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VII 

Résumé de la Statistique électorale pour 1925—1928. 

Dans ce rapport sont traitées toutes les élections et tous les nouveaux dépouillements des voix 
qui ont eu lieu pour la Première chambre ainsi que pour la Seconde chambre de la Diète suédoise 
(>Kiksdagen>) pendant les années 1925—1928. 

Les élections pour les deux chambres se font d'après le principe de la représentation proportionelie. 
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 délivrés. 

Les élections pour la Première chambre se font par les conseils généraux et par les collèges 
électoraux des plus grandes villes pour une période de huit ans. Cependant, toute la chambre n'est 
pas renouvelée chaque fois, les circonscriptions étant divisées en huit groupes, de sorte qn'un d'eax 
élit chaque année ses membres pour une période de huit ans. Ainsi, en 1925, 1927 et 1928, 19 
députés furent élus et en 1926 18. La chambre, qui se compose de 150 députés, compte maintenant 
(au commencement de l'année 1929) 49 conservateurs, 17 de la ligue des paysans, 7 libéraux, 
24 libéraux prohibitionnistes, 52 social-démocrates et 1 communiste. 

Les élections pour la Seconde chambre se font tous les quatre ans au mois de septembre, où 
tous les membres sont élus. Le pays est divisé en 28 circonscriptions électorales, dont chacune 
élit 3—18 députés. Tous les suédois, hommes et femmes, qui l'année précédente avaient rempli 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. 61, 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 1928, ainsi que leur répartition au 
point de vue du droit de vote: 

Campagne Villes Pays entier 

Inscrits dans les listes 2 369 300 1202 941 3572241 

dont: ayant droit de vote 2 323 578 1182094 3505672 

n'ayant pas droit de vote . . 45 722 20 847 66 569 

En proportion de la population, les personnes inscrites dans les listes étaient de 58'7 %, et ceux 
qui avaient droit de vote effectif de 57'6 %. Bans la campagne les électeurs effectifs n'étaient que 
de 55'8 % de la population; dans les villes ils montaient à 61'5 %. 

Dans ce rapport, les personnes inscrites dans les listes sont réparties en groupes de professions 
pour expliquer l'effet des conditions du 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 les tabl. 5 et 6. 
Pour le pays entier, un résumé est donné dans les tabl. 0 et S, p. 54 et 62. Les professions sont 
rassemblées en trois grands groupes, I, II, III, comprenant la classe supérieure, moyenne et in
férieure. 



VIII 

En automne 1928, 2 363168 électeurs (67'4 #) ont pris part aux élections générales à la Seconde 
chambre pour la période 1929—1932. La participation était de 66" 1 % à la campagne et de 700 % 
dans les villes. Parmi les hommes la participation était de 72'6 %, tandis que pour les femmes le 
pourcentage ne montait qu'à 62'7. 

La participation aux élections pour les différents groupes de professions, aussi bien en chiures absolus 
qu'en comparaison avec le nombre des électeurs qualifiés, ressort du tabl. V (p. 72). L'intérêt le 
plus vif est à constater parmi les grands propriétaires, dont non moins de 89'5 % parmi les hommes 
et de 86'2 % parmi les femmes ont fait usage de leur droit de vote. Ensuite viennent les fabricants, 
dont 87'2 % resp. 84'6 % ont pris part à l'élection. Parmi les ouvriers, excepté les ouvriers d'agri
culture, la participation s'élève à 72'3 % pour les hommes, et 65'8 % pour les femmes; pour les 
marins et les pêcheurs au contraire elle monte à seulement 37'3 , parmi les hommes et 47'1 % 
parmi les femmes. 

Dans chaque groupe de professions on a rangé les femmes sous les divisions suivantes: l:o) mariées, 
2:o) autres membres de famille, 3:o) celles exerçant un métier et autres. L'intérêt pour les élections 
est aussi vif parmi les femmes mariées que parmi les hommes. Au contraire on peut constater un 
intérêt moins vif parmi les membres de famille et celles exerçant un métier. 

Les députés de la Seconde chambre sont au nombre de 230, c'est-à-dire en moyenne un repré
sentant sur les 26 469 habitants. Après les élections de 1924, la chambre se composait de 65 con
servateurs, 23 de la ligue des paysans, 5 libéraux, 28 libéraux prohibitionnistes, 104 social-démo
crates et 5 communistes. A ces élections, la répartition des bulletins de vote valables et des dé
putés élus sur les différents partis politiques était comme suit (voir tabl. 3): 



I N L E D N I N G . 

Föreliggande berättelse lämnar i främsta rummet en redogörelse för de 
under åren 1925—1928 förrättade valen till första kammaren samt de under 
år 1928 förrättade valen till andra kammaren men innehåller därjämte en 
översikt över samtliga de under perioden 1921—1928 förrättade ordinarie 
förstakammarvalen. Den meddelar vidare uppgifter rörande de nya röst
sammanräkningar, som ägt rum till första kammaren under tiden från 1921 
års förstakammarval intill början av 1929 års riksdag samt till andra kam
maren under tiden från 1924 års andrakammarval intill början av nyssnämnda 
riksdag. Delvis till följd av ändrad lagstiftning men även av andra skäl ha 
vissa delar av redogörelsen denna gång gjorts mera omfattande eller blivit på 
annat sätt omlagda, varför berättelsen till plan och innehåll ganska väsent
ligt skiljer sig från sina föregångare. 

Minst genomgripande äro de ändringar, som hänföra sig till tabellavdel
ningen. Dessa inskränka sig sålunda i huvudsak till, att i tab. 2 tillagts ett 
par kolumner, utvisande valdeltagandet inom vissa socialgrupper, att förut
varande tab. 5 för vinnande av bättre överskådlighet uppdelats i två tabeller 
samt att till tab. 7 fogats en redogörelse över sådana vid andrakammarvalet 
förekommande listtyper, som samlat ett större antal röster. 

Av de i textframställningen återgivna tabellerna äro däremot flertalet nya 
eller till uppställningen omändrade. Beträffande texten i övrigt må bland de 
utvidgningar, som tillkommit, i första hand nämnas översikten över första
kammarvalen under perioden 1921—1928, de till redogörelsen för andrakam-
marvalen hörande kapitlen om vallokaler, valdag och valtider samt preliminär 
röstfördelning, vidare en på grundval av röstlängdernas yrkesuppgifter verk
ställd kommungruppering samt därigenom möjliggjord fördjupad bearbetning 
av uppgifterna över valdeltagandet och de avgivna valsedlarnas partifördel
ning samt en valteknisk utredning, belysande skiljaktigheterna i mandatför
delningen mellan riksval och kretsval samt orsakerna till dessa skiljaktig
heter. 

Det material, varpå framställningen i huvudsak grundar sig, äro de vid 
röstsammanräkningarna förda protokollen samt, i fråga om statistiken över 
valen till andra kammaren, dessutom de vid dessa val använda röstlängderna. 

Fördelningen av de röstande och valda å de politiska partierna har skett 
med tillhjälp huvudsakligen av de röstsammanräkningsprotokollen bifogade 
förteckningarna över de avgivna rösterna samt tabellerna utvisande kandidat
namnens ordnande, varjämte beträffande valen till andra kammaren röstför-
delningen i några fall ägt rum med ledning av vid röstsammanräkningen upp
rättade s. k. hjälpsedlar, vilka av vederbörande länsstyrelser beredvilligt ställts 
till centralbyråns förfogande. 



2 VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅREN 1925 — 1928. 

Statistiken över den politiska rösträtten och valdeltagandet grundar sig pä 
de vid andrakammarvalen använda röstlängderna, vilka i centralbyrån under
kastats en detaljerad bearbetning. Vidkommande Stockholms stad har denna 
bearbetning verkställts av Stockholms stads statistiska kontor, som sedermera 
till centralbyrån överlämnat de för riksstatistiken erforderliga uppgifterna. 

Första kammaren. 

Valen till första kammaren åren 1925—1928. 

I berättelsen över riksdagsmannavalen åren 1922—1924 lämnades en redo
görelse för de under dessa år förrättade förstakammarvalen. I föreliggande 
berättelse lämnas i tab. 1 motsvarande redogörelse för de förstakammarval, som 
förrättats under åren 1925—1928. 

Under vart och ett av åren 1925, 1926 och 1927 förrättades val i tre valkret
sar samt under år 1928 i två valkretsar. År 1925 valde Jönköpings, Göteborgs 
och Bohus samt Värmlands län, år 1926 Kronobergs och Hallands län (en val
krets), Göteborgs stad samt Örebro län, år 1927 Kalmar läns norra och södra 
landstingsområden samt Gotlands län (en valkrets), Skaraborgs och Koppar
bergs län samt år 1928 Malmöhus län med Malmö och Hälsingborgs städer samt 
Gävleborgs län med Gävle stad. 

Tab. 1 innehåller uppgifter om de valdas namn, yrke, partiställning och röst-
tal, de vid valet använda partibeteckningarna och deras rösttal samt lämnar i 
samband därmed även upplysningar rörande den samverkan, som ägt rum 
mellan partierna. Anmärkas må, att den uppgivna partiställningen inom val
korporationerna och valkartellerna i några fall grundar sig på uppgifter, vilka 
inhämtats av partiorganisationerna. En utförligare behandling kommer att 
ägnas de nu nämnda valen i den sammanfattande översikt över de senare årens 
förstakammarval, som här följer. 

Översikt över de under åttaårsperioden 1921—1928 förrättade ordinarie 
förstakammarvalen. 

Den år 1921 definitivt genomförda författningsrevisionen innebar bl. a., att 
första kammaren skulle förnyas successivt på så sätt, att val årligen skulle 
förrättas inom en av de 8 grupper, i vilka de 19 valkretsarna vid förstakam
marval sammanförts. I samband med 1921 års grundlagsändringar fastställ
des särskilda övergångsstadganden, enligt vilka nyval till första kammaren 
skedde för hela riket i september månad år 1921. Dessa val skulle 
gälla, för första gruppen de åtta åren närmast efter år 1921 (första valåret), 
för annan grupp intill ingången av gruppens närmaste åttaårsperiod, d. v. s. 
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för andra gruppen ett år eller t. o. m. år 1922, för tredje gruppen två år eller 
t. o. m. år i923 o. s. v. Andra gruppen hade sålunda att förrätta nya val år 
1922, tredje gruppen år 1923 och övriga grupper därefter i löpande följd. 
Med de år 1928 förrättade förstakammarvalen, vilka i enlighet härmed ägde 
rum i sista eller åttonde gruppens valkretsar, ha följaktligen den första 
åttaåisperiodens samtliga val förrättats. Centralbyrån har fördenskull i 
en kortfattad återblick velat lämna en enhetlig bild av dessa val. I de samman
ställningar, som i det följande belysa de förändringar, första kammaren 
ur olika synpunkter undergått under periodens lopp, ha 1921 års val, d. v. s. 
den sammansättning kammaren erhöll genom dessa, fått utgöra utgångsläget. 
Det bör då observeras, att sedan sistnämnda års val nya val förrättats endast 
inom sju av de åtta valkretsgrupperna. För första gruppens valkretsar, Stock
holms stad och Ålvsborgs län, utgjorde nämligen de i september 1921 förrätta
de valen samtidigt de första ordinarie valen i den fortlöpande serien. Vidare 
må erinras om, att i andra gruppens valkretsar, Stockholms och Uppsala län 
samt Västerbottens och Norrbottens län, såväl septembervalet 1921 som det 
nya valet år 1922 förrättades av samma valmän, då under mellanliggande ti
den något landstingsmanna val ej ägt rum. 

Valkretsindelning m. m. För valen till första kammaren indelas riket i nit
ton valkretsar, nämligen: 1. Stockholms stad; 2. Stockholms län och Uppsala 
län; 3. Södermanlands 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. Ble
kinge län och Kristianstads län; 9. Malmöhus län med Malmö stad och Häl
singborgs stad; 10. Gröteborgs stad; 11. Göteborgs och Bohus län; 12. Älvs
borgs län; 13. Skaraborgs län; 14. Värmlands län; 15. Örebro län; 16. Kop
parbergs län; 17. Gävleborgs län med Gävle stad; 18. A7ästernorrlands län och 
Jämtlands län; 19. Västerbottens län och Norrbottens län. 

Valkretsarna äro av tre slag: 1) ett eller flera landstingsområden, 2) stad, 
som ej deltager i landsting (Stockholm och Göteborg) samt 3) landstingsom
råde jämte stad (städer), som ej deltaga i landsting. 

I den ordningsföljd, som här nedan angives, förrättas under september må
nad varje år val inom en av de 8 grupper, i vilka valkretsarna sammanförts, 
varigenom kammaren efter åtta år i sin helhet förnyats. 

De åtta grupperna äro följande: 
första gruppen: första o(ch tolfte valkretsarna, 
andra gruppen: andra och nittonde valkretsarna, 
tredje gruppen: tredje och åttonde valkretsarna, 
fjärde gruppen: fjärde och adertonde valkretsarna,. 
femte gruppen: femte, elfte och fjortonde valkretsarna, 
sjätte gruppen: sjätte, tionde och femtonde valkretsarna, 
sjunde gruppen: sjunde, trettonde och sextonde valkretsarna. 
åttonde gruppen: nionde och sjuttonde valkretsarna. 

