvid ökningen eller minskningen för män och kvinnor i förhållande 
till valet år 1921 även angivits. Dessutom hava i efterföljande tablå val
kretsarna sammanförts i vissa grupper alltefter det större eller mindre del
tagandet i valen, varjämte till jämförelse medtagits motsvarande siffror för 
valen 1914, 1917, 1920 och 1921. 

Att sedan våren 1914 det relativa deltagandet inom de olika valkretsarna i 
genomsnitt kontinuerligt minskats för varje val framgår tydligt av ifrågava
rande siffror. Medan sålunda exempelvis de röstandes antal våren 1914 i 24, 
hösten 1914 i 14 och år 1917 i 9 valkretsar utgjorde över 70 % av de röst
berättigade, förekom detta vid valet 1920 endast i en valkrets och vid valen 
1921 och 1924 ej i någon valkrets. Siffrorna för de båda sista valen äro lik
väl, med hänsyn till förändringarna i valkretsantalet och rösträttens utsträck
ning även till kvinnorna, ej direkt jämförbara med dem från föregående år. 
Liksom år 1921 var även denna gång valdeltagandet livligast i Malmöhus 
läns båda valkretsar och mattast i Norrbottens län och Göteborgs och Bohus 
läns landstingsområdes valkrets. 

En gruppering av valkretsarna, såsom skett här nedan, dels efter männens, 
dels efter kvinnornas valdeltagande kommer olikheten i den politiska livaktig
heten mellan könen att framträda. 



Tab. K. Deltagandet i valet inom varje valdistrikt, valkretsvis. 
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Medan valdeltagandet år 1924 i fråga om männen ej i någon valkrets under
steg 50 7; var detta fallet beträffande kvinnorna i samtliga valkretsar titom 5. 
Det högsta frekvenstalet för männen (70'6 %) och för kvinnorna (60'9 %) ut
visar skånska fyrstadsvalkretsen; minsta anslutningen från männens sida på
träffas i Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets (51'6 °/°) och 
Norrbottens län (52'0 f<) samt från kvinnornas i sistnämnda valkrets (39'7 %) 
och i Skaraborgs län (39'8 %). 

Av tab. J framgår, att vid jämförelse med närmast föregående val ökning 
i procenttalet röstande män ägt rum i 7 valkretsar, samt att med undantag 
för Göteborgs stad i dessa och ytterligare 4 valkretsar detsamma varit 
fallet beträffande kvinnorna. Såväl för männen som för kvinnorna var ök
ningen störst på Gotland; den kraftigaste tillbakagången i deltagarfrekvensen 
påträffas för de förra i Gävleborgs län och för de senare i Älvsborgs läns 
södra valkrets. 

För riket i dess helhet var deltagandet i valen, såsom i det föregående om
nämnts, livligare i städerna än på landsbygden, och förhållandet är i allmän
het detsamma inom valkretsarna. Endast inom fyra valkretsar var städernas 
procenttal lägre än landsbygdens. 

Går man från valkretsarna till de mindre enheterna, valdistrikten, och 
jämför deltagandet i valen inom vart och ett av dem, såsom skett i tab. K, 
där även jämförelsesiffror för hela riket från tidigare val 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. Av de i röstlängderna upptagna röstberättigade lapparna 
deltogo endast 3'9 % i valet. — Minsta anslutningen vid valet utvisar i fråga 
om männen Karesuando (5'2 %) i Norrbottens län och i fråga om kvinnorna 
Muonionalusta (4'1 %) i samma län; högsta frekvenstalet för de förra åter
finnes i Storfors valdistrikt (91'4 %) i Värmland och för de senare i Mickels-
träsks valdistrikt (84'4 %) i Västerbottens län. 

På samma sätt som i fråga om de röstberättigade och icke röstberättigade 
har på grundval av röstlängdernas uppgifter genomförts en fördelning av de 
i valet deltagande efter olika yrken. I tab. 5 meddelas för varje valkrets de 
sålunda erhållna uppgifterna både i absoluta tal och i procent av de röst
berättigade inom samma yrke. Tab. L innehåller därjämte en sammanställ
ning av motsvarande uppgifter för hela riket. 

Av sistnämnda tabell framgår att, vad männen angår, liksom vid de när
mast föregående valen, godsägarnas yrkesgrupp företer den största politiska 
livaktigheten, med de röstande uppgående till 86'3 % av de röstberättigade. 
Därefter följa industriidkare och större handlande, direktörer o. dyl. med 811 %. 
tjänstemän av högre grad med 80'3 %, folkskollärare med 78'4 % och tjänste
män av lägre grad tillhörande grupp I I med 77'1 %. Över 70 procent komma 
därjämte yrkesgrupperna högre förvaltningspersonal i enskild tjänst (72'2 %) 
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Tab. L. Deltagandet i valet inom olika yrkesgrupper. 
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samt tjänstemän av lägre grad tillhörande grupp III (71'5 %). Ungefär två 
tredjedelar av de röstberättigade deltogo i valet inom grupperna husägare och 
kapitalister (67'8 %), kontorister och verkmästare m. fl. (65'1 %), handlande 
(64'5 #) och hemmansägare (63'7 %). Något lägre procenttal uppvisa övriga 
i grupp I (62'3 %), den stora gruppen arbetare, andra än i jordbruk (61'5 >), 
fria yrken tillhörande grupp I (61'3 %), rättare, trädgårdsmästare m. fi. (6T3 %), 
arrendatorer och brukare (60'9 %) och hantverkare (60'0 K). Bland de övriga 
grupperna har deltagandet varit mindre; för inalles 8 grupper understiger 
procenttalet femtiotalet. 

Beträffande levinnorna blir, såsom tab. L ger vid handen, rangordningen 
mellan yrkesgrupperna, om dessa ordnas med hänsyn till valdeltagandet för 
samtliga kvinnor, något annorlunda än densamma för männen. Inbördes förete 
kvinnorna också rätt stora olikheter i detta avseende. Valdeltagandet bland 
hustrurna håller sig i allmänhet något över eller något under valdeltagandet 
bland männen inom samma yrkesgrupp. Övriga familjemedlemmar hava där
emot i jämförelsevis ringa utsträckning begagnat sig av sin rösträtt, medan 
bland kvinnliga yrkesutövare deltagandet i valet varit livligare, ehuru fre
kvenstalen genomgående äro lägre än för hustrurna. 

Beträffande de tre huvudgrupperna är antalet röstande i förhållande till 
röstberättigade denna gång liksom tidigare störst inom grupp I och minst 
inom grupp III. Jämfört med 1921 års val kan såväl i fråga om männen 
som kvinnorna en stegring härutinnan konstateras för den förstnämnda grup
pen, medan de båda övriga grupperna förete en sänkning i detta avseende, 
mest betydande för grupp II. — Vad specialgrupperna beträffar, visa inom 
den första huvudgruppen samtliga yrkesgrupper utom kvinnorna tillhörande 
»övriga» ökat valdeltagande i förhållande till år 1921, medan inom den tredje 
för samtliga med undantag av männen tillhörande »övriga» röstningsfrekven
sen gått tillbaka. Inom den andra huvudgruppen, medelklassen, har i fråga 
om en del grupper det procentuella antalet röstande ökats, medan för andra 
åter och främst jordbrukargrupperna anslutningen till valet denna gång varit 
mindre än år 1921. 