Antalet ledamöter i första kammaren är jämlikt RO 6 § fastställt till 150. 
Mandattiden (8 år) räknas från januari månads början året näst efter det, 
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under vilket valet skett. Valen äro proportionella, och platserna fördelas 
mellan partierna efter D'Hondts regel. Valsedlarna skola vara försedda med 
partibeteckning (partinamn eller annan beteckning i ord för viss grupp av 
valmän eller för viss meningsriktning). 

Antalet mandat inom varje valkrets bestämmes efter folkmängden på så 
sätt, att en riksdagsman väljes för varje fullt tal, motsvarande en etthundra-
femtiondedel av rikets folkmängd (riksvalkvoten). Om härigenom icke hela 
antalet (150) kan fördelas, erhålla de kretsar, vilka efter fördelningen hava 
största överskottstalen i fråga om folkmängd, vardera ytterligare en riks
dagsman i ordning efter dessa tals inbördes storlek, så långt erfordras. Det 
antal riksdagsmän, varje valkrets enligt dessa grunder äger utse, fastställes 
vart tionde år av Konungen. 

Valmän för utseende av riksdagsmän i första kammaren äro landstingens 
ledamöter och särskilt utsedda elektorer för de städer, som ej deltaga i lands
ting. Landstingsmännens antal regleras efter folkmängdens storlek inom val
kretsarna för landstingsmannaval. Städer, som ej deltaga i landsting, äro 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle. De båda 
förstnämnda, som bilda egna valkretsar vid förstakammarval, välja elektorer 
till samma antal som stadsfullmäktige, medan inom de övriga, vilka vid för
stakammarval bilda valkorporation tillsammans med de landsting, ur vilka de 
utbrutits, elektorernas antal bestämmas efter samma grunder, som gälla för 
reglerandet av antalet landstingsmän. Till följd av att i Gotlands län antalet 
landstingsmän i förhållande till folkmängden på grund av en undantagsbestäm
melse är större, än lagen i regel medger, äga på grund av stadgandet i RO 
6 § 7 mom. vid förstakammarvalet, då Gotlands landsting är förenat med 
Kalmar läns båda landsting till en valkorporation, ej samtliga representanterna 
inom det förstnämnda landstinget rätt att deltaga i valet utan endast ett 
mindre antal, vilket vid senaste förstakammarvalet (år 1927) var 13. 

Den senaste regleringen av antalet riksdagsmän inom resp. valkretsar ägde 
rum år 1921 genom kungörelsen av den 18 juli samma år, och ny fördelning 
kommer följaktligen att äga rum år 1931. Tab. A lämnar upplysning om de 
folkmängdssiffror, som ligga till grund för den nyssnämnda regleringen, och 
anger vidare det antal riksdagsmän, som jämlikt RO 6 § 3:e, resp. 4:e mom. 
tillkom de olika valkretsarna. För att belysa de förskjutningar i folkmängden, 
som under åttaårsperioden ägt rum inom valkretsarna (och grupperna) ha 
tillagts ett par kolumner, utvisande folkmängdens storlek enligt senast till
gängliga uppgifter (Vi 1929). 

Den folkrikaste valkretsen är Malmöhus län med Malmö och Hälsingborgs 
städer, varefter följa Stockholms stad samt Västernorrlands och Jämtlands 
län. Minsta folkmängden hade år 1921 Göteborgs stad och Örebro län. Den 
förstnämnda valkretsen har likväl, såsom framgår av tabellen, numera i detta 
avseende gått förbi icke blott sistnämnda län utan ytterligare två valkretsar, 
nämligen Göteborgs och Bohus län och Jönköpings län. Beträffande för
ändringarna i övrigt lägger man märke till den starka folkökningen för Stock
holms stad, Västerbottens och Norrbottens län samt Stockholms och Uppsala 
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Tab. A. Folkmängden inom första hammarens valkretsar och valkretsgrupper 
samt mandatfördelningen mellan valkretsarna enligt 1921 års reglering. 

Anm. Notsiffronia angiva ordningen mellan de 10 valkretsar, som ha de största överskotten av folkmängd 

län. Lägre folkmängdssiffror än år 1921 utvisa 4 valkretsar, nämligen Söder
manlands och Västmanlands län, Kronobergs och Hallands län, Göteborgs och 
Bohus län samt Kopparbergs län. 

Till grund för valkretsamas gruppfördelning låg syftet att i möjligaste 
mån erhålla grupper med ungefärligen lika stort invånarantal, varigenom den 
årliga förnyelsen av kammaren i det närmaste skulle komma att omfatta sam
ma antal representanter. Tab. A visar, att år 1921 den största skillnaden, ut
görande omkring 80 000, förelåg mellan sjunde och fjärde gruppernas invånar
antal. Ar 1929 var läget härutinnan såtillvida ändrat, att maximiskillnaden, 
ehuru till storleken nästan oförändrad, i stället förefanns mellan andra och 
femte gruppen. 
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Tab. B . Antal valmän m. m. inom första hammarens valkretsar. 

Antalet riksdagsmän inom valkretsarna växlar mellan 12 i Malmöhus län 
och 5 i vardera Göteborgs stads valkrets och Örebro läns valkrets. Av tab. A 
framgår, att sammanlagt 140 mandat kunnat fördelas enligt bestämmelserna 
i RO 6 § 3 mom., medan 10 måst fördelas efter regeln om största överskottet 
(mom. 4). Det tionde och sista mandatet tillföll Ålvsborgs län med över
skottstalet 24 842. Örebro län kom närmast med överskottstalet 21 607. 

Riksvalkvoten utgjorde 39 358 emot 37 591 vid 1914 års reglering och 
34 809 vid motsvarande reglering år 1904. För de 10 valkretsar, som på 
grund av överskottstalens storlek erhöllo ytterligare ett mandat, är självfallet 
folkmängden per representant, såsom tab. B visar, mindre, och för de 9 åter
stående valkretsarna större än riksvalkvoten. 
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Medan antalet riksdagsmän inom valkretsarna ä r konstant under en tioårs
period, är antalet valmän, d. v. s. landstingsmän och elektorer, vid ändrade 
folkmängdsförhållanden eller av andra skäl underkastat jämkningar. Dessa 
ändringar in t räda vanligen i samband med de var t fjärde år återkommande 
landstingsmanna- och elektorsvalen. Tab . B innehåller uppgifter, utvisande 
valmännens antal inom valkorporationerna dels vid nyvalen till första kam
maren å r 1921, dels efter 1922 (1923) och 1926 (1927) års landstingsmanna-
och elektorsval. Stockholm och Göteborg, vi lka utse elektorer till samma an
tal som stadsfullmäktige, förete icke några ändringar i fråga om valmännens 
antal, medan inom övriga valkretsar förskjutningar inträffat, vilka dock i 
allmänhet icke vari t mera betj^dande. Sammanlagda antalet valmän har ökats 
från 1 310 vid 1921 års förstakammarval till 1 329 efter 1922 (1923) års 
och 1 335 efter 1926 (1927) års landstingsmanna- och elektorsval. De sist
nämnda fördela sig å 1 118 landstingsmän och 217 elektorer för de städer, som 
ej deltaga i landsting. 

Såväl riksdagsmännens som valmännens antal inom valkretsarna är beroende 
av folkmängdens storlek, men regleringen av antalet sker på olika sätt. Skilj
aktigheten härutinnan har likväl, såsom framgår av tab. B, icke medfört några 
större växlingar i fråga om det genomsnittliga antalet valmän per riksdags
man inom de olika valkretsarna. Största avvikelsen visar Göteborgs städ. 

Sistnämnda tabell lämnar vidare upplysning rörande den procentuella an
del, landsbygdsbefolkningen upptager inom valkretsarna, ävensom rörande mot
svarande proportion i fråga om valmän, bosatta å landsbygden. Till sist
nämnda grupp har därvid även räknats de landstingsmän, som äro bosatta 
i förorter till städerna. Er inras må, a t t såsom villkor för valbarhet till lands
tingsman gäller a t t vara mantalsskriven inom landstingsområdet, medan där
emot mantalsskrivning inom landstingsvalkretsen, vilken merendels utgöres an
tingen av ett landsbygdsområde eller av en eller flera städer, ej är erfor
derlig. Landstingsmännens fördelning efter bostadsorten har skett med led
ning av en av Svenska landstingsförbundets byrå upprät tad förteckning över 
de vid 1926 (1927) års val valda landstingsmännen. — Relativtalen, utvisande 
landsbygdens andel av folkmängden och av valmännen inom resp. valkretsar, 
äro såsom synes i stort desamma. 

Partistäl lningen inom valkorporationerna. De landstingsmanna- och elek
torsval, som varit bestämmande för valkorporationernas sammansättning un
der valperioden 1921—1928, ha vari t 1) 1919 års landstingsmanna- och 1921 
års elektorsval, 2) 1922 (1923) års landstingsmanna- och elektorsval samt 
3) 1926 (1927) års landstingsmanna- och elektorsval. De förstakammarval, 
som ägde rum under åren 1921 och 1922 (l:aj och 2:a valkretsgrupperna, även
som nyvalen i sin helhet å r 1921), förrättades sålunda av valmän utsedda 
vid de under 1) angivna valen, föTstakammarvalen under åren 1923—1926 
(3:e-^6:e valkretsgiupperna) av valmän utsedda vid de under 2) angivna 
valen samt förstakammarvalen under åren 1927 och 1928 (7:e och 8:e valkrets
grupperna) av landstingsmän och elektorer, som utsetts vid 1926 års lands
tingsmanna- och elektorsval. Då förstakammarvalen äro fördelade på åtta år, 
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medan landstingsmanna- och. elektorsval förrättas vart fjärde år, har följakt
ligen, därest icke förstakammarupplösning äger rum, för varje gång endast 
ena hälften av sistnämnda val inflytande på första kammarens nybildning. 

En översikt över den sammansättning, valkorporationerna i sin helhet erhöllo 
genom de nu omnämnda landstingsmanna- och elektorsvalen, lämnas i följande 
tablå. Till jämförelse meddelas den faktiska partifördelningen inom korpora
tionerna, tagna såsom enhet, vid de under perioden förrättade förstakammar-
valen. Sistnämnda fördelning har, såsom närmare framgår av tab. C, även 
rönt inflytande av, att enskilda valmän växlat parti till följd av nybildningar 
inom partierna eller av andra skäl. För att åstadkomma jämförbarhet ha lik
väl dessa valmän här nedan förts till det parti, för vilket de ursprungligen 
valts. Vidare bör observeras, att i här meddelade siffror hänsyn tagits till, 
att vid förstakammarval icke samtliga landstingsmän i Gotlands län äga rätt 
att deltaga i valet. 

Starkast företrädda inom valkorporationerna äro socialdemokraterna, och 
deras ställning har successivt förstärkts. Närmast i betydenhet därefter föl
jer högern. För liberala och frisinnade, som komma i tredje rummet, har 
läget undan för undan försämrats, men tillbakagången vid senaste landstings
manna- och elektorsvalet är likväl obetydlig. Den reglerande verkan, olik
heterna i fråga om valperioden för landstingsmanna- och elektorsvalen å ena 
sidan och förstakammarvalen å andra sidan utöva å partiernas styrkeförhål
landen inom valkorporationerna, kommer till synes vid en jämförelse mellan 
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Tab. C. Partiställningen inom valkorporationerna dels vid de ordinarie 
förstakammarvalen åren 1921—1928, dels vid närmast föregående första-

kammarval inom respektive valkretsar. 
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relativtalen i tabellens fjärde kolumn och motsvarande relativtal för de sär
skilda valen. Liberala och frisinnade partierna ha, såsom synes, fått sin an
del bland valmännen sänkt från 23-4 % vid 1919 (1921) års val till 14-9 % 
vid 1926 (1927) års; den styrka, varmed de båda partierna kunnat göra sig 
gällande vid föistakammarvalen angives emellertid av talet 17-3. Lika tydligt 
framträder utjämningen för socialdemokraterna, fastän verkningarna här gått 
i motsatt riktning. 

I tab. C lämnas uppgifter rörande valkorporationernas sammansättning in
om valkretsarna dels vid det under perioden 1921—1928 förrättade förstakam-
marvalet, dels vid valkretsens närmast föregående förstakammarval, vil
ket senare val för samtliga valkretsar utom Stockholms stad och Älvsborgs 
län utgjordes av det i september 1921 förrättade förstakammarvalet. Då be
teckningen »liberala» ändrat innebörd under periodens lopp till följd av det 
liberala partiets tudelning, ha valmännen tillhörande det ursprungliga partiet 
med detta namn i tabellen redovisats såsom liberala och frisinnade. 

Större antal representanter bland valmännen än vid närmast föregående 
förstakammarval hade, såsom tab. C utvisar, högern inom 15 valkretsar och 
oförändrat antal inom 3, medan motsvarande tal för bondeförbundet äro 5 och 
4, för liberalerna och frisinnade 1 och 4, för socialdemokraterna 9 och 6 samt 
för vänstersocialister och kommunister 2 och 5. I detta sammanhang bör upp
märksammas, att inom 11 valkretsar förskjutningar inträffat i fråga om to
tala antalet valmän, varigenom detta antal för korporationerna sammantagna 
ökats från 1 310 till 1 322. Till följd av att för tre valkretsar, Älvsborgs 
län, Stockholms och Uppsala län samt Västerbottens och Norrbottens län, 
landstingsmanaaval ej ägt rum under tiden mellan de båda i tabellen angivna 
förstakammarvalen, var inom dessa valkretsar partiställningen bland valmän
nen densamma vid bägge valtillfällena. 