Valsedelsförsändelser. I vilken utsträckning åkta makar begagnat sig av 
den dem medgivna rätten att genom varandra avgiva valsedel medelst val
sedelsförsändelse, kan i saknad av härför erforderliga primäruppgifter icke 
meddelas. 

Beträffande sådana valsedelsförsändelser, som avgivits i enlighet med 71 § 
vallagen, d. v. s. av militärer och sjömän m. fl., meddelas uppgifter härom i 
tab. M. Hela antalet utgjorde 2 033 eller 0'1 % av samtliga avgivna valsed
lar. Jämfört med 1921 års val, då inalles 1164 dylika försändelser avgåvos, 
har deras antal ökats med icke mindre än 74'7 %. I de båda valkretsar, 
Stockholms stad och Blekinge län, där valsedelsförsändelser av detta slag före
komma i mera betydande omfattning, har antalet nära nog fyrdubblats. För 
huvudstadens vidkommande kan ökningen måhända till en del tillskrivas den 
omständigheten, att den väljargrupp, varom här är fråga, numera utsträckts 
att omfatta jämväl personalen vid svensk beskickning eller svenskt konsulat. 
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Tab. M. Valsedelsförsändelser enl. 71 § vallagen. 
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Vad som i fråga om de enligt 71 § vallagen ingivna yalsedelsförsändelserna 
ävenledes är ägnat att tilldraga sig uppmärksamhet, är den anmärkningsvärt 
höga kasseringsprocenten. Ehuru för landet i dess helhet antalet kasserade 
sådana vid 1924 års val relativt taget är mindre än vid 1921 års, äro dock, 
såsom tab. M ger vid handen, siffrorna för åtskilliga valkretsar påfallande höga. 
Att valsedelsförsändelserna härutinnan intaga en särställning i förhållande till 
övriga valsedlar, framgår också av följande siffror: 

ööres en åtskillnad mellan å ena sidan de valsedelsförsändelser, beträffande 
vilka ytter- eller innerkuverten av olika anledningar lämnats obrutna, och å 
andra sidan sådana, som kasserats efter innerkuvertets öppnande, d. v. s. då 
rösträtten verkligen utövats och inprickning skett i röstlängden, befinnas de 
förra utgöra det övervägande flertalet. Vid 1924 års val uppgick deras antal 
till 255 eller 90'1 % av samtliga kasserade försändelser. 

En gruppering av de obrutna ytter- och innerkuverten efter anledningen 
till kasseringen får följande utseende: 

På grund av svårigheter att erhålla grupper helt åtskilda från varandra och 
då i några fall valsedelsförsändelser kasserats av mer än en anledning, är den 
anförda fördelningen ej att anse såsom i varje detalj fullt exakt. Betraktar 
man de orsaker, som innefattas i de tre första grupperna här ovan, såsom 
varande av mera reell natur gentemot övriga, vilka kunna sägas åtminstone 
"till en del vara ett uttryck för vederbörande väljares bristande förmåga att 
formellt anordna valsedelsförsändelsen, befinnas sålunda orsakerna av det senare 
slaget i långt högre grad ha bidragit till den höga kasseringssiffran. 

Beträffande de valsedelsförsändelser, som ogillats efter innerkuvertens öpp
nande, inalles 28, redovisas dessa i det följande tillsammans med övriga 
iasserade valsedlar. Till skillnad från de obrutna ytter- och innerkuverten 
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ingå de även i de i tab. 4 meddelade uppgifterna rörande antalet valkuvert 
utan godkänt innehåll. 

De godkända valsedlarnas fördelning pä partier. Uppgifter rörande de av
givna valsedlarnas fördelning â de politiska partierna, höger, bondeförbundet, 
liberala, frisinnade, socialdemokrater samt de båda kommunistiska partibild-
ningarna, Höglunds- och Kilbomsriktningen, meddelas valdistriktsvis i tab. 2. 
Fördelningen har kunnat genomföras för alla valkretsar och partier, utom be
träffande liberala och frisinnade i skånska fyrstadsvalkretsen och Västerbottens 
län samt de båda kommunistiska partierna i Skaraborgs, Västmanlands och 
Jämtlands län. I de båda förstnämnda valkretsarna använde nämligen de 
liberala och en grupp inom frisinnade partiet samt i Skaraborgs och Jämt
lands län kommunisterna gemensam lista. För att erhålla slutsummor för 
valkretsarna och landet i dess helhet har i dessa fall i brist på annan fördel
ningsgrand av den gemensamma listans rösttal hälften tillagts vart och ett 
av de samverkande partierna. För Västmanlands län ha uppgifter rörande 
det antal röster, som var för sig tillfallit de båda kommunistiska partierna, 
kunnat meddelas endast för hela valkretsen, enär vid röstsammanräkningen 
någon uppdelning valdistriktsvis ej ägt rum i detta avseende. Beträffande de 
i tab. 2 för de olika partierna angivna rösttalen är att märka, att i dessa ingår 
även en del av de under diverse partibeteckningar avgivna rösterna, nämligen 
sådana, vilka med ledning av hjälpsedlar eller på annat sätt kunnat identi
fieras såsom närstående det ena eller andra partiet. Det antal röster, som 
exakt tillkommit de vid valet förekommande partierna, underpartierna och 
fraktionerna, framgår av tab. 6. I tab. 4 meddelas valkretsvis för landsbygd 
och städer en sammanställning av de godkända valsedlarnas absoluta och 
relativa fördelning på de förutnämnda politiska partierna och på »övriga», till 
vilken grupp hänförts sådana valsedlar, vilkas politiska hemvist icke kunnat 
utrönas. Vid studiet av tab. 2 bör ihågkommas, att hela antalet godkända 
(»samtliga1') valsedlar jämväl omfattar de röster, som i tab. 4 äro upptagna 
under »övriga». 