Av tab. C framgår, att valmännens och de röstandes antal som regel är 
identiskt. Undantagen härifrån finnas angivna i noter till tabellen. För de 
under perioden 1921—1928 förrättade valen inskränka de sig till, att i tre 
valkretsar en valman, tillhörande resp. vänstersocialistiska och kommunistiska 
partierna, ej deltagit i valet. 

Partiernas samverkan vid valen. Då vid förstakammarvalen till skillnad 
från andrakammarvalen partiställningen bland valmännen redan på förhand 
är känd, och valresultatet vid olika partikombinationer följaktligen kan be-
Täknas, äro formerna för partiernas samverkan vid de båda valen i viss mån 
avvikande från varandra. Rent tekniskt sett föreligger också en skillnad, 
nämligen såtillvida att vid förstakammarvalet endast en väljarbeteckning å 
valsedlarna är tilläten, medan vid andrakammarvalen tre stå till förfogande. 
Gemensam väljarbeteckning är i båda fallen den vanligaste formen för sam
verkan, men denna utsträckes vid förstakammarvalen ofta till att avse även 
gemensam kandidatlista. Vid sistnämnda val förekommer dessutom ibland, 
att ett parti, vilket för valet av de egna representanterna icke behöver taga 
i anspråk hela sitt rösttal, avstår någon eller några av överskottsrösterna till 
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ett närstående parti, vars kandidatnominering det härigenom har möjlighet att 
påverka. 

För den samverkan, som ägt rum vid de under tiden 1925—1928 förrättade 
1'örstakammarvalen, lämnas en detaljerad redogörelse i tab. 1. Uppgifterna 
härom för periodens övriga förstakammarval återfinnas i motsvarande tabell 
i de närmast föregående berättelserna över riksdagsmannavalen. 

Nedanstående tablå utvisar antalet valkretsar, inom vilka partiet dels före
kom, dels samverkade vid förstakammarvalen 1921—1928 och vid närmast 
föregående förstakammarval (1919—1921). Med samverkan avses i detta fall 
användandet av gemensam partibeteckning. 

Framträdande är här den ökade samverkan, som kommer till synes för de 
borgerliga partierna. Vid de ordinarie valen 1921—1928 gingo endast i en 
valkrets (Älvsborgs län 1921) samtliga partier fram var för sig under egen 
beteckning. 

Partiernas kombinationer vid nyssnämnda samverkan återgivas har nedan, 
varvid »liberala + frisinnade» utgör beteckning även för det ursprungliga 
liberala partiet. 
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Av de 28 valkartellerna vid 1921—1928 års val avse något över hälften eller 
16 samverkan mellan de borgerliga partierna, medan för närmast föregående 
val motsvarande tal äro 23 och 10. 

Den samverkan genom röstlån, som förekommit, har antingen tillgått så, 
att rösten eller rösterna, som ställts till förfogande, avgivits under väljar-
beteckningen för det parti man velat stödja, eller också tagit den formen, 
att inom en kartell bestående av flera partier, överskottsrösterna inom ett parti 
avgivits till förmån för ett annat. Att döma av röstsammanräkningsprotokol-
lens uppgifter har vid valen 1921—1928 det förstnämnda förfaringssättet ägt 
rum i 4 fall och det sistnämnda likaledes i 4 fall. 

I tab. D lämnas en redogörelse för de vinster och förluster, partierna gjort 
genom kartellerna vid 1921—1928 års val. Därvid har det faktiskt före
liggande valresultatet jämförts med det resultat, som skulle ha erhållits, därest 
samverkan ej i någon form ägt rum, utan vart och ett av partierna gått fram 
under egen beteckning. För två valkretsar, Värmlands län samt Kalmar och 
Gotlands län, har resultatet mast angivas alternativt, då under förutsättning 
att samverkan ej ägt rum, jämförelsetalet för sista platsen visar sig bliva det
samma för två av partierna. 

Av tabellen framgår, att kartellerna åstadkommit betydande förskjutningar 
i valresultatet. Det är i främsta rummet de frisinnade och i andra hand 
bondeförbundet, som dragit fördel av dessa karteller. För liberala och fri
sinnade sammantagna ha de inneburit 6, eventuellt 7 vinster samt för bonde
förbundet 2, alternativt 3 vinster. Förlusterna drabba hårdast det socialdemo
kratiska partiet, som gått miste om 6, eventuellt 7 mandat. Högerns netto
förlust uppgår till 1, eventuellt 2 mandat. Skiljaktigheten mellan resultatet 
med och resultatet utan valkartellerna visar sig i själva verket vara större än 
skiljaktigheten mellan det senare resultatet och det resultat, som erhålles vid 
en fördelning av platserna efter partiernas sammanlagda rösttal för hela lan
det. Det antal mandat, varmed de båda största partierna vid en jämförelse 
av sistnämnda slag befinnas vara överrepresenterade, utgör nämligen, för so
cialdemokraterna 4, högst 5 mandat och för högern 3, högst 4 mandat. Härav 
följer också, såsom ävenledes framgår av sammanställningen å sid. 15, att 
kartellerna verkat i utjämnande riktning. 

Valda riksdagsmän. Såsom förut omnämnts, lämnas i tab. 1 en nominativ 
förteckning över de vid 1925—1928 års förstakammarval utsedda riksdags
männen. Beträffande valen 1921—1924 hänvisas till motsvarande redogörelse 
i föregående berättelser över riksdagsmannavalen. En sammanställning, ut
visande valresultatet inom varje valkrets, lämnas dessutom i tab. D, där till 
jämförelse utfallet vid närmast föregående val (1919—1921) meddelas. Att 
tabellen anger antalet riksdagsmän, som utsågs vid sistnämnda val, till endast 
149 beror på, att Stockholms stad vid' 1919 års val hade att utse 10 men 
vid 1921 års val 11 riksdagsmän. Några få ledamöter, vilka valts såsom 
vildar, ha förts till det parti, de ansetts stå närmast. 

Tab. D visar, att under perioden 1921—1928 valts 49 höger, 17 tillhörande 
bondeförbundet, 31 liberala och frisinnade, 52 socialdemokrater och 1 kommu
nist. Under perioden har vid återbesättandet av en ledigbliven plats en höger-
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Tab. D. Valda riksdagsmän dels vid de ordinarie förstakammarvalen åren 1921—1928, 
dels vid närmast föregående förstakammarval inom respektive valkretsar, samt vinster 

och förluster genom karteller vid de ordinarie valen 1921—1928. 
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man ersatts av en representant för bondeförbundet, vilket likväl utjämnas där
av, att en riksdagsman tillhörande bondeförbundet övergått till högern. Den 
nyssnämnda fördelningen anger följaktligen även partiställningen bland första 
kammarens ledamöter vid 1929 års riksdag. De 31 riksdagsmännen tillhörande 
liberala och frisinnade partierna fördela sig å 7 liberala, 23 frisinnade och 
1 frisinnad vilde. Av de under perioden 1921—1928 valda förstakammarleda-
möterna voro 149 män och 1 kvinna. 

Av tab. D framgår vidare, att valen i sin helhet medfört en vinst för hö
gern av 10 mandat, av vilka liberala och frisinnade förlorat 7, bondeförbun
det 1 samt det socialdemokratiska partiet, i vilket det vänstersocialistiska 
under tiden uppgått, likaledes 1 mandat. En av högervinstema har uppkom
mit genom mandatreglering. 

Förhållandet mellan partiernas vinster och förluster belyses närmare i efter
följande tablå. 

I detta sammanhang må erinras om, att i tre kretsar. Älvsborgs län, Stock
holms och Uppsala län samt Västerbottens och Norrbottens län, partifördel
ningen bland valmännen av skäl, som omnämnts i det föregående, vid båda 
valtillfällena var densamma. 

Till följd av förändringar i enskilda riksdagsmäns partiställning råder icke 
alltid för varje särskilt år överensstämmelse mellan den partifördelning bland 
riksdagsmännen, som erhålles med ledning av uppgifterna i tab. D, och mot
svarande fördelning enligt de genom kammarens kansli offentliggjorda förteck
ningarna över kammarens ledamöter. Efterföljande tablå återger partiställ
ningen, sådan den framgår av sistnämnda förteckningar, varjämte, där skilj
aktigheter förefinnas, fördelningen enligt tab. D angives inom parentes. För
klaringen till skiljaktigheterna lämnas i noter till tabellen. 
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Den ställning ur partifördelningssynpunkt, de olika valhandlingar, som ligga 
till grund för utfallet av de ordinarie förstakammarvalen under perioden 1921 
—1928, intaga till varandra, belyses närmare i nedanstående sammanställning, 
som i absoluta och relativa tal återger fördelningen dels bland urväljarna (del
tagarna i landstingsmanna- och elektorsvalen), dels bland de valda landstings
männen och elektorerna, dels därjämte bland de under perioden valda riksdags
männen. Då förstakammarvalen inom första och andra valkretsgrupperna voro 
beroende av landstingsmannavalen 1919 och elektorsvalen 1921, valen inom 
tredje t. o. m. sjätte grupperna av 1922 (1923) års landstingsmanna- och elek
torsval samt valen inom sjunde och åttonde grupperna av 192C (1927) års 
äro följaktligen de anförda siffrorna rörande urväljarna, landstingsmännen och 
elektorerna sammansatta av tal från tre olika landstingsmanna- och elektors
val. I de fall, då enskilda valmän växlat partiställning (se noter till Tab. C), 
ha dessa förts till det parti, inom vilket de ursprungligen blivit valda. 

De två faktorer, som orsaka de förskjutningar i partiemas styrkeförhållan
den, vilka här komma till synes, äro dels fördelningsregelns tendens att gynna 
de större partierna, dels valkartellernas verkningar. Den andel i förskjut
ningarna — vilka i sin helhet äro tämligen obetydliga — den ena och den 
andra av dessa båda faktorer haft, låter sig icke med ledning av de anförda 
siffrorna bestämmas. Valkartellernas infl5rtande till förmån för liberala och 
frisinnade partierna gör sig likväl tydligt märkbart. 

Mera betydande än de förskjutningar, förstakammarvalen under perioden 
1921—1928 medfört i fråga om kammarens politiska sammansättning, äro 
självfallet de förändringar, dessa val åstadkommit i fråga om personomsätt
ningen bland kammarens ledamöter. Av de 150 riksdagsmän, som utsagos 
vid nyssnämnda val, voro 39 eller 26-0 % nyvalda, medan 111 eller 74-0 % ome
delbart omvalts. Ställningen inom de olika partierna i detta avseende var föl
jande : 



16 VALDA RIKSDAGSMÄN. 

Högsta antalet nyvalda ledamöter såväl absolut som relativt taget visar 
högern. Av samtliga de nyvalda 39 riksdagsmännen hade emellertid icke 
mindre än 20 förut tillhört riksdagen, därav 3 första och 15 andra samt 2 båda 
kamrarna. 

Men den nybildning, kammaren i detta avseende undergår, är beroende icke 
allenast av de nya val, som förrättas, utan även av de personskiften, som ske 
i samband med avsägelser eller avgång på grund av dödsfall. En överblick 
över de förändringar, som ägt rum i kammarens sammansättning under de se
nare åren, lämnas i följande tablå, vilken visar huru många av ledamöterna 
vid 1922 års riksdag, som funnos kvar vid 1929 års riksdag, ävensom under 
vilken form avgången ägt rum. Då avgångens storlek" står i visst förhål
lande till partiernas mandatinnehav vid tillfällena i fråga, har tillagts en ko
lumn utvisande mandatskillnaden. 

Av de 150 kammarledamöterna vid 1922 års riksdag ha såsom synes in
till början av 1929 års riksdag ett sextiotal avgått, av vilka omkring hälften 
på grund av dödsfall eller avsägelse av uppdraget. Störst är avgången inom 
liberala och frisinnade partierna, beroende dels på att de båda partierna fått 
vidkännas en förlust av 7 platser, dels på det uthyte av liberala riksdags
män emot frisinnade som ägt rum under perioden. Det bör måhända i detta 
sammanhang omnämnas, att i flera fall förekommit, att samma plats växlat 
innehivaro två gånger under den tid, varom här är fråga. 

En jämförelse mellan genomsnittsåldern för de avgångna och motsvarande 
ålder för deras efterträdare vid tidpunkten för skiftet utfaller som följer: 

Medelåldern är i senare fallet i allmänhet något lägre än i förra fallet. 
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Nya röstsammanräkningar, förrättade under tiden från 1921 års första-
kammarval intill början av 1929 års riksdag. 

Jämlikt vallagens bestämmelser skall vid uppkommen ledighet efter riks
dagsman, som avgått före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, 
ny röstsammanräkning för utseende av efterträdare förrättas. Nytt val an-
ställes endast för det fall, att å de valsedlar, som upptaga den avgångnes 
namn, icke någon finnes upptagen, som kan inträda i den avgångnes ställe. 

Under den tid, som i rubriken angives, ha inalles företagits 45 nya röst
sammanräkningar för återbesättande av ledigblivna platser i första kammaren. 
I Tab. E lämnas en nominativ förteckning över de avgångna ledamöterna och 
deras efterträdare med angivande bl. a. av tiden för skiftet och de orsaker, 
som föranlett de nya sammanräkningarna. Anmärkas må, att i några fall 
efterträdaren vid första sammanräkningen blev en annan än den i förteck
ningen upptagne. Den först utsedde hade emellertid i skrivelse avsagt sig 
uppdraget eller kunde av andra skäl icke ifrågakomma. 

Av de 45 sammanräkningarna avse 11 efterträdare åt riksdagsmän, vilka 
avsagt sig uppdraget, innan de ännu kommit att utöva detsamma. Orsaken 
till avsägelsen var i flertalet av dessa fall, att vederbörande riksdagsman sam
tidigt invalts i andra kammaren eller valts till ledamot av första kammaren 
även för annan valkrets. En av de vid ny sammanräkning utsedda riksdags
männen blev ej i tillfälle att utöva uppdraget, på den grund att samman
räkningen ägde rum i november månad och mandattiden utgick med december 
månads utgång. I 7 fall ägde personskiftet rum vid sådan tidpunkt, att så
väl den avgångne som hans efterträdare bevistade någon del av samma riks
dag. 

Efter tiden för den nya sammanräkningen och partiet, den avgångne till
hörde, fördela sig riksdagsmännen på följande sätt: 

Maximum visar avgången under år 1928. Av partierna ha liberala och fri
sinnade samt socialdemokraterna det största antalet avgångna. Den avgångne 
och den nytillträdande tillhörde i samtliga fall utom 4 samma parti. Såsom 
framgår av förteckningen blev nämligen i ett fall en högerman ersatt av en 
representant för bondeförbundet, två liberala efterträddes av två frisinnade 
samt en frisinnad av en liberal. 



Tab. E. Nya röstsammanräkningar, förrättade under tiden från 1921 års förstakammarval intill början av 1929 
års riksdag. 

H: höger; B: bondeförbundet; L: liberala; Fr: frisinnade; S: socialdemokrater; V; vänstersocialister. — Yrket och partiställningen hänföra sig till tidpunkten 
för avgången och tillträdet. 
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Anledningarna till avgången voro följande: 

Av de under »annan orsak» upptagna 18 riksdagsmännen avledo 3 kort tid 
efter avsägelsen. 

Första kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1929. 

Till grund för den redogörelse, som här lämnas rörande första kammarens 
sammansättning, ligger i huvudsak den förteckning över ledamöterna, som 
offentliggjorts genom kammarens kansli. 

Partiställningen vid början av 1929 års riksdag var 49 höger, 17 tillhörande 
bondeförbundet, 7 liberala, 24 frisinnade, 52 socialdemokrater och 1 kommu
nist. Härvid har till vardera högern och de frisinnade räknats en vilde. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig första kam
marens ledamöter på sätt, som framgår av tab. F . Att frekvenstalen äro jäm
förelsevis höga för de riksdagsmän, som bevistat resp. 20, 10 och 7 riksdagar, 
torde ha sin orsak i, att dessa tal i ordning angiva antalet riksdagar efter de 
nyval till hela första kammaren, som ägde rum dels efter kammarupplösnin
garna åren 1911 och 1919, dels i september 1921. 

Frånsett den kommunistiske riksdagsmannen visa socialdemokraterna stör
sta antalet riksdagar per representant, medan tidigare högern hade försteget. 
Medeltalen äro nämligen, för högern 12-1, för bondeförbundet 7-1, för de libe
rala 12-0, för de frisinnade 9-7 samt för socialdemokraterna 12-8. Jämföras 
dessa tal med motsvarande tal för andra kammaren, befinnes för högern, de 
liberala och socialdemokraterna det genomsnittliga antalet riksdagar per re
presentant vara högre och för bondeförbundet och de frisinnade lägre i första 
än i andra kammaren. 

Av förstakammarledamötema vid 1929 års riksdag hade icke mindre än 42, 
varav 9 höger, 5 tillhörande bondeförbundet, 3 liberala, 5 frisinnade och 19 
socialdemokrater samt den kommunistiska ledamoten, förut tillhört andra kam
maren, medan av andrakammarledamöterna vid samma riksdag endast 8 till
hört medkammaren. Även om det numera oftare än förut inträffar, att en 
förstakammarledamot väljes till riksdagsman i andra kammaren, är det mot
satta förhållandet likväl fortfarande ojämförligt vanligare. 

Antalet representanter, bosatta inom den egna valkretsen, vilket antal, så
som följande tablå över fördelningen av första kammarens ledamöter efter bo-
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Tab. F . Antal bevistade riksdagar. 

ningsorten visar, sakta sjunkit under de senare åren, företer nu någon ök
ning. 
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Det förhållandevis största antalet representanter bosatta inom valkretsen ha. 
såsom synes, de frisinnade. 

Även antalet representanter bosatta å landsbygden visar år 1929 en mindre 
stegring. Fördelningen i detta hänseende var följande, varvid är a t t märka, 
a t t förorter till städenia ingå under landsbygden. 

Såsom synes ha partierna i al lmänhet flertalet av sina ledamöter bosatta 
i städerna. Förutom för 10 av de 11 egna representanterna utgör Stockholm 
bostadsorten för ytterl igare 20 ledamöter. I dess närmaste förorter äro dess
utom 10 ledamöter bosatta. 

E t t försök till yrkesfördelning av första kammarens ledamöter föreligger i 
tab . G, varvid erinras, a t t f. d. utövare av ett yrke i allmänhet räknats till den 
grupp, de skulle hava tillhört, om yrke t fortfarande utövats. I övrigt torde 
böra nämnas, a t t en del kammarledamöter med lika fog kunnat föras till tven-
ne olika yrkesgrupper. Då motsvarande sammansättning inom valkorpora-, 
tionerna måhända i detta sammanhang kan äga intresse, ha r t i l lagts en ko
lumn innehållande uppgifter härom. Dessa uppgifter hänföra sig i huvudsak 
till ställningen efter 1926 (1927) å rs landstingsmanna- och elektorsval. An
märkas må, a t t den uppgivna fördelningen icke kan göra anspråk på a t t i varje 
detalj vara fullt exakt, då i en del fall, berörande i främsta rummet de båda 
grupperna hantverkare och arbetare, 5-rket icke med säkerhet kunnat fast
ställas. 

A v tabell G framgår, a t t de under åren 1922—1928 förrättade valen och 
nya röstsammanräkningarna icke medfört några större förskjutningar i fråga 
om yrkesfördelningen bland kammarens ledamöter; någon gång beror skill
naden därpå, a t t samma person på grund av förändring i yrket förts till en 
annan grupp. Om samtliga civila, militära och ecklesiastika statstjänstemän, 
kommunala tjänstemän och läkare sammanföras till en enda grupp, visar sig 
denna år 1929 omfatta ti l lsammans 62 av kammarens ledamöter mot 66 år 
1925 och 59 år 1922. Av nuvarande eller förutvarande statsråd hade icke 
mindre iin 24 plats i kammaren, av vilka 10 tillhöra det socialdemokratiska 
partiet , 9 högern. 4 de frisinnade och 1 bondeförbundet. 

AldersfördelninfiCH bland första kammarens ledamöter vid början av år 
1929 framgår av tab. H, i vilken motsvarande uppgifter för åren 1925 oc!i 
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T a b . G. Yrkesfördelningen bland första kammarens ledamöter. 

1922 även meddelas. Såsom tabellen visar, äro i detta avseende ganska s t o n 
motsättningar rådande mellan partierna. Av kammarens 30 medlemmar med 
en ålder under 50 år komma sålunda 24 på socialdemokraterna. 0 på bonde -
förbundet, 3 på vardera högern och de frisinnade samt 1 på de liberala. 

Såsom en följd härav är medelåldern ganska olika inom de särskilda par
tierna, vilket följande siffror visa: 
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Tab. H. Åldersfördelningen bland första kammarens ledamöter. 

Genomsnittsåldern för första kammarens samtliga ledamöter, vilken vid 
1922 års riksdag, d. v. s. efter septembervalen år 1921, var 52l eller den 
lägsta ålder, som vid någon riksdag iakttagits, har sedan dess något ökats. 
Den sänkning av medelåldern, som i det föregående konstaterats ha ägt rum i 
samband med personskiften vid nya val eller nya sammanräkningar, har följ
aktligen icke varit i stånd att uppväga den höjning, som automatiskt inträtt 
till följd av stegringen i de kvarvarandes ålder. 
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Andra kammaren. 
Nya röstsammanräkningar, förrättade under tiden från 1924 års andra-

kammarval intill början ar 1929 års riksdag. 

För utseende av efterträdare till riksdagsman, som avsagt sig uppdraget 
eller eljest avgått före utgången av den tid, för vilken han blivit vald, gälla 
liknande bestämmelser för andra kammaren som beträffande den första. Jäm
likt vallagens bestämmelser skall sålunda i regel nytt val icke förrättas, utan 
efterträdaren till den avgångne utses i stället genom ny röstsammanräkning, 
som ofördröjligen verkställes. Samtliga de under den i rubriken angivna tiden 
ledigblivna platserna i andra kammaren hava fyllts på sistnämnda sätt. 

Av de år 1924 valda kammarledamöterna avgingo 21 före mandattidens 
utgång, liksom även en av efterträdarna till dessa. Av de vid 1928 års val 
utsedda riksdagsmännen avgingo 4 före ingången av 1929 års riksdag. Un
der tiden från 1924 års val intill 1929 års riksdag ha sålunda sammanlagt 
26 nya röstsammanräkningar måst företagas. 

Uppgifter rörande de förändringar i kammarens sammansättning, dessa 
röstsammanräkningar medfört, lämnas i tab. I . Denna visar, att av ifrågava
rande sammanräkningar 1 förrättats år 1924, 6 år 1925, 3 år 1926, 9 år 1927, 
6 år 1928 och 1 år 1929. I 5 fall, av vilka 1 avser en ledamot vald år 1924 
och 4 avse ledamöter valda år 1928, inträffade avsägelsen (ledigheten) före 
eller samtidigt med ingången av den mandattid, för vilken den avgångne bli
vit vald. Beträffande efterträdarna är att märka, att två av dessa icke kom-
mo att utöva det erhållna uppdraget, enär tillträdet ägde rum under senare 
hälften av det år, med vilket mandattiden utgick. Av tab. I framgår vidare, 
att efter en av de avgångna två sammanräkningar samtidigt måste företagas, 
den ena för återstoden av perioden 1925—1928 och den andra för perioden 
1929—1932. Sex av de uppkomna ledigheterna inträffade vid sådan tid
punkt, att såväl den avgångne som hans efterträdare bevistade någon del av 
samma riksdag. 

Såsom följande fördelning visar, har avgången varit störst inom social
demokratiska partiet, vilket mistat 6 representanter på grund av dödsfall. 



Tab. I. Nya röstsammanräkningar, förrättade under tiden från 1924 års andrakammarval intill början av 1929 
års riksdag. 

H: höger; B: bondefortrandet; Fr: frisinnade; S: socialdemokrater. — Yrket och partiställningen hänföra sig till tidpunkten för avgången och tillträdet. 
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VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1928. 27 

Efter en av de avlidna riksdagsmännen ha, såsom nyss nämnts, måst före
tagas två röstsammanräkningar, vilket är orsaken till den bristande över
ensstämmelsen mellan antalet sammanräkningar och avgångna. 

Talen till andra kammaren år 1928. 

Valtekniska förhållanden. 

Valkretsindelning m. m. För valen till andra kammaren indelas riket i 
tjuguåtta valkretsar, nämligen: 

Stockholms stad; 
Göteborgs stad; 
Göteborgs och Bohus läns landstingsområde; 
Malmö, Hälsingborgs, Landskrona och Lunds städer; 
Malmöhus läns valkrets, innefattande länets landsbygd samt städerna Ystad, 

Trälleborg, Skanör med Falsterbo och Eslöv; t 

Älvsborgs läns norra valkrets, innefattande Nordals, Sundals, Valbo, Töss-
bo, Vedbo, Flundre, Väne, Bjärke, Vättle, Aie, Kullings och Gäsene härad 
samt städerna Åmål, Vänersborg, Alingsås och Trollhättan; 

Älvsborgs län södra valkrets, innefattande Ås, Kinds, Redvägs, Marks, Ve
dens och Bollebygds härad samt städerna Borås och Ulricehamn; 

vart och ett av rikets övriga län. 
Hela antalet representanter utgör 230, vilka väljas för en tid av fyra år. An

talet inom varje valkrets regleras efter folkmängden vid början av året näst 
före den fyraårsperiod, för vilken valen gälla. För varje fullt tal motsvaran
de en tvåhundratrettiondel av rikets folkmängd utses en riksdagsman. Då 
vid tillämpandet av denna regel icke samtliga 230 platserna kunna fördelas, 
tilldelas de övertaliga platserna, en efter annan, de valkretsar, som efter för
sta fördelningen uppvisa de största befolkningsöverskotten. Härförutom gäl
ler den undantagsbestämmelsen, att valkrets, vars folkmängd ej uppgår till 
fullt tre tvåhundratrettiondelar av folkmängden, likväl äger rätt att välja 3 
riksdagsmän. Till följd av denna bestämmelse erhåller Gotland, vars folk
mängd uppgår till endast något över två tvåhundratrettiondelar, 3 mandat. 