Inalles avgåvos i hela riket vid 1924 års val 1 765 586 godkända valsedlar, 
av vilka 1 147 537 avgåvos på landsbygden och 618 049 i städerna. Då mot
svarande siffror år 1921 utgjorde för hela riket 1 741952, för landsbygden 
1181187 och för städerna 560 765, har sålunda antalet avgivna godkända 
valsedlar för landet i dess helhet ökats med 23 634 eller 1'4 % samt för stä
derna med 57 284 eller 10'2 %, medan landsbygdens rösttal minskats med 
33 650 eller 2'8 %. Förskjutningen mellan landsbygd och städer i detta av
seende är emellertid till en del att tillskriva under den mellanliggande tiden 
inträffade förändringar i administrativa indelningen. Med bortseende från 
84 valsedlar, som förts till gruppen »övriga», fördela sig de godkända val
sedlarna på följande sätt på de olika partierna. Till jämförelse meddelas 
motsvarande tal för år 1921. 
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I detta sammanhang må erinras om de sedan år 1921 inträffande föränd
ringarna i fråga om partierna, nämligen det dåvarande liberala partiets upp
delning i liberala och folkfrisinnade, det vänstersocialistiska partiets samman
slagning med det socialdemokratiska samt de båda skilda kommunistiska parti
riktningarnas framträdande. I det ovan angivna rösttalet för socialdemokra
terna för år 1921 ingå även vänstersocialisternas röster samt i de liberalas 
och frisinnades för samma år 7 157 röster, avgivna i Stockholms stad under 
partibeteckningen »Nykterhetsfolket». De förskjutningar i rösternas partiför
delning, som för landet i dess helhet ägt rum sedan närmast föregående val, 
äro tämligen obetydliga. Högern, socialdemokraterna och kommunisterna ha på 
bekostnad av huvudsakligen liberala och frisinnade i någon ringa mån förbätt
rat sin ställning. Förändringarna i detta avseende inom de olika valkretsarna 
framgå av tabell N. 

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 förbättrade partiet åtskilligt sin ställ
ning och utgjorde det andra partiet i ordningen, närmast efter det socialde
mokratiska, en placering som det intog också vid 1921 års val. Denna rang
ställning har det bibehållit även vid nu föreliggande val. Sin röstsiffra har 
partiet, som synes av tab. N, fått ökad i flertalet valkretsar; dock förekomma 
även i några fall avsevärda minskningar, såsom i Kalmar län (22'4 %) och 
Jönköpings län (18'9 %). Valkretsvis var ökningen relativt störst i Gotlands 
(40'7 %), Västmanlands (23'0 %) och Kopparbergs län (20'9 %). 

För bondeförbundet, som förekom i samtliga valkretsar med undantag av 
de tre stadsvalkretsarna, betecknar 1924 års val en, om än obetydlig, tillbaka
gång såväl absolut sett som i förhållande till valmanskåren i dess helhet. 
Denna relativa minskning är likväl långt mindre än motsvarande vid 1921 
års val. I 10 valkretsar har partiet förbättrat sin ställning och i några av 
dessa ganska väsentligt. I Stockholms län utgör sålunda ökningen icke 
mindre än 90'2 %, i Värmlands län 631 % och i Kalmar län 57'6 '/>. Sina 
största förluster har bondeförbundet fått vidkännas i Västerbottens län (92'8 %), 
där det nära nog utplånats, samt i Västergötland och Örebro län. I allmänhet 
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Tab. N. Partiernas relativa andelar av avgivna godkända valsedlar inom 
varje valkrets samt procentuell ökning eller minskning i partiernas rösttal 

sedan år 1921. 
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synes i fråga om högerns och bondeförbundets rösttal en viss växelverkan ha 
varit rådande; har det ena partiet gått framåt, motsvaras detta ofta av en 
tillbakagång för det andra. Sin relativt största styrka har bondeförbundet 
mönstrat på Gotland, men även i Hallands län och Malmöhus läns valkrets 
äger det en betydande andel av väljarkåren. 

Det nya liberala partiet har deltagit i valet med egna kandidatlistor i 20 
valkretsar, varjämte i två, Västerbottens län och skånska fyrstadsvalkretsen, 
de liberala väljarna haft gemensam lista med grupper inom frisinnade partiet 
och i en tredje, Södermanlands län, partiet såsom sådant visserligen icke fram
trätt, men en del av de under de frisinnades partibeteckning avgivna rösterna 
likväl kunna räknas såsom liberala. Andelen av landets valmanskår utgör 
3"9 %. Jämförelsevis talrikast är partiet i Göteborgs och Bohus län. 

Det frisinnade partiet, som erhållit 13 % av samtliga avgivna godkända 
valsedlar, räknar flertalet av sina väljare i norra och mellersta Sverige men 
är svagare företrätt i de sydligaste delarna av landet och i de större städerna. 
Den största anslutningen, såväl absolut som relativt taget, har paitiet haft i 
Västerbottens län. Andra valkretsar, där ställningen är relativt stark, äro 
Jämtlands, Kristianstads, Kopparbergs och Jönköpings län. 

För de liberala och frisinnade sammantagna betecknar 1924 års val fortsatt 
tillbakagång. Det förutvarande liberala partiet, som vid 1911 års val räknade 
40'2 % av valmanskåren, har sedan, bortsett från en svag stegring år 1917, 
successivt förminskats; partiets andel av samtliga avgivna röster år 1921 ut
gjorde 19'1 %, medan motsvarande tal för år 1924 är 16'9. Valkretsvis har 
minskningen varit störst i Västernorrlands (31'7 %), Värmlands (30'5 ) och 
Norrbottens län (26'5 %). I inalles 7 valkretsar har, såsom framgår av tab. 
N, deras sammanlagda rösttal ökats, varav kraftigast i Göteborgs stad med 
20'3 '/.. 

Socialdemokraterna, vilkas rösttal med 38 311 överstiger motsvarande tal 
för socialdemokrater och vänstersocialister sammantagna år 1921, erhöllo 41'1 % 
av samtliga avgivna godkända valsedlar, vilket är det högsta som tillfallit 
något parti under perioden 1911—1924. Ökningen fördelar sig å 21 valkret
sar och är större i städerna än å landsbygden. Det är i främsta rummet i 
Norrland, med undantag för Gävleborgs län, som socialdemokraterna förstärkt 
sin ställning, men även å Gotland och i Stockholms stad samt Skaraborgs 
och Värmlands län ha de haft icke oväsentlig framgång. I Jönköpings och 
Gävleborgs län ha de gått tillbaka med resp. 9'7 och 60 %; i ytterligare 4 val
kretsar ha de försvagats ehuru tämligen obetydligt. Tillbakagången i Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområdes valkrets är däremot endast skenbar och beror 
på Örgryte kommuns införlivande med Göteborgs stad. Beträffande dessa jäm
förelser är likväl att märka, att i socialdemokraternas rösttal för år 1921 även 
inräknats vänstersocialisternas. Då emellertid fördelningen mellan de vänster
socialistiska och kommunistiska rösterna år 1921 i flera fall är osäker, bliva för
skjutningarna i det socialdemokratiska och det kommunistiska partiets styrke
förhållanden i väsentlig mån beroende av, hur den ifrågavarande fördelningen 
göres. 
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Det kommunistiska partiet har att uppvisa den procentuellt största ökningen, 
nämligen 11'9 %; dess andel av valmanskåren utgör dock endast 5'1 %. Par
tiet har sina starkaste fästen i Norrbottens (23'9 %), Kopparbergs (9'8 %), Värm
lands (9'5 %) och Gävleborgs län (9'1 %). Relativt taget har ökningen varit 
störst i fyrstadsvalkretsen (115'8 %), Göteborgs och Bohus läns landstingsom
rådes valkrets (115'6 %) samt Kalmar län (45'4 %), medan den kraftigaste 
minskningen ägt rum i Malmöhus, läns valkrets (59'9 %), Västmanlands (40'5 %) 
och Skaraborgs län (30'3 %). Av kommunisternas röster ha 63 601 eller 70'7 % 
tillfallit Kilbomsriktningen och 26 301 eller 29'3 % Höglundsriktningen. Den 
förra riktningen har deltagit i valet i samtliga valkretsar utom två, Gotlands 
och Västerbottens län; den senare saknas däremot, bortsett från några stänk
röster, såväl i de båda nämnda kretsarna som i ytterligare 5 kretsar. Hög
lundsriktningen är det större partiet inom Jönköpings, Västmanlands och 
Västernorrlands län samt Älvsborgs läns norra och södra valkretsar, medan i 
de återstående, frånsett Skaraborgs och Jämtlands län, där gemensam lista 
förekommit, Kilbomsriktningen är överlägsen. 