Det antal riksdagsmän, varje valkrets för fyraårsperioden 1929—1932 äg
de utse, fastställdes genom kungörelsen av den 11 maj 1928. Förändringarna 
i fråga om representantantalet sedan 1924 års val bestå i, att Stockholms 
stad erhållit ytterligare två platser på bekostnad av en plats i vartdera Örebro 
och Kopparbergs län. 

Antalet representanter inom de olika valkretsarna och de folkmängdssiff
ror, som legat till grund för fördelningen, finnas angivna i tab. J . Riksval-
kvoten för andra kammaren, d. v. s. en tvåhundratrettiondel av rikets folk
mängd, utgjorde 26 469. Tabellen visar, att inalles 11 mandat måst fördelas 
efter regeln om största överskott. Näst sista platsen erhöll Stockholms sta,d 
och sista platsen Gävleborgs län med ett jämförelsetal (14 324), som endast 
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Tab. J . Folkmängd och antal riksdagsmän i andra kammarens valkretsar. 

Anm. Notsiffrorna angiva ordningen mellan de 11 valkretsar, som ha de största överskotten av 
folkmängd. 

obetydligt överstiger motsvarande tal för Västerbottens (14 271) och Kop
parbergs län (14 235). 
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Efter antalet representanter gruppera sig valkretsarna på följande sätt: 

Lägsta antalet eller 3 har, såsom förut nämnts, Gotlands län och högsta 
antalet (18) Stockholms stad. De till folkmängden minsta valkretsarna äro 
Gotlands och Jämtlands län med resp. 57 033 och 136 374 invånare. Folkri-
kast äro Stockholms stad (464 699) och Östergötlands län (309 959). Från
sett Gotlands län, för vilket relationstalet är 19 011, växlar folkmängden per 
representant mellan lägst 24 560 i Blekinge län och högst 28 508 i Västerbot
tens län. 

I tab. J lämnas även uppgifter angående folkmängdens fördelning på lands
bygd (inklusive köpingar) och städer. Stockholms stad, Göteborgs stad samt 
Malmö m. fl. städers valkrets äro rena stadsvalkretsar. Inom alla övriga 
valkretsar är landsbygdens befolkning avsevärt talrikare än städernas; min
sta överskottet förekommer i Östergötlands, Södermanlands och Blekinge län. 

Valdistriktsindelning. Enligt vallagens bestämmelser förrättas valen till 
andra kammaren valdistriktsvis. Valförrättare är å landet distriktets val
nämnd och i stad magistraten eller, där stad är delad i valdistrikt, magistratens 
deputerade. 

Såsom allmän regel gäller, att varje kommun bildar ett valdistrikt. Till 
denna regel äro dock fogade undantagsbestämmelser, vilka medföra, att ett 
stort antal såväl landskommuner som städer äro uppdelade i valdistrikt. An
talet kommuner utgjorde sålunda år 1928 tillsammans 2 527, varav 2 414 lands
kommuner och 113 städer, medan motsvarande antal valdistrikt uppgick till 
resp. 3 970, 3 485 och 485. 

Utvecklingen i fråga om kommunernas uppdelning i valdistrikt har, såsom 
följande siffror visa, varit ganska rask. 

För städernas vidkommande har sedan år 1917 valdistriktens antal mer än 
fördubblats, och även på landsbygden är ökningen avsevärd. Trots denna 
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Tab. K. Valdistriktsindelning vid andrakammarvalen år 1928. 
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ökning äro likväl till följd av rösträttsutvidgningen år 1921 valdistrikten, 
iäknat efter antalet röstberättigade inom desamma, numera i genomsnitt be
tydligt större, än de voro före sistnämnda år. 

Rörande valdistriktsindelningen inom de särskilda valkretsarna äro upp
gifter sammanförda i tab. K. Framför allt i Norrland med dess flerstädes 
mycket vidsträckta kommuner har, såsom denna tabell visar, uppdelningen i 
valdistrikt nått en stor omfattning. I de båda nordligaste länen äro sålunda 
nära nog samtliga kommuner uppdelade i distrikt och ofta i ett betydande 
antal. Gotlands län har däremot icke någon landskommun uppdelad, och även 
inom övriga län med till större delen små kommuner såsom Uppsala, Malmö
hus, Hallands och Skaraborgs län sammanfaller såsom regel valdistriktet med 
kommunen. Största antalet distrikt hade å landsbygden Vilhelmina kommun 
(Västerbottens 1.) med 15, därefter följa Gällivare (Norrbottens 1.) med 14 
samt Umeå landskommun med 13. Två landskommuner, Hishult och Kölinga-
red, äro delade på skilda län, och varje del bildar till följd härav särskilt 
valdistrikt. Den förra kommunen är delad på Kristianstads och Hallands 
län och den senare på Älvsborgs läns södra valkrets och Skaraborgs län. 

Av landets 113 städer utgjorde 52 mer än ett valdistrikt. Stockholm var 
indelat i 147 distrikt (mot 125 år 1924), Göteborg i 34 (28), Malmö i 33 
(33), Norrköping i 15 (14), Hälsingborg i 14 (10) samt Gävle i 13 (8). 

I tab. K lämnas även en översikt över valdistriktens storlek, räknat efter 
de röstberättigades antal. Inom 2 807 distrikt å landet eller över tre fjärdede
lar av samtliga landsbygdsdistrikt understeg detta antal 1 000, medan av stä
dernas 485 distrikt endast 12 komma under ifrågavarande gräns. Enligt val
lagens bestämmelser får endast i undantagsfall invånarantalet i ett landsbygds
distrikt överstiga 3 000. Av tab. K framgår, att 5 distrikt å landet hade 
mer än 3 000 röstberättigade. Motsvarande antal stadsdistrikt utgör 100, av 
vilka ensamt 27 komma på Göteborgs stad. 

Vallokaler. Rörande de lokaler, inom vilka valet skall äga rum, äro i val
lagen inga andra föreskrifter stadgade, än att kommunerna skola tillhanda
hålla lämpliga sådana. Kungörelse om vilken lokal, som vid valförrättningen 
skall användas, meddelas av Konungens befallningshavande i samband med ut
färdandet av övriga föreskrifter röTande valet. 

Sammanställas, såsom skett här nedan, uppgifterna rörande de vid 1928 
års val använda vallokalerna, visa sig i främsta rummet skolor och gymna
stiksalar ha tagits i anspråk för ändamålet i fråga. I andra hand komma 
kommunala och kyrkliga sammanträdeslokaler o. dyl. Såsom sådana ha räk
nats kommunalrum, kyrksalar, församlingssalar, sockenstugor, stadshus, ses
sionssalar m. fl. Det har därvid icke kunnat undvikas, att ibland gränsen 
mellan grupperna icke helt kunnat upprätthållas. Detta har exempelvis varit 
fallet, då vallokalen uppgivits vara ett kommunalrum eller en samlingssal, 
vilka enligt uppgift varit belägna i något skolhus eller ålderdomshem. 
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Den övervikt, de båda i tablån här ovan först angivna grupperna upptaga, 
är i Norrland icke fullt så utpräglad som i övriga delar av landet. Såsom 
vallokaler ha i denna landsdel ganska ofta även använts missions- och böne
hus, ordenslokaler och andra föreningslokaler. Et t relativt starkt inslag ut
göra här även privata gårdar och bostäder. Ibland ha dessa utgjorts av val
nämndsordförandens bostad. Såsom exempel på vallokaler av mera egenar
tat slag må nämnas auktionskammare, brandstation, exercishus, pastorsexpe
dition och mejerilokal. 

Valdag och valtid. Enligt vallagens 54 § skola de ordinarie valen till 
andra kammaren förrättas å tredje söndagen i september månad. För stad är 
dock medgivet ätt förrätta valet å närmast före infallande söckendag, var
jämte, då synnerliga skäl därtill äro, för viss valkrets valet kan utsättas till 
annan dag i september månad. 

I enlighet med dessa bestämmelser ägde inom större delen av landet 1928 
års andrakammarval rum söndagen den 16 september. Lördagen den 15 sep
tember valde dels två valkretsar i sin helhet, nämligen Malmö, Hälsingborgs, 
Landskrona och Lunds städers valkrets samt Göteborgs stads valkrets, dels 
därjämte städerna Uppsala, Enköping, Kalmar, Visby, Karlskrona, Kristian
stad, Eslöv, Ystad, Trälleborg, Skanör med Falsterbo, Örebro, Askersund, 
Nora, Lindesberg, Falun, Säter och Umeå. I Stockholm förrättades valet 
fredagen den 21 september. 

' Rörande valtiden föreskriver vallagen, att valet med uppehåll för högmässo
gudstjänst skall fortgå från kl. 9 fm till kl. 3 em. samt därefter å landet mel
lan kl. 5 och 8 em. och i stad mellan kl. 5 och 9 em., med rätt likväl för Ko
nungens befallningshavande att på framställning av valförrättaren förordna 
om andra tider. Tillträde till valet skall dock alltid finnas dels minst två 
timmar före kl. 3 em., dels dessutom å landet minst två timmar efter kl. 5 em. 
och i stad minst samma tid efter kl. 7 em. Dessa bestämmelser innebära vissa 
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ändringar i hittills gällande valtider. Den första delen av valtiden, som förut 
varade till kl. 2 em., har förlängts med en timme för såväl landsbygden som 
städerna, varjämte den del, som är förlagd helt till eftermiddagen, utsträckts 
en timme å landsbygden, genom att valförrättningen återupptages redan kl. 5 
em. i stället för såsom tidigare kl. 6 em. Vidare har den minimitid, som skall 
iakttagas, då ändring av valtiden äger rum, ökats från tre till fyra timmar. 

Den möjlighet, vallagen medger, att i viss mån få valtiden anpassad efter 
önskan, har i stor utsträckning utnyttjats. För icke mindre än 1 594 eller 
45-7 % av landsbygdens 3 485 valdistrikt hade sålunda förordnats om sär
skilda valtider, och av landets 113 städer hade 42 valtider avvikande från den 
regelmässiga. Till synes har jämkningen i valtiden i åtskilliga fall betingats 
av en önskan att få denna fixerad i förhållande till gudstjänsten. 

Någon sammanställning över valtidens längd och de kombinationer av val
tider, som tillämpats inom de olika valdistrikten, låter sig icke göra, men i 
tab. L lämnas en summarisk översikt över valtiderna inom de valdistrikt, för 
vilka särskilda föreskrifter härom utfärdats. I denna äro valdistrikten dela
de i två grupper, dels sådana, inom vilka valtiden bildat en sammanhängande 
period, och dels sådana, inom vilka valtiden omfattat två olika perioder. Inom 
sistnämnda grupp har skillnad gjorts mellan å ena sidan de valdistrikt, för 
vilka särskilda föreskrifter om uppehåll ej utfärdats, och å andra sidan de 
distrikt, för vilka dylika bestämmelser med angivande av uppehållstiden, vil
ken i samtliga fall inträffade före kl. 3 em., varit gällande. Tabellens upp
gifter, vilka för landsbygden meddelas valkretsvis och för städerna i riks-
siffror, belysa huvudsakligen de jämkningar i begynnelse- och avslutningsti
derna, som vidtagits inom distrikten med en valtid bestående av två olika 
perioder. 

Behovet av dylika jämkningar har synbarligen varit ganska skiftande inom 
olika delar av landet. Medan i Kalmar, Blekinge, Kristianstads, Gävleborgs, 
Jönköpings, Örebro och Västmanlands län för samtliga eller nära nog samt
liga landsbygdsdistrikt särskilda föreskrifter rörande valtiden utfärdats, ha 
i Kronobergs, Jämtlands och Västerbottens län icke i något sådant distrikt 
samt i Gotlands, Hallands, Göteborgs o. Bohus och Värmlands län endast in
om ett fåtal ändringar i valtiden ägt rum. 

Den första av de i tab. L angivna grupperna, som består av de distrikt, inom 
vilka valtider ändrats så, att den bildat en sammanhängande period, omfattar 
42 landsbygdsdistrikt samt 3 städer, däribland Stockholm. Flertalet av dessa 
landsbygdsvaldistrikt hade valtiden förlagd mellan kl. 1—7 em. 

Den andra gruppen, bestående av distrikt, som haft valtiden uppdelad i pe
rioder, avvikande från de gängse tiderna, inrymmer 1 552 landsbygdsdistrikt 
och 39 städer (77 distrikt). Beträffande resp. 274 och 15 (30) av dessa hade 
med angivande av fixerad uppehållstid förordnats om uppehåll under valti
dens förra del, varigenom för dessa distrikt valtiden i verkligheten kom att 
bestå av tre perioder. Uppehållstiden växlar mellan lägst l1^ timme och 
högst 3 timmar. 

Granskar ma» de i tab. L återgivna begynnelse- och avslutningstiderna 



Tab. L. Valtider å landsbygden, valkretsvis, samt i städerna (rikssiffror) vid andrakammarvalen år 1928. 
(Ordinarie valtid: ä landsbygden kl. 9 fm.—3 em. och kl. 5—8 em. samt i städerna kl. 9 fm.—3 em. och kl. 5—9 em.) 
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för de till andra gruppen hörande distrikten, befinnas beträffande såväl val
tidens första som andra period de vidtagna ändringarna i dessa tider vara 
ganska betydande. Minst utsatt för ändringar har begynnelsetiden å efter
middagen varit. Denna överensstämde sålunda inom gruppens samtliga di
strikt utom 364 med den i allmänhet gällande (kl. 5 em.). Flertalet av de 
ifrågavarande 364 distrikten hade förlagt begynnelsetiden till en tidpunkt 
efter kl. 5 em., dock ej i något fall senare än kl. 7 em. Till skillnad från be
gynnelsetiden har avslutningstiden å eftermiddagen varit föremål för ändring 
i ett stort antal valdistrikt eller i tillsammans 1 208. Ändringarna beröra 
dock uteslutande landsbygdens distrikt, medan städerna avslutat valet vid 
ordinarie tidpunkt (kl. 9 em.). Nära nog samtliga av nyssnämnda distrikt 
å landsbygden hade utsatt avslutningstiden till en tidpunkt före den sedvan
liga (kl. 8 em.). I icke mindre än 1 191 distrikt avslutades valet sålunda 
kl. 7 em. 

Åven begynnelse- och avslutningstiderna för valtidens första period förete, 
såsom framgår av tab. L, stora växlingar. I allmänhet har ändringen av be
gynnelsetiden bestått i, att valet påbörjats vid senare tidpunkt än kl. 9 fm. 
Medan endast inom 11 landsbygdsdistrikt och 3 städer valet tog sin början 
före denna timme, var motsvarande antal, för vilka begynnelsetiden inföll ef
ter densamma, resp. 885 och 8. I tillsammans 317 distrikt å landet och 2 stä
der, valdistrikten med en sammanhängande valtid häri ej inräknade, började 
valet först kl. 1 em., vilket är den senaste tidpunkt, lagen härutinnan med
ger. Har sålunda här och var en benägenhet yppats att låta valet taga sin 
början en eller annan timme efter den vanliga tiden, framträder åter igen på 
andra platser en önskan att få den första delen av valtiden avslutad före 
kl. 3 em. Av de 795 landsbygdsvaldistrikt och 16 städer, som i sådant avse
ende ändrat sin valtid, avslutade resp. 108 och 3 denna period före kl. 12 m., 
inom 4 distrikt redan kl. 10 fm. 

Den kortaste valtid, som enligt gällande bestämmelser får förekomma, ut
gör 4 timmar. Då uppgifter i allmänhet icke förelegat rörande det uppehåll, 
som gjorts för gudstjänst, låter sig antalet distrikt med valtiden inskränkt 
till 4 timmar icke med säkerhet fastställa. De uppgifter, som härom med
delas i tab. L, avse sådana distrikt, för vilka preciserad valtid funnits angi
ven, och äro sålunda att anse såsom minimital. Tabellen visar, att inom Kri
stianstads och Skaraborgs län distrikten av detta slag voro ganska talrika. 
Huru distrikten med minimitid fördela sig efter storleken m. m. framgår av 
följande siffror: 
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Såsom synes härav, ingå bland dessa distrikt även sådana med ett ganska 
betydande antal röstberättigade. Tillsammans 24 hade sålunda över 1000 
röstberättigade, och det genomsnittliga antalet valdeltagare per timme upp
gick inom dessa till 182. De båda största, av vilka det ena är beläget i Öre
bro län och det andra i Skaraborgs län, hade resp. 2 134 och 1 508 röstberät
tigade samt 1 531 och 835 valdeltagare. 

I tablån här ovan återgivas även siffror, utvisande det procentuella valdel
tagandet inom distrikten med en valtid av 4 timmar. Att sätta dessa siffror i 
samband med inskränkningen i valtiden är måhända förhastat, ehuru å andra 
sidan deltagarfrekvensens vikande tendens med distriktens växande storlek 
är påfallande. 

Den preliminära röstfördelningen. För att ernå ett snabbare offentliggö
rande av andrakammarvalens resultat beslöts vid 1927 års riksdag, att val-
förrättarna i omedelbar anslutning till själva valförrättningen skulle företaga 
en preliminär fördelning av de avgivna valsedlarna efter de å dessa förekom
mande väljarbeteekningarna. Bestämmelserna härom äro givna i 69 § vallagen 
och innebära i huvudsak följande. 

Sedan röstavlämningen avslutats och valkuvertens och valdeltagarnas antal 
tillkännagivits, öppnas valkuverten. Befinnes därvid ett valkuvert vara tomt 
eller dess innehåll utgöras av annat än en valsedel, inlägges kuvertet, efter att 
i senare fallet innehållet återinlagts, i ett ytterkuvert av särskild beskaffenhet, 
som tillslutes. Samtliga sådana ytterkuvert inläggas i ett eller flera om
slag, vilka förses med påskrift om innehållet (mom. 3 b) . 

Förekommer anledning antaga, att valsedel, som utgjort ett valkuverts enda 
innehåll, är ogill, lägges sedeln å sido. De åsidolagda valsedlarna inläggas i 
ett eller flera omslag, å vilka innehållet angives (mom. 3 c) . 

Övriga valsedlar ordnas i grupper på sådant sätt, att sedlar, vilka med 
hänsyn till hela sin väljarbeteekning (kartell-, parti- och fraktionsbeteckning) 
äro fullständigt likalydande, sammanföras i en grupp. Antalet valsedlar i 
varje grupp räknas, varefter sedlarna i varje grupp var för sig inläggas i ett 
eller flera omslag. A varje omslag antecknas de inneliggande valsedlarnas 
väljarbeteekning och antal (mom. 3 d) . 

I valprotokollet antecknas, förutom antalet valkuvert, valsedlar och omslag 
enligt bestämmelserna i mom. 3 b och c, antalet valsedlar i varje sådan grupp, 
som omförmäles i mom. 3 d, gruppens väljarbeteekning samt antalet omslag, 
vari dessa sedlar inlagts. 

Ytterligare stadgas, att valförrättningen utan avbrott bör bringas till sitt 
slut. Därest särskilda skäl föranleda avbrott, får den preliminära räkningen 
icke uppskjutas längre än till påföljande dag. 

Några särskilda föreskrifter rörande omhändertagandet och sammanföran
det genom någon myndighets försorg av de preliminära röstsiffrorna från 
valdistrikten utfärdades ej, men för att tillgodose syftet med sammanräkningen 
vidtogos vissa förberedande åtgärder. Till valförrättarnas ledning på hit
hörande område utarbetades inom Justitiedepartementet en promemoria, vil
ken genom länsstyrelserna tillställdes valnämnderna. I särskilt cirkulär an-
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befalldes länsstyrelserna bl. a. dels att, därest så kunde anses behövligt, an
ordna muntliga informationer med vederbörande valnämndsordförande rörande 
sättet för verkställande av sammanräkningen, dels att anmoda valförrättarna 
att vidtaga erforderliga åtgärder för röstsammanräkningens offentliggörande, 
i vilket avseende valförrättarna efter sammanräkningens avslutande skulle 
vara tillgängliga för lämnande av muntliga upplysningar samt mottagande 
eller avsändande av telefon- eller telegrammeddelanden rörande sammanräk-
ningsresultatet. Länsstyrelserna kade vidare att tillse, att under valdagen, så 
länge valet i länets valdistrikt beräknades komma att pågå, lämpligt antal 
tjänstemän voro tillstädes i styrelsernas tjänstelokaler för att telefonledes eller 
eljest lämna valförrättare, väljare eller tidningsmän upplysningar rörande 
valet. 

För ett skyndsamt framförande per telefon natten efter valdagen av resul
tatet träffades mellan Telegrafstyrelsen och Tidningarnas telegrambyrå över
enskommelse om vidtagande av särskilda åtgärder. I de olika valkretsarna 
anordnades sålunda ett antal mottagningsställen, till vilka valförrättarna efter 
i förväg uppgjord plan hade att intelefonera distriktsresultaten, vilka skulle 
«ammanföras å valkretsens centrala mottagningsställe samt därifrån medde
las telegrambyrån. För att underlätta denna insamling av uppgifterna skulle 
vissa central- och växelstationer, vilka i vanliga fall icke voro i bruk under 
hela dygnet, hållas öppna i erforderlig utsträckning under natten efter val
dagen, varjämte, där så var behövligt, anordnades extra förbindningar mellan 
de telefonapparater, som anvisats vederbörande valförrättare och telefonsta
tionen å mottagningsstället. De telefoner å detta senare, som voro avsedda 
att användas för förmedlingen av röstsiffrorna, försågos med det provisoriska 
namnanropet »valresultatet». En annan åtgärd till förekommande av miss
förstånd och förväxlingar samt underlättande av uppgifternas sammanföran
de var, att såväl valförrättarna som de sekundära och centrala mottagnings
ställena för förmedlingen av uppgifterna hade att tillgå en efter enahanda for
mulär upprättad blankett, å vilken funnos upptagna de olika väljarbeteck-
ningarna inom valkretsen med plats anvisad för ifyllande av beteckningarnas 
rösttal. 

För bekantgörandet av valresultaten redan under natten efter valdagen hade 
bl. a. föranstaltats om deras utsändande genom radio. 

Till belysande av i vad mån förväntningarna om ett snabbt föreliggande 
valresultat blevo infriade, må anföras följande från telegrambyrån erhållna 
siffror, vilka angiva den ungefärliga tidpunkt under natten efter valdagen, då 
resultatet för vederbörande valkrets kunde meddelas från telegrambyråns hu
vudkontor i Stockholm. I detta sammanhang erinras om, att valdag för Mal
mö m. fl. städers valkrets och Göteborgs stad var lördagen den 15 september, 
för Stockholms stad fredagen den 21 september samt för övriga valkretsar 
söndagen den 16 september, med det undantag likväl, att i en del städer inom 
sistnämnda valkretsar valet förrättades redan under föregående dag. 
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Klar läggande resultat förelågo sålunda redan under natten efter valdagen 
från samtliga valkretsar . Det var endast från tio av landets 3 970 valdistrikt, 
som uppgifter uteblevo vid detta förstahandsmeddelande om resultatet. Be
träffande ett av dessa valdistrikt hade sammanräkningen uppskjutits till på
följande dag. I övriga fall berodde förseningen på missförstånd i fråga om 
uppgifternas förmedlande eller på a t t intelefoneringen av en eller annan an
ledning omöjliggjorts. A t t fullgörandet av denna intelefonering av uppgif
terna ibland också var förenat med ganska betydande svårigheter, visar följan
de rapport, som även belyser vilka ansträngningar, som här och var gjordes 
för a t t övervinna hindren. Rapporten avser anledningen till förseningen av 
resultatet från Hindersöns valdistr ikt i Norrbottens län och lyder som följer: 

sön är belägen i Luleå norra skärgård med e:a 2 mil till närmaste telefonstation 
(Hertsölandet). Valnämndsordföranden hade haft för avsikt att omedelbart efter sam
manräkningens avslutande med motorbåt bege sig till Hertsölandet för intelefonering 
av resultatet. En stark dimma omöjliggjorde emellertid motorbåtsfärden under natten. 
Kl. 7 på måndagsmorgonen inteiefonerade han rapporten från Hertsölandet.» 

Vad beträffar den ordning, i vilken resultaten från valkretsarna förelågo, 
bör ihågkommas, a t t såväl valdistriktens storlek som tiderna för valets av
slutande och antalet väljarbeteckningar, såsom närmare belyses å annan plats 
i berättelsen, ganska s tarkt växla inom olika valkretsar. I åtskilliga av dessa 
fördröjdes dessutom resultatet för kretsen i dess helhet därav, a t t uppgifterna 
från något enstaka valdistrikt läto vänta på sig. 

Även kravet på a t t de genom den preliminära sammanräkningen erhållna 
röstsiffrorna skulle vara t i l lräckligt tillförlitliga för a t t giva en i huvudsak 
r ikt ig bild av valens u tgång blev uppfyl l t . Det visade sig nämligen, a t t den 
på grundval av dessa siffror beräknade och den vid definitiva sammanräk
ningen företagna mandatfördelningen mellan partierna blev densamma i samt
liga valkretsar, om man bortser ifrån, a t t partiställningen i Gröteborgs och 
Bohus läns landstingsområdes valkrets, sådan den kunde beräknas med led
ning av de under natten efter valdagen föreliggande röstsiffrorna, försköts 
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beträffande ett mandat, då resultaten från två valdistrikt, från vilka uppgif
ter tidigare saknats, under påföljande dag inflöto. I några valkretsar voro 
vid platsfördelningen jämförelsetalen för ett par av partierna så näraliggan
de, att med hänsyn till valsedelsförsändelserna enligt 71 § vallagen m. m. en 
omkastning av resultatet vid definitiva sammanräkningen icke var utesluten, 
men denna uteblev. Några uppgifter om, vilka personer som blivit valda, av
såg den preliminära sammanräkningen ej att lämna, men den sannolika fördel
ningen i detta hänseende kunde likväl i flera fall beräknas på grundval av de 
erhållna uppgifterna. 