Det livligare valdeltagandet i städerna har medfört, att för de partier, vil
kas röstsiffror äro högre år 1924 än år 1921, ökningen uteslutande eller till 
större delen kommer på städerna. À landsbygden är det endast socialdemo
krater och kommunister som i fråga om röstantalet ha att uppvisa någon 
stegring, och denna är även för deras vidkommande tämligen obetydlig. Be
träffande partiernas fördelning på landets tre stora huvuddelar, märkes, att 
det starkaste partiet i såväl Svealand, Götaland som Norrland numera är det 
socialdemokratiska. Särskilt framträdande är den starka ställning, detta parti 
sedan år 1921, huvudsakligen tack vare sammanslagningen med det vänster
socialistiska partiet, förvärvat sig i Norrland. Partifördelningen inom de tre 
landsdelarna framgår i övrigt av följande sammanställning, som utvisar de 
avgivna godkända valsedlarnas procentuella fördelning på de olika partierna: 

Undersöker man, hur stor del av varje partis rösttal, som faller på var och 
en av rikets huvuddelar, visar sig, att samtliga partier med undantag av 
kommunisterna, vilka räkna sina flesta anhängare i Svealand, mönstrat sin 
största röststyrka i Götaland. Av bondeförbundets, högerns och de liberalas 
väljarkårer komma över hälften eller resp. 62'3, 60'4 och 52'6 % på denna del 
av landet och av socialdemokraternas och de frisinnades resp. 47'5 och 42'1 %. 

Den största relativa styrka, något parti kunnat uppvisa, anträffas i fyrstads
valkretsen, där socialdemokraterna erhållit icke mindre än 58'1 % av alla av
givna godkända valsedlar. Högsta motsvarande procenttal för högern nåddes 
inom Alvsborgs läns södra valkrets med 48'8 %, för bondeförbundet å Gotland 
med 40'5 %, för de liberala i Göteborgs stad med 111 %, för de frisinnade i 
Västerbottens län med 40'2 % samt för kommunisterna i Norrbottens län med 
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Tab. O. Partier, underpartier och fraktioner vid 1924 års val, valkretsvis. 

23'9 %. Vid 1924 års val utgjorde högern det starkaste partiet i 8 valkret
sar (7 i Götaland och 1 i Norrland), socialdemokraterna i 18 (Svealands samt
liga valkretsar, 7 i Götaland och 3 i Norrland) samt bondeförbundet och de 
frisinnade i vardera en valkrets, nämligen resp. Gotlands och Västerbottens län. 
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Absolut majoritet bland valmännen samlade socialdemokraterna i 5 valkretsar, 
Södermanlands län, Malmöhus läns båda valkretsar, Gröteborgs stad samt Gävle
borgs län, medan detta ej förekom i något fall beträffande övriga partier. 
Socialdemokrater och kommunister sammanräknade ägde dessutom absolut 
majoritet i ytterligare 7 valkretsar — Stockholms stad och län samt Värm
lands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs och Västernorrlands län. 

Parti-, underparti- och fraktionsbeteckningar. Enligt beslut vid 1924 
års riksdag erhöllo väljarna vid andrakammarval rätt, att förutom den parti
beteckning, som enligt redan förut gällande bestämmelser skall förekomma å 
valsedlarna, å dessa anbringa ytterligare en eller två beteckningar, nämligen 
underparti- och fraktionsbeteckning. De med samma underparti-, resp. frak
tionsbeteckning försedda sedlarna betraktas vid röstsammanräkningen såsom 
en enhet i förhållande till övriga sedlar inom partiet, resp. underpartiet. 
Förekomma jämsides med underbetecknade sedlar även sådana utan underbeteck
ning, sammanföras dessa senare till en särskild grupp, vilken, oavsett om inom 
densamma förefinnas skilda valäedelstyper, behandlas, som om gemensam under
beteckning vore åsätt röstsedlarna. Platsfördelningen inom och mellan under
partier och fraktioner sker på enahanda sätt, som redan tidigare tillämpats 
i fråga om platsfördelningen inom partierna, d. v. s. efter den Phragménska 
metoden. 

Redogörelse rörande de vid 1924 års val förekommande partierna, under-
partierna och fraktionerna samt deras rösttal lämnas i tab. 6. En samman
fattande översikt häröver för varje valkrets meddelas dessutom i tab. O, i vil
ken likväl sådana partier, underpartier och fraktioner, vilka avse endast stänk
röster eller ett ringa antal röster, uteslutits. Beträffande tabellen är i övrigt 
att märka, att parti, underparti och fraktion ha betydelse av resp. parti-, 
underparti- och fraktionsbeteckning samt att. till grund för tabellens siffror 
ligger förekomsten av dylika beteckningar, med bortseende ifrån om den i en 
valkrets använda beteckningen är till namnet lika med motsvarande i en 
annan valkrets. Så ingå exempelvis partibeteckningen »Arbetarepartiet», vilken 
förekom i 27 valkretsar, och underpartibeteckningen »Socialdemokraterna», 
vilken förekom i 20 valkretsar, i det för var och en av dessa kretsar angivna 
antalet partier, resp. underpartier. 

Sammanlagda antalet partier (partibeteckningar) utgjorde, såsom framgår av 
tab. O, för hela landet 89 eller i medeltal pr valkrets 32, medan motsvarande 
tal vid 1921 års val voro resp. 102 och 3'6 samt år 1920, då valkretsantalet 
var 56, resp. 227 och 4'1. En gruppering av valkretsarna efter antalet inom 
desamma uppträdande partier vid 1921 och 1924 års val utfaller som följer: 
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Av de 89 vid 1924 års val förekommande partierna representerade 26 ett 
politiskt parti såsom sådant och övriga 63 samverkande politiska partier. 
Upplöser man de 63 valkartellerna, befinnas kombinationerna ha varit följande, 
varvid till jämförelse även meddelas motsvarande tal för år 1921 : 

De tre huvudgrupperingarna vid 1924 års val voro sålunda höger och bonde-
förbundet, liberala och frisinnade samt socialdemokrater och kommunister. 
Särskilt framträdande är den ökade samverkan, som jämfört med år 1921 ägt 
rum mellan de s. k. borgerliga partierna. Denna kommer även till synes i 
de följande siffrorna: 

Beträffande liberala och frisinnade är dock ökningen såtillvida endast sken
bar, som samverkan mellan just dessa båda partier ägde rum i 14 valkretsar 
år 1924. 

Antalet underpartier utgjorde, såsom framgår av tab. O, inalles 132 med 
ett sammanlagt rösttal av 1340 792 eller 75'9 % av totala antalet avgivna 
godkända valsedlar. Frånsett enstaka stänkröster voro inom tillsammans 8 
valkretsar samtliga avgivna valsedlar försedda med underpartibeteckning. 
Minsta antalet underpartibetecknade röstsedlar förekom inom skånska fyrstads
valkretsen. Huru underpartierna fördela sig å de politiska partierna, utvisa 
de följande siffrorna: 
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Antalet underpartier inom de olika partierna avviker, såsom av ovanstående 
sammanställningar framgår, endast obetydligt från antalet valkarteller veder
börande partier ingått, vilket har sin förklaring däri, att underpartibeteck
ningen i främsta rummet använts såsom beteckning för det politiska partiet, 
när detta samverkat med ett annat. I icke mindre än 55 av de 63 fall, då 
gemensam partibeteckning förekommit, hade vart och ett av de samverkande 
partierna samtliga sina röstsedlar försedda med underpartibeteckning. I 5 val
kretsar använde vid samverkan mellan socialdemokrater och kommunister en
dast endera parten och i 1 fall, nämligen i fråga om liberala och frisinnade 
i Uppsala län, ingendera parten underpartibeteckning. I skånska fyrstadsval
kretsen hade de liberala och en grupp inom frisinnade partiet gemensam lista, 
vilken ej var försedd med underpartibeteckning, varjämte högerpartiet iVäster-
bottens län vid samverkan med bondeförbundet var uppdelat i tvenne grup
per, av vilka endast den ena använde underpartibeteckning å sina val
sedlar. 

Av de 132 underpartierna omfattade 111 vederbörande politiska parti i 
dess helhet. Uppdelning av ett parti vid samverkan med ett annat i större 
grupper med eller utan underpartibeteckning ägde rum beträffande högern i 
två valkretsar, beträffande de frisinnade i fyra samt i fråga om kommunisterna 
likaledes i fyra valkretsar, varvid i sistnämnda fall de skilda underpartierna 
representerade de båda olika meningsriktningarna inom partiet. 

Antalet fall, då inom ett parti, oaktat detta ej ingått valkartell, likväl före
kommit underpartibetecknade valsedlar i större utsträckning, inskränker sig 
till tre, av vilka ett avser de liberala (Stockholms stad) och de två andra det 
frisinnade partiet (Jönköpings och Kristianstads län). I samtliga tre fallen 
var det kvinnosammanslutningar, som ville göra sina krav beträffande person
valet gällande. 

Antalet fraktioner utgjorde, såsom framgår av tab. O, inalles 40, vilka till
sammans erhållit 130 101 röster eller 7'4 % av samtliga avgivna godkända röster. 
Efter partiriktningen fördela sig fraktionerna och deras rösttal m. m. på 
följande sätt: 
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Absolut sett ha sålunda socialdemokraterna haft de flesta fraktionsbeteck
ningarna, medan relativt taget, mätt efter förhållandet mellan fraktionsbeteck-
nade röstsedlar och totala antalet röstsedlar inom respektive partier, bonde
förbundet kommer i första rummet. Av de 8 fraktioner, som avse kommu
nisterna, ha 7 representerat Höglundsriktningen och 1 Kilbomsriktningen. 

Inalles ha 14 riksdagsmän blivit valda under fraktionsbeteekning. De för
dela sig på 7 fraktioner, under det att övriga 33 fraktioner ej lyckats få någon 
representant vald. Samtliga de 5 socialdemokraterna valdes inom Värmlands 
län under beteckningen »Officiella listan». Därvid var partiet uppdelat i 3 
fraktioner, och några röstsedlar utan fraktionsbeteckning förekommo ej. Även 
vid valet av de 3 bondeförbundet tillhörande riksdagsmännen, vilka fördela 
sig å 2 valkretsar, Kalmar och Västernorrlands län, voro alla valsedlar inom 
detta parti försedda med fraktionsbeteckning. 

Högsta antalet fraktioner inom något parti utgjorde tre, vilket förekom i 
två fall, nämligen i fråga om bondeförbundet i Kalmar län och socialdemo
kraterna i Värmlands län, varjämte i inalles 5 fall förekommo 2 fraktions
beteckningar inom samma parti. I sammanlagt 12 valkretsar saknades, från
sett stänkröster, alldeles fraktionsbetecknade röstsedlar. 

Såsom nedanstående sammanställning utvisar, nådde tjugo fraktioner ej upp 
till femton procent av vederbörande underpartiers röststyrka: 

Högsta antalet röster såväl absolut som relativt taget erhöll den förut om
nämnda socialdemokratiska fraktionen »Officiella listan» i Värmlands län, vil
ken samlade 28 904 röster eller 87'6 % av underpartiets rösttal. 

Göres en gruppering av fraktionerna, såsom skett här nedan, med ledning 
av de beteckningar, som använts, befinnas huvudsakligen sådana sammanslut
ningar, som representera ett lokalt intresse, exempelvis framhäva städerna gen t-
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emot landsbygden eller ett visst avgränsat område inom valkretsen gentemot 
övriga delar inom densamma, ha förmått samla ett större antal väljare: 

De 8 kommunistiska fraktionerna äro ej medtagna î sammanställningen här 
ovan. Den förhållandevis höga röstsiffran för gruppen »övriga fraktioner», till 
vilken hänförts sådana som, så vitt beteckningarna ge vid handen, varit av 
mera obestämd art, beror på, att fraktionen »Officiella listan» inräknats i 
denna grupp. 

En undersökning rörande sammanhållningen inom fraktionerna ger till resul
tat, att i allmänhet fraktionens rösttal nära nog sammanfallit med första nam
nets rösttal. Sålunda har för ett trettiotal fraktioner första namnet erhållit 
99 à 100 procent av hela antalet inom fraktionen avgivna röster, och även för 
de återstående fraktionerna är motsvarande siffra relativt hög. 

Några större svårigheter formellt sett synas underbeteckningarna icke ha 
vållat. Visserligen har här och var förekommit, att fraktionsbeteckningen 
använts som underpartibeteckning eller den senare som partibeteckning, men 
det har i sådana fall varit fråga om endast stänkröster. 