För att närmare belysa resultatet av den preliminära fördelningen ära i 
tabell M röstsiffrorna från denna och från definitiva sammanräkningen val
kretsvis sammanställda. De preliminära siffrorna, som grunda sig på av tele
grambyrån meddelade uppgifter, hava fullständigats med avseende på röst
siffrorna för tre valdistrikt, från vilka resultaten först något senare förelågo. 
I övrigt avse dessa siffror sammanräkningsresultatet, sådant det förelåg hos 
telegrambyrån dagen efter valdagen, d. v. s. i något, fastän obetydligt, ändrat 
skick beträffande de valkretsar, för vilka slutgiltiga resultat icke kunnat läm
nas under natten efter valdagen på grund av att, såsom förut nämnts, röst
siffrorna för något valdistrikt uteblevo. De inkomna uppgifterna möjliggjorde 
en approximativ uppdelning av de avgivna rösterna å de sex politiska partierna 
i samtliga valkretsar utom beträffande socialdemokrater och kommunister i 
Kristanstads och Västerbottens län; för partierna i fråga angav i dessa båda 
valkretsar den preliminära uppgiften det sammanlagda rösttalet. 

Till följd av att vid den preliminära fördelningen hänsyn ej kunde tagas till 
insända valsedelsförsändelser, valkuvert innehållande dubbla likalydande val
sedlar m. m., äro för landet i dess helhet röstsiffrorna något lägre vid preli
minära än vid definitiva sammanräkningen, men skillnaden uppgår ej för något 
parti till en procent av partiets rösttal. Störst är, såsom framgår av tabellen, 
ökningen för högerpartiet, beroende bl. a. på att omkring a/3 av valsedelsförsän-
'delserna komma på detta parti. 

Minsta skiljaktigheten mellan preliminära och definitiva resultat visar 
bland valkretsarna Gotlands län; obetydliga äro skiljaktigheterna för Krono
bergs, Västmanlands, Gävleborgs och Jämtlands län samt Älvsborgs läns båda 
valkretsar. Störst är differensen beträffande socialdemokraternas rösttal i 
två valkretsar, Malmöhus och Västernorrlands län, för vilka röstskillnaden 
uppgår till resp. 1 268 och 991. 

Såsom framgår av tab. M är ibland röstsiffran vid definitiva sammanräk
ningen lägre än vid preliminära. Frånsett den omständigheten att vid den 
mera ingående prövningen av valsedlarna vid definitiva sammanräkningen en 
del förut såsom giltiga räknade valsedlar blevo kasserade, torde förhållandet 
i fråga bero på, att vid sorteringen av valsedlarna förväxlingar ibland före
kommit samt att, vilket knappast heller helt kunnat undvikas, ett och annat fel 
begåtts vid sammanförandet och förmedlandet av röstsiffrorna å de olika mot
tagningsställena. 

Sammanlagda antalet väljargrupper, för vilka telegrambyrån vid prelimi-
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Tab. M. De avgivna rösternas partifördelning dels enligt de hos Tidningarnas telegrambyrå 
dagen efter valdagen föreliggande uppgifterna, dels enligt definitiva röstsammanräkningen. 
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nära fördelningen erhöll uppgifter om rösttalet, utgjorde 165, medan hela 
antalet till beteckningssättet skiljaktiga väljargrupper, med bortseende från så
dana, som erhöllo endast ett fåtal röster, uppgick till 182. Av de nyssnämnda 
165 väljargrupperna utgjordes 131 av politiska partier samt återstoden av 
fraktioner inom dessa eller fristående sammanslutningar av valmän. 

För 4 av väljargrupperna var rösttalet detsamma vid preliminära och de
finitiva sammanräkningen. Beträffande de övriga uppgick skillnaden i röst
tal till: 

Såsom förut omnämnts, ålåg det valförrättarna i samband med fördelnin
gen av valsedlarna att granska även dessas giltighet. Huru de lyckats ge
nomföra denna uppgift, visar tablån härnedan, som innehåller uppgifter över 
de faktorer, som vid definitiva sammanräkningen varit ägnade att åstadkom
ma någon mera betydande förskjutning i det preliminära antalet avgivna god
kända valsedlar. En höjning av de senares antal medför de jämlikt 71 § val
lagen insända godkända valsedelsförsändelserna (A), valkuvert innehållande 
dubbla likalydande valsedlar (B), vilka vid den preliminära fördelningen läg
gas å sido men av vilka vid den definitiva den ena valsedeln räknas, samt så
dana valsedlar (C), vilka ogillats vid preliminära men godkänts vid definitiva 
sammanräkningen, medan minskningen föranledes av valsedlar (D), vilka vid 
den preliminära granskningen befunnits utan anmärkning men vid definitiva 
sammanräkningen ogillats. Med nettoskillnad mellan definitiv och preliminär 
sammanräkning avses i tablån, vilken till följd av bristfälliga uppgifter är 
ofullständig beträffande några valkretsar, nettoskillnaden mellan väljarbe-
teckningarnas rösttal vid de båda sammanräkningarna. 
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Vad först beträffar sådana valsedlar (C), vilka kasserats av valförrättar-
na men godkänts av den röstsammanräknande myndigheten, är, såsom tabellen 
visar, deras antal obetydligt. I genomsnitt uppgå de till ungefär en på vart 
tionde valdistrikt. Tämligen fåtaliga äro också de valsedlar (D), vilka räk
nats såsom giltiga vid den preliminära fördelningen men ogillats vid den de
finitiva. Antalet dylika utgör 465 eller omkring 10 % av samtliga ogilla val
sedlar. 

Skiljaktigheterna mellan talen i tabellens två sista kolumner äro, såsom sy
nes, för vissa valkretsar ganska betydande. Till huvudsaklig del torde de 
bero på fel, som begåtts i samband med sammanförandet och förmedlandet av 
de preliminära resultaten. 

För att erhålla kännedom om huruvida några olägenheter uppkommit av 
den preliminära röstsammanräkningen samt några ändringar i bestämmelserna 
rörande denna vore erforderliga, infordrade Socialdepartementet från Konun
gens befallningshavande yttranden angående erfarenheterna fTån sammanräk
ningen. Att döma av dessa yttranden synas erfarenheterna ha varit övervä
gande gynnsamma, ehuru det framhålles, att här och var fel blivit begångna. 
Dessa uppgivas dock i allmänhet ej ha varit av svårare beskaffenhet. Det är 
sålunda endast en länsstyrelse (Skaraborgs), som funnit det nya systemet så 
otillfredsställande, att den förordat en återgång till förut gällande ordning. 
JSTågra länsstyrelser, såsom Södermanlands, Kalmar och Värmlands, påpeka, 
att anmärkningsvärt många felaktigheter förekommit, och att valnämnderna 
på sina håll ej varit fullt vuxna sin uppgift, men de båda sistnämnda uttala 
samtidigt, att vid kommande val, när valförrättarna kunnat tillgodogöra sig 
tidigare erfarenheter, man torde kunna räkna med, att olägenheterna komma 
att bliva reducerade. 

En del länsstyrelser fästa uppmärksamheten på, att de från ett valdistrikt 
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inkomna valsedlarnas antal ibland varit större, än vad valprotokollet utvisade. 
Sannolika anledningen härtill angives vara, att valförrättaren icke ägnat nödig 
uppmärksamhet åt valkuvert innehållande mer än en valsedel. 

Vidare omnämnes, att de omslag, som avses i resp. mom. 3b, 3c och 3d av 
69 § vallagen, blivit förväxlade eller på annat sätt felaktigt använda. I ett 
och annat fall meddelas, att anteckningarna å dessa omslag rörande innehållet 
varit bristfälliga eller saknats. Felsortering av valsedlar omtalas i en del av 
utlåtandena, men i allmänhet synes denna ha varit av mindre omfattning. 

Flertalet länsstyrelser finna ej några ändringar av föreskrifterna erforder
liga. Några ifrågasätta emellertid, huruvida ej, med hänsyn till att förväxlin
gar förekommit, de två olika omslag, som enligt bestämmelserna i mom. 3b 
och c skola användas för ogilla valkuvert och valsedlar, böra ersättas med ett 
enda omslag. De ändringar i övrigt, som föreslagits, beröra i huvudsak val
protokollets avfattning eller avse förtydligandet i något hänseende av den pro
memoria, som utarbetats till ledning för valförrättarna. 

De förut omnämnda informationer, som länsstyrelserna anbefallts anordna 
med valförrättarna, ha, enligt vad åtskilliga utlåtanden giva vid handen, om
fattats med intresse och varit till gagn vid den preliminära räkningens verk
ställande. 

Av det tiotal länsstyrelser, som uttalat sig om, huruvida för deras vidkom
mande vid definitiva sammanräkningen någon tidsbesparing vunnits genom den 
preliminära fördelningen, anse samtliga på ett par undantag när, att så ej 
varit förhållandet. Det framhålles nämligen, att det minskade arbetet med 
kuvertbrytning och grovsortering av valsedlar motväges av ökad kontrollverk
samhet och en omständligare protokollsföring. 

Av de till centralbyrån insända röstsammanräkningsprotokollen framgår 
också, att föreskrifterna rörande den preliminära fördelningen ibland icke iakt
tagits eller blivit missförstådda av valförrättarna. För omkring 250 valdistrikt 
omnämnes bristande överensstämmelse mellan antalet valkuvert eller valsedlar 
enligt valprotokollet eller omslagen och faktiska antalet vid definitiva samman
räkningen. Det övervägande antalet avser sådana fall, då väljarbeteckningar
nas rösttal till följd av felsortering blivit oriktigt angivna. 

Förväxlingen av omslag berör huvudsakligen de båda omslag, i vilka de 
olika slagen av ogilla valkuvert och valsedlar jämlikt mom. 3b och mom. 3c 
av 69 § vallagen skola inläggas. Enligt de uppgifter, sammanräkningsproto
kollen härom innehålla, uppgår antalet valsedlar, beträffande vilka förväx
ling av dessa omslag ägt rum, till omkring 150. I detta sammanhang må om
nämnas, att i omslagen enligt mom. 3b även inlagts flertalet sådana valkuvert, 
som valförrättarna av förbiseende emottagit, d. v. s. märkta eller ostämplade 
valkuvert o. dyl. 

Andra ehuru mera sparsamt förekommande felaktigheter äro: valkuvert in
sända utan omslag, de olika väljargruppernas valsedlar icke var för sig inlag
da i omslag, uteglömda eller felaktiga anteckningar rörande omslag och väl-
jarbeteckningar. 
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I anslutning till här meddelade uppgifter om preliminära röstfördelningen 
må även angivas de tider, då definitiva röstsammanräkningarna togo sin början: 

Malmö, Hälsingborgs, 
Landskrona o. Lnnds 
städer 18 sept. 

Göteborgs stad . . . . 18 sept. 

Västernorrlands län . . 19 sept. 

Östergötlands län . . . 20 sept. 

Blekinge län 20 sept. 

Kristianstads län . . . 20 sept. 

Gävleborgs län . . . . 20 sept. 

Stockholms län . . . . 21 sept. 

Södermanlands län . . 21 sept. 

Jönköpings län . . . . 21 sept. 

Kronobergs län . . . . 21 sept. 

Kalmar län 21 sept. 

ifalmöhas läns v:s . . 21 sept. 

Skaraborgs län . . . . 21 sept. 

Örebro län 21 sept. 

Västmanlands län . . 21 sept. 

Uppsala län 22 sept. 

Alvsborgs läns n:a v:s . 22 sept. 

Västerbottens län . . . 22 sept. 

Gotlands län 24 sept. 

Hallands län 24 sept. 

Göteborgs o. Bohus läns 
landstingsområde . . 24 sept. 

Värmlands län . . . . 24 sept. 

Kopparbergs län . . . 24 sept. 

Älvsborgs läns s:a v:s . 25 sept. 

Jämtlands län . . . . 25 sept. 

Stockholms stad . . . 26 sept. 

Norrbottens län . . . 26 sept. 

Kasserade valkuvert och valsedlar. De nya bestämmelserna om en förbe
redande sammanräkning av de vid andrakammarvalen avgivna valsedlarna in
nebära vissa ändringar i det hittills tillämpade förfaringssättet beträffande 
prövningen av valkuvertens och valsedlarnas giltighet. Den förberedande 
granskning av valkuverten, som redan förut ålåg valnämnderna, utvidgades 
nu att omfatta jämväl valsedlarna, varjämte i fråga om valkuverten den av 
valnämnderna företagna prövningen i det stora flertalet fall blir slutgiltig, där
igenom att valkuvertens öppnande är förlagt till nämnderna och icke såsom 
förut till Konungens befallningshavande. Beträffande det nya förfaringssät
tet och utfallet av valnämndernas granskning av valkuverten och valsedlarna 
vid 1928 års val hänvisas till den redogörelse, som i föregående kapitel lämnats 
rörande den preliminära röstfördelningen. 

De omständigheter, som föranleda att en valdeltagares röst kasseras, hänfö
ra sig antingen till den yttre anordningen av valkuvertet eller till dettas inne
håll. Vållande till kasseringen i förra fallet är att valförrättaren icke iaktta
git bestämmelserna i 61 § vallagen, enligt vilka denne har att tillse, att det 
framlämnade valkuvertet är av behörig typ, tillslutet och stämplat men för 
övrigt omärkt. I senare fallet beror ogillandet helt på valmannens eget åt
görande. 