Sammanhållningen inom partierna. Sammanhållningen inom de politiska 
partierna vid valet framgår, absolut sett, av de i tab. 6 angivna röstalen. 
Et t relativt uttryck för denna sammanhållning erhålles genom att uträkna 
varje representants rösttal i procent av partiets; de sålunda erhållna procent
talen hava sammanförts i tab. P. Tabellen visar, att av de 65 högermän, som 
valts såsom partiets representanter, hade 13 ett rösttal, som översteg 99 % av 
partiets hela rösttal. En procentsiffra mellan 95 och 99 uppnåddes dessutom 
av 11 representanter inom högern. Vid jämförelse med närmast föregående 
val har likväl sammanhållningen inom partiet något minskats. Samma är för
hållandet i fråga om bondeförbundet; i medeltal erhöll inom detta parti första 
namnet 80'9 % av rösttalet, under det att motsvarande tal vid närmast före
gående val var 89'2. Den största splittringen beträffande första namnet företer 
det frisinnade partiet. Medeltalssiffran är nämligen i detta fall 70"4. I lik
het med förhållandena vid föregående valtillfällen har sammanhållningen inom 
det socialdemokratiska partiet varit mycket stor. Av partiets 104 represen
tanter voro nämligen icke mindre än 69 valda med högre rösttal än 99 % av 
partiets och 7 uppnådde dessutom en procentsiffra mellan 95 och 99. Inom 
kommunistiska partiet var sammanhållningen mindre än vid valet år 1921,. 
beroende på att de båda meningsriktningarna inom partiet haft skilda kandi
dater. Såsom exempel på god sammanhållning må särskilt nämnas sådana 
fall, då rösttalet för första representanten i ordningen inom ett parti uppgått 
till 99'9 % eller mera. Detta var fallet med högern i Blekinge län, bondeför-
bnndet i Kronobergs, Hallands, Skaraborgs och Jämtlands län, de frisinnade 
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Tab. P . Sammanhållningen inom de olika partierna vid 1924 års val. 

i Kalmar län samt socialdemokraterna i Stockholms stad, Södermanlands län, 
Jönköpings län, Malmöhus läns båda valkretsar, Göteborgs och Bohus läns 
landstingsområdes valkrets samt Västmanlands län. 

Et t annat mått på sammanhållningen inom ett parti utgör antalet val
sedelstyper, som förekommit. Då emellertid det stora flertalet av valsedels-
typerna blott representera stänkröster eller ett ringa fåtal röster samt för öv
rigt oftast upptaga huvudtypens främsta namn, behöver ett stort antal sådana 
typer icke i och för sig innebära, att partisammanhållningen i det hela varit 
dålig. Sådana olika valsedelstyper förekommo till större eller mindre antal 
inom varje valkrets och parti, merendels beroende på strykningar av ett eller 
annat namn å huvudlistan, men understundom även utgörande typer med från 
huvudlistan skiljaktiga namn. Minst synes listsplittringen varit inom kom
munistiska partiet, medan för de stora partierna, socialdemokrater och höger, 
valsedelstypernas antal i många fall varit betydande. Listtyper, som samlat 
över 1000 röster, ha dock som regel funnits till ett antal av endast 1 à 2 
inom varje parti och valkrets; i några få fall har likväl förekommit, att deras 
antal gått upp till 4 à 5. 

Valkuvert utan godkänt innehåll. Uppgift å antalet valkuvert utan god
känt innehåll med fördelning å landsbygd och städer meddelas för varje val
krets i tab. 4. Vid nu föreliggande val uppgick för hela riket detta antal till 
5 473 eller 0'3 % av alla avgivna röstsedlar, därav 3 543 på landsbygden och 
1 930 i städerna. I jämförelse med valet år 1921 ha de kasserade valsedlar
nas andel av samtliga valsedlar hållit sig tämligen oförändrad. 

Orsakerna till kassering av valkuvert och valsedlar äro av två olika slag, 
dels sådana, som bero på valförrättarens åtgöranden, och dels sådana, som äro 
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att tillskriva ett oriktigt förfaringssätt frän den enskilde valmannens sida. Så 
snart över huvud valkuvertets innehåll föranleder kassering, är detta en följd 
av sistnämnda omständighet. 

De valsedlar, som kasserats på grund av felaktigheter från valförrättarnas 
sida, utgjorde vid 1924 års val inalles 426 och äro sålunda de till antalet 
väsentligt mindre. I flertalet fall var anledningen till kasseringen, att val-
förrättaren emottagit kuvert, som ej voro i behörigt skick. Sammanlagt 234 
valkuvert ogillades sålunda till följd av att de antingen voro märkta, ostämp
lade eller felaktigt stämplade, 125 kïivert, enär de ej voro tillslutna och 7, 
emedan de voro av felaktigt formulär. Därjämte kasserades 60 ytterkuvert 
till valsedelsförsändelser för äkta makar på grund av att de obrutna insänts 
till vederbörande länsstyrelser. S. k. masskassering av valsedlar, vilket tidigare 
icke så sällan inträffade vid röstsammanräkningarna, förekom endast i några 
få fall vid 1924 års val, vilket måhända får tillskrivas den omständigheten, 
att en förberedande granskning av valhandlingarna numera skall företagas, 
varigenom den röstsammanräknande myndigheten sättes i tillfälle att, därest 
så erfordras, inhämta vägledande upplysningar om huru vid valet tillgått. De 
vid 1924 års val inträffade masskasseringarna blevo sedermera av regerings
rätten upphävda. 

Antalet valsedlar, som kasserats på grund av oriktigt förfarande från den 
enskilde valmannens sida, utgjorde inalles 5 047; såsom en kasserad valsedel 
har därvid räknats varje vid valet avgivet valkuvert utan giltigt innehåll. 
Då i samma kuvert legat flera valsedlar, har detta därför räknats såsom en 
kasserad valsedel. På samma sätt har förfarits i fråga om tomma valkuvert. 
Orsakerna till dessa valsedlars kassering framgår av nedanstående samman
ställning, som även upptager motsvarande tal för år 1921: 

I den ovanstående förteckningen ingå även 28 valsedelsförsändelser enligt 
71 § vallagen, vilka kasserats efter innerkuvertets öppnande (de ytter- eller 
innerkuvert till dylika försändelser, som lagts obrutna åt sidan, äro förut om
nämnda). Som synes hava de flesta kasseringarna berott dels därpå, att val-
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kuverten 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 3 684 valsedlar förklarade 
ogiltiga eller 67'3 % av samtliga 5 473 kasserade. 

Överklagade val. Besvär över de år 1924 förrättade valen till andra kam
maren avgåvos inom 4 valkretsar, Gröteborgs och Bohus läns landstingsom
rådes valkrets samt Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens län. De an
förda besvären blevo emellertid av regeringsrätten ogillade för Göteborgs och 
Bohus läns landstingsområdes valkrets samt Norrbottens län. Beträffande de 
båda övriga kretsarna förordnade regeringsrätten, att ny röstsammanräkning 
skulle företagas. Regeringsrättens utslag innebar ett upphävande, i fråga om 
valet i Kopparbergs län, av länsstyrelsens beslut att ogilla 200 valkuvert från 
Sellnäs valdistrikt, vilka insänts i omslag, som ej varit behörigt förseglat, 
samt, i fråga om valet i Västerbottens län, av länsstyrelsens beslut att ogilla 
samtliga 1 018 valkuvert från 5 valdistrikt, enär valet i dessa pågått under 
oriktig tid. De nya röstsammanräkningarna medförde ej någon ändring i 
valresultatet. — Att i fråga om överklagade val förhållandena under senare 
tider gestaltat sig annorlunda emot förr, utvisar följande tabell, som för de 
allmänna andrakammarvalen sedan år 1875, sammanförda i grupper om 5 i 
varje grupp, anger antalet överklagade och upphävda val: 

Andra kammarens sammansättning på grund av valen. 

För de vid andrakammarvalen utsedda ledamöterna, deras partiställning 
m. m. lämnas detaljerad redogörelse i tab. 6. Några mera betydande för
skjutningar mellan partierna medförde ej, såsom de följande siffrorna utvisa, 
1924 års val: 

I 1924 års andra kammare funnos enligt uppgift vid riksdagens avslutning 
6 s. k vildar, närstående liberala och frisinnade partierna. Av dessa blevo 
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Tab. R. Partiernas representation samt ökning eller minskning i denna, 
valkretsvis och inom Svealand, Götaland och Norrland, genom valet år 1924. 
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2, nämligen en i Gävleborgs län och en i Västerbottens län, återvalda. Den 
förre har i tab. 4 m. fl. tabeller räknats till de liberala och den senare till 
de frisinnade. Av de 5 kommunisterna tillhöra 4 Kilbomsriktningen och 
representanten i Västernorrlands län Höglundsriktningen. 

Störst har förlusten varit för liberala och frisinnade, vilka, om vildarna 
inräknas, förlorat inalles 8 mandat. Huru de olika partierna ävensom deras 
vinster ( + ) och förluster (—) vid jämförelse med ställningen före valet för
dela sig efter 1924 års val inom de olika valkretsarna samt landets tre huvud
delar, framgår av tabell E. 

I Svealand ha frisinnade och socialdemokrater förstärkt sin ställning, medan 
övriga partier med undantag av bondeförbundet fått sin representation minskad. 
I Götaland ha vinsterna gått till högern och bondeförbundet och i Norrland 
till höarern och socialdemokraterna. 

Jämföres partifördelningen bland de valda riksdagsmännen med motsvarande 
fördelning i fråga om de avgivna valsedlarna visar sig, att socialdemokraterna 
med 41'1 % av de röstande fingo besätta 45'2 % av platserna och högern med 
26'1 % av de röstande 28'2 % av platserna, varemot bondeförbundet med 10'8 °'° 
av de röstande fick besätta endast 10'0 % av platserna, de liberala med 3'9 % av de 
röstande erhöllo 2'2 % av mandaten, de frisinnade med 130 % av de röstan
de 12"2 % av mandaten samt kommunisterna, vilka bland väljarna utgjor
de 5'1 %, av de valda fingo blott 2'2 %. Högern och i synnerhet social
demokraterna blevo sålunda något gynnade på de övrigas bekostnad. En fullt 
proportionell fördelning enligt D'Hondts regel av platserna efter partiernas 
sammanlagda rösttal för hela landet skulle givit högern 60 platser i stället 
för 65 och socialdemokraterna 95 i stället för 104, medan bondeförbundet, de 
liberala, de frisinnade och kommunisterna hade erhållit resp. 25, 9, 30 och 11 
mandat i stället för 23, 5, 28 och 5. 

Den påpekade ojämnheten i fördelningen av platserna kommer även till 
synes däri, att antalet valmän i medeltal per representant var ganska olika 
inom partierna. Medeltalet, som inom hela riket för alla partier sammantagna 
utgjorde 7 676, uppgick nämligen för kommunisterna till 17 980, för de liberala 
till 13 925, för bondeförbundet till 8 278 och för de frisinnade till 8175, me
dan socialdemokraterna hade endast 6 975 och högern 7 096 valmän per repre
sentant. 

De orepresenterade partigrupperna utgjorde stundom, såsom framgår av 
tab. 4, ganska betydande minoriteter inom valkretsarna. Kommunisterna 
erhöllo röster men ingen representation i inalles 22 kretsar, de liberala i 
18, de frisinnade i 10 oeh bondeförbundet i 6, medan socialdemokraterna 
äro orepresenterade endast i eu valkrets (Gotlands län) samt högern ej i 
någon. 

Med avseende på personomsättningen i andra kammaren på grund av 
valen finner man, att av kammarens 230 medlemmar 173 eller 75'2 % blivit 
omedelbart omvalda för samma valkrets, medan, de återstående 57 eller 24'8 % 
nyvalts. Av de nyvalda ledamöterna hade emellertid 14 förut tillhört riks
dagens kamrar, därav 2 första, 11 andra och 1 båda kamrarna. Ställningen 

i—250767. 
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Tab. S. Antal bevistade riksdagar. 

i detta avseende inom de olika partierna efter valen år 1921 och 1924 var 
följande (därvid hänsyn tagits till en före 1925 års riksdag företagen ny röst
sammanräkning): 

Största antalet nyvalda riksdagsmän eller 23 kommer sålunda efter 1924 års 
val på högern; närmast efter komma socialdemokraterna med 17. Frånräknas 
de nyvalda 14 f. d. riksdagsmännen, uppgår antalet riksdagsmän i andra 
kammaren, som förut icke deltagit i riksdagens förhandlingar, till 43, varav 
20 högermän 7 tillhörande bondeförbundet, 5 frisinnade och 11 socialdemokrater. 
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Tab. T. Yrkesfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

För övrigt kan anföras, att av kammarens samtliga ledamöter 5 högermän, 1 
bondeförbundare, 2 liberala, 4 frisinnade oeh 2 socialdemokrater förut tillhört 
första kammaren. 

Med hänsyn till förut bevistade riksdagar fördela sig andra kammarens 
ledamöter på sätt, som framgår av tab. S. En beräkning visar, att medeltalet 
bevistade riksdagar per representant utgör inom det liberala partiet 15'0, inom 
det frisinnade 9'5, inom det socialdemokratiska 8'4, inom högern 8'1, inom 
bondeförbundet 5'3 samt inom det kommunistiska partiet 3'2. Högsta antalet 
bevistade riksdagar, 39, uppnåddes av godsägaren greve Raoul Gustaf Hamil-
ton i Kristianstads läns valkrets. 

Ser man åter på boningsorten för andra kammarens ledamöter och gör en 
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Tab. U. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

sammanställning efter bostad på landsbygd eller i städer för de olika partier
nas medlemmar, te sig förhållandena på följande sätt: 

Såsom synes av ovanstående tablå, uppgår antalet landsbygdsrepresentanter 
till 133 och antalet stadsrepresentanter till 97. Proportionen mellan lands
bygdens och städernas representation är alltså för närvarande något gynn
sammare för städerna än under aren 1894—1909, då i grundlagen var stadgat, 
att av andra kammarens 230 ledamöter 150 skulle väljas för landsbygden och 
HO för städerna. 

Liksom under föregående tider ha städerna i förhållande till sin folkmängd 
en betydlig övervikt Över landsbygden. De i städerna bosatta riksdagsmän
nen utgöra nämligen 42'2 % av kammarens samtliga ledamöter, medan städer
nas andel i rikets folkmängd endast belöper sig till 30'6 %. I likhet med för
hållandena vid de närmast föregående valen äro stadsrepresentanterna, för
delade efter partier, både absolut och relativt sett talrikast inom det social
demokratiska partiet, medan däremot alla representanterna för bondeförbun
det äro bosatta på landet. 

Den yrkesfördelning av andra kammarens ledamöter, som meddelas i tab. T, 
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har verkställts efter samma grunder som motsvarande fördelning av ledamö
terna i första kammaren. Därvid har den genom kammarens kansli vid bör
jan av 1925 års riksdag offentliggjorda förteckningen över kammarens leda
möter i huvudsak följts. De i tab. 6 meddelade uppgifterna rörande de val
das yrke hänföra sig däremot till t idpunkten för valet. 

Av förutvarande eller nuvarande statsråd hava icke mindre än 12 plats i 
kammaren, därav 3 tillhörande högern, 1 det liberala partiet och 8 det social
demokratiska partiet. 

Åldersfördelningen av andra kammarens ledamöter vid början av år 102.") 
utfaller på sätt tab. TJ närmare angiver, varvid till jämförelse även meddelas 
dylika uppgifter för år 1922. 

Kommunisternas samtliga riksdagsmän och flertalet av bondeförbundets 
och socialdemokraternas äro under 50 år, medan för de övriga partierna för
hållandet är det motsatta. E n beräkning av medelåldern för riksdagsmännen 
inom de olika partierna vid början av år 1925 utfaller på sätt nedanstående 
tablå närmare angiver, varvid till jämförelse även meddelas motsvarande 
uppgifter för åren 1912, 1915, 1918, 1921 och 1922. 

För kammarens samtliga ledamöter har medelåldern beräknats till 48'2 år, 
vilket är något högre än efter valet år 1921. Vad de olika partierna beträffar, 
visar översikten, att medelåldern är högst för liberala och frisinnade samt 
lägst för kommunister och socialdemokrater. 

Stockholm den IS september 1925. 

Underdånigst 

HUGO BURSTRÖM. 

E. AROSENIUS. 

Ivar Uhnbom. 
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Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1922—1924. 
Anm. H. = höger; B. = bondeförbundet; L. = liberal: Fr. = frisinnad; S. = socialdemokrat; 

V. = vänstersocialist; K. = kommunist; HT. etc. = högervilde o. s. v. — Tecknet * utmärker om
val för samma valkrets; ** att den valde vid tidigare riksdag representerat samma eller del av 
samma valkrets; *** att den valde förut representerat annan valkrets. Tecknet " utmärker före
gående ledamotskap av andra kammaren. — De valdas yrke och partiställning hänföra sig till 
tidpunkten för valet. 
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Anmärkning till t ab . 1. 

') Löfgren avsade sig uppdraget, varefter vid ny röstsammanräkning den ", i 1923 utslgs Fehr, 
Martin Nikolaus, jur. doktor, professor. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till andra kammaren, valdistriktsvis, år 1924. 
Anm. Procentsiffrorna angiva antalet i Talet deltagande i % av röstberättigade. — Att antalet i valet deltagande icke for alla 

valkretsar överensstämmer med tab . 4, beror på ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röstlängderna. — Valsedel sforsändelser 
enligt "i § vallagen ingå i de särskilda valdistr iktens antal i valet deltagande. I de för valkretsarna meddelade uppgifterna rörande 
de godkända valsedlarnas partifördelning ä landxbugd och städer ha nämnda försändelser, där ej annorlunda angives, ntproportio-
nerats. — I »samtliga» godkända valsedlar ingå även sådana valsedlar, som i t ab . 4 upptagits noder »övriga». — Hö = Höglunds
r ik tn ingen; Ki = Kilbomsriktningen. 
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Tab. 3. Rösträtten vid valet till andra kammaren, valkretsvis, år 1924. 
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Tab. 4. Avgivna valsedlar och valda riksdagsmän 
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164 Tab. 5 ( forts . ) . Rösträt ten och de l tagandet i va le t t i l l andra kammaren inom 
olika yrkesgrupper, valkretsvis, år 1924. 

1. Stockholms stad. 

2. Stockholms län. 

3. Uppsala län. 

4. Södermanlands län. 

5. Östergötlands län. 

6. Jönköpings län. 

7. Kronobergs län. 

8. Kalmar län. 

9. Gotlands län. 

10. Blekinge län. 

11. Kristianstads län. 

12. Malmö m. fl. städers v:s. 

13. Malmöhus läns Talkrets. 

14. Hallands län. 

15. Göteborgs stad. 

16. Göteb. o. Bon. l:s landst.-omr. 

17. ÄlTsborgs läns norra Talkrets. 

18. Älvsborgs läns södra Talkrets. 

19. Skaraborgs län. 

20. Värmlands län. 

21. Örebro län. 

22. Västmanlands län. 

23. Kopparbergs län. 

24. Gävleborgs län. 

25. Västernorrlands län. 

26. Jämtlands län. 

27. Västerbottens län. 

28. Norrbottens län. 
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Tab. 6. Valen till andra kammaren år 1924. 
De valdas namn, yrke och rösttal. 

Anm. De omedelbart under valkretsens namn förekommande uppgifterna angiva de vid valet 
använda parti-, underparti- och fraktionsbeteckningarna, ordnade i följd efter varandra. — Har 
riksdagsman blivit vald nnder fraktionsbeteckning, angives detta i särskild not. — II. = höger; 
B. = bondeförbundet; L. = liberal; JFr. = frisinnad; S. = socialdemokrat; Kh. = Höglundskommu-
nist; Kk. = Kilbomskommunist; Ö. = övriga (jfr tab. 4); Lv etc. = liberal vilde o. s. v. — En * 
utmärker, att den valde blivit omvald för samma valkrets; ** att den valde tidigare representerat 
samma eller del av samma valkrets; *** att den valde förut representerat annan valkrets. Teck
net i utmärker föregående ledamotskap av första kammaren. — De valdas yrke och partiställning 
hänföra sig till tidpunkten för valet. 
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