De felaktigheter, som orsaka kassering av ett valkuverts innehåll, finnas an
givna i vallagens 79 §. Ogill är enligt denna paragraf valsedel, 

till vilken använts annat än vitt papper, 
å vilken finnes något kännetecken, som kan antagas vara med avsikt där 

anbragt, 
vilken saknar partibeteckning, 
vilken upptager parti-, kartell- eller fraktionsbeteckning å annat ställe än 

ovanför namnen, 
vilken upptager flera än tre beteckningar ovanför namnen, 
vilken icke upptager något giltigt namn. 
Innehåller ett valkuvert två olika lydande eller flera än två valsedlar, ogil

las samtliga dessa valsedlar. Finnas i ett valkuvert två likalydande valsed-



KASSERADE VALKUVERT OCH VALSEDLAR. 45 

lar, räknas däremot numera den ena såsom giltig, medan enligt förut gällande 
bestämmelser båda kasserades. 

Utöver här uppräknade kasseringsorsaker tillkomma de fall, då ett valku
vert är tomt, innehåller något annat än valsedel eller jämte valsedel något 
papper eller dylikt. Av lagtexten framgår icke, att i sistnämnda fall valse
deln skall ogillas, men praxis torde vara att så sker. Vid 1928 års val blevo 
också vid definitiva sammanräkningen dylika valsedlar ogillade i samtliga 
valkretsar utom två, Södermanlands och Jämtlands län. 

Beträffande valsedelsförsändelserna, såväl de som avse äkta makar som de, 
vilka insändas till Konungens befallningshavande (71 § vallagen), tillkom
mer såsom ytterligare krav, att ytter- och innerkuverten äro anordnade på 
föreskrivet sätt, varjämte i fråga om sistnämnda slag av valsedelsförsändel
ser jämväl andra villkor skola vara uppfyllda. Brister härutinnan i något 
avseende lägges i fråga om de insända valsedelsförsändelserna kuvertet obru
tet åt sidan såsom ogillt. Någon inprickning i röstlängden äger ej rum i så
dana fall, och vederbörande personer äro följaktligen ej såsom övriga delta
gare, vilkas röst kasseras, att räkna såsom valdeltagare i egentlig mening. 

Uppgifter rörande antalet kasserade valkuvert och valsedlar vid 1928 års 
val meddelas valkretsvis i tab. 3. Frånsett obrutna ytter- och innerkuvert 
till valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen utgjorde ifrågavarande antal 
för valen i dess helhet 4 490, varav 2 078 komma på landsbygden och 2 412 
på städerna. Eassationens storlek vid de senare årens andrakammarval har 
utgjort: 

Den nedgång, som relativt taget ägt rum i fråga om antalet kasserade val
kuvert och valsedlar, står i samband med förändrad lagstiftning på området, 
bl. a. de vid 1920 års riksdag beslutade åtgärderna för undanröjande av or
sakerna till s. k. masskassering av valsedlar. Sådan masskassering har under 
senare tid blivit allt sällsyntare. Vad särskilt minskningen i kassationen vid 
senaste valet angår, har den i främsta rummet betingats av två omständighe
ter, dels det förhållandet, att, om ett valkuvert innehåller två likalydande val
sedlar, den ena numera räknas, dels att den förutvarande eftergranskningen 
av valkuverten hos den röstsammanräknande myndigheten genom införandet 
av den preliminära sammanräkningen bortfallit beträffande flertalet sådana 
kuvert. Antalet valkuvert, innehållande dubbla likalydande valsedlar, varom 
protokollen för samtliga valkretsar utom två innehålla uppgifter, utgjorde 
för dessa valkretsar sammanlagt 1 765. Av valkuvert, vilka vid framläm
nandet icke voro i behörigt skick och följaktligen icke bort av valförrättaren 
emottagas, kasserades vid definitiva sammanräkningen sammanlagt 60, vilka 
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insänts till länsstyrelserna för efterprövning. Vid 1924 års val, då samtliga 
valkuvert blevo föremål för sådan prövning, kasserades 366 dylika kuvert. 
Flertalet av de ovannämnda 60 valkuverten hade av valförrättarna insänts till 
länsstyrelserna i sådant omslag, som avses i mom. 3b av 69 § vallagen, och 
återstoden i omslag enligt mom. 3c. 

Sammanföras efter de grunder, som angivits i det föregående, de vid 1928 
och 1924 års val kasserade valkuverten och valsedlarna i nedan angivna tre 
grupper och fördelas efter de orsaker, som föranlett kasseringen, blir resul
tatet följande: 

Valkuvert, som av valförråttaren ej bort emottagas: 

Övriga ogillade valkuvert och valsedlar utom obrutna ytter- och innerkuvert 
till valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen: 

Obrutna ytter- och innerkuvert till valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen: 
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Vid ett studium av ovanstående siffror bör hållas i minne, a t t totala anta
let avgivna röster å r 1928 var avsevärt större än år 1924. Vid senaste valet 
ha, såsom synes, de flesta kasseringarna berott på, a t t valsedlarna vari t 
märkta . 

Av de vid det ta val jämlikt 71 § vallagen insända valsedelsförsändelserna, 
t i l lsammans 2 959, ha 455 eller 15'4 % kasserats. Procenttalet anger den sär
ställning, valsedelsförsändelserna i detta avseende intaga i förhållande till öv
riga valsedlar, för vilka kassationsprocenten utgör endast 02 . Av de 455 
kasserade valsedelsförsändelserna utgöras 427 (93'S %) av obrutna ytter- och 
innerkuvert, medan 28 kasserats efter innerkuvertets öppnande. Dessa senare 
ingå i förteckningen här ovan bland övriga ogilla valsedlar. 

Beträffande de obrutna ytter- och innerkuverten må framhållas, a t t på 
grund av svårigheten a t t erhålla grupper helt skilda från varandra och då i 
några fall valsedelsförsändelsen kasserats av mer än en anledning, den i tablån 
anförda fördelningen icke till alla delar ä r fullt exakt. Den lämnar likväl en 
antydan om, i vilken grad de olika formaliteter, varmed denna röstgivning 
omgärdats, va r i t bidragande ti l l den höga kassationsprocenten. 

Överklagade val. A v 1928 års andrakammarval blevo 8 överklagade, näm
ligen valen i Uppsala, Jönköpings, Kalmar, Skaraborgs, Gävleborgs, Jämt 
lands, Västerbottens och Norrbottens län. Valet i Uppsala län överklagades 
av 6 personer, vale t i Ka lmar av 5, i Jönköpings av 3, i Västerbottens av 2 
samt övriga val vardera av 1 person. I utslag av den 8 november 1928 be
träffande valet i Norrbottens län och av den 2 i samma månad beträffande 
övriga val lämnade Kungl . Maj:t de anförda besvären utan bifall. 

Beträffande valen i Skaraborgs och Gävleborgs län hade besvären insänts 
med posten och kunde på den grund (RO 22 §) icke upptagas till prövning. 
Samma var förhållandet med de besvär, som anförts utav två av de tre perso
ner, som överklagat valet i Jönköpings län. 

Vidkommande valen i Uppsala, Kalmar och Jämtlands län avsågo besvä
ren förmenta felaktigheter, begångna vid själva valförrättningen. De skäl, 
som därvid åberopats , citeras h ä r : 

»de i vallokalerna uppsatta valskärmarna varit uppställda på sådant sätt, att 
valförrättarna kunnat iakttaga, på vad sätt de röstande utövat rösträtten, samt 
det därjämte tillåtits, att valsedlar utdelades inom vallokalen» (1 valdistrikt, Upp
sala län), 

»tillträde till de avskärmade platserna före valets början för placering därstä
des av valsedlar förbjudits av valförrättarna» (5 valdistrikt, Uppsala län), 

»valskärmarna varit ställda med sin öppna sida mot valförrättarna» (2 valdi
strikt, Uppsala län), 

»vid valförrättningen valsedlar legat tillgängliga på ett bord inom vallokalen» 
(1 valdistrikt, Uppsala län), 

»vid avlämnandet av dylika valsedelsförsändelser (äkta makes-kuvert) hade icke 
dessas ytterkuvert brutits av valförrättaren utan nedlagts obrutna bland övriga val
kuvert. När därefter, sedan valförrättningen förklarats avslutad, förberedande 
sammanräkning av de avgivna rösterna skett, hade innerkuvert och ytterkuvert 
brutits samtidigt. De vid förrättningen närvarande hade genom detta förfa
ringssätt kunnat konstatera, med vilket parti valsedelsförsändaren röstat. Valhem-
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ligheten hade genom detta förfaringssätt blivit illusorisk. Dessutom hade val-
förrättaren underlåtit att förse innerkuverten med valdistriktets stämpel.» (1 
valdistrikt, Kalmar län), 

»allmänheten icke ägt tillträde vid den av valnämnden företagna röstsamman
räkningen» (1 valdistrikt, Kalmar län), 

»röstande tillåtits att, sedan de genom ombud hos valnämnden avhämtat val
kuvert och därefter på gatan utanför vallokalen inlagt sina Valsedlar i kuverten 
utan att själva infinna sig i vallokalen, genom ombud avlämna valsedlarna hos val-
förrättarna» (1 valdistrikt, Kalmar län), 

»hade valnämnden haft sin plats i det så kallade kommunalrummet. I den där-
intill liggande förstugan samt i ett annat förstugan angränsande rum hade under 
valet bedrivits en livlig valagitation, varjämte valsedlar därstädes utdelats». (1 
valdistrikt, Kalmar län), 

»dels personer tillåtits utöva rösträtt efter det den bestämda tiden för valet gått 
till ända samt valet förklarats avslutat, dels valsedlar funnits tillgängliga inom 
själva vallokalen och blivit kvarliggande under röstsammanräkningen» (1 valdi
strikt, Kalmar län), 

»enär 'Arbetarepartiets' valsedlar saknats i vallokalen» (1 valdistrikt, Jämt
lands län). 

Besvären ha avvisats, antingen på den grund at t klagandenas påståenden ej 
blivit s tyrk ta , det anmärkta förhållandet ej kunnat inverka på valutgången 
eller besvären i övrigt ej ansetts förtjäna avseende. 

I fråga om valen i Jönköpings (jfr ovan) , Västerbottens och. Norrbottens 
län riktade s ig klagandenas talan emot sammanräkningsförfarandet, nämligen, 
vad de båda förstnämnda länen beträffar, a t t valsedlarna med väljarbeteck-
ningen »Arbetarepart iet» förts t i l l samma A-grupp som valsedlarna med väl-
jarbeteckningen »Arbetarpart iet», samt i f råga om Norrbottens län, a t t vid 
platsfördelningen inom B-grappen »Bondepartiet» skulle ha förfarits oriktigt. 
Besvären ogillades, i första fallet enär anledning saknades ti l l annat anta
gande, än a t t de ifrågavarande väljarna avsett a t t samverka under en och 
samma första väljarbeteckning, samt enär den obetydliga skiljaktighet, som 
förefanns mellan berörda väljarbeteckningar, icke vore av beskaffenhet a t t 
föranleda, a t t de nämnda valsedlarna hänfördes till skilda A-grupper, och i 
senare fallet, enär i det anmärkta hänseendet förfarits på rät t sät t . 

Till belysande av de överklagade valens antal vid de senare årens andra-
kammarval må följande siffror anföras : 

Såsom härav framgår, har vid de tre sista valen icke något val blivit upp
hävt och endast beträffande två ny sammanräkning måst företagas. 



RÖSTRÄTTEN. 49 

Rösträtten. 

Rösträttsbestämmelser m. m. Enligt RO 16 § tillkommer rösträtt till 
riksdagens andra kammare varje svensk man och kvinna från och med kalen
deråret 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 grund av ådömd straffpåföljd. 
Var och en som icke brister i något av ovannämnda villkor för rösträtt, 

skall antecknas i röstlängden såsom röstberättigad. 
Röstlängd skall enligt vallagens bestämmelser upprättas före den 30 juni 

varje år och skall efter mantalslängden för samma år upptaga alla invånare 
inom valdistriktet, vilka uppnått eller under kalenderåret uppnå en ålder 
av 23 år. I fråga om dem, som först under kalenderåret uppnått eller uppnå 
en ålder av 23 år, anmärkes, att rösträtten ej inträder förrän efter utgången 
av löpande kalenderår. Sedan röstlängden varit framlagd till granskning 
och därefter justerats, vinner den, såvida missnöjesanmälan enligt vallagens 
46 § ej dessförinnan gjorts, laga kraft med utgången av den 28 eller eventuellt 
29 juli. 

Till grundval för 1928 års andrakammarval ligga de under samma år upp
rättade röstlängderna. Beträffande personer födda år 1905 var i enlighet med 
nyssnämnda stadganden i längdens anmärkningskolumn särskilt antecknat, att 
de först år 1929 åtnjöte rösträtt. Vid den statistiska bearbetningen ha dessa 
personer helt lämnats åt sidan, för så vitt de ej av misstag tillåtits rösta, i 
vilket fall de inräknats bland övriga valdeltagare. Antalet dylika obehöriga 
valdeltagare utgjorde, med bortseende från Stockholms stad, för vilken upp
gifter härom saknas, enligt inprickningarna i röstlängderna tillsammans 561, 
av vilka 491 komma på landsbygden och 70 på städerna. De fördela sig på 
340 valdistrikt å landsbygden och 54 i städerna. Att förbiseenden av detta slag 
förekommit så pass ofta, torde sammanhänga med den yttre form, under vilken 
för de personer, varom här är fråga, anteckning om rösträtten göres i röst
längden. I likhet med de röstberättigade i allmänhet äro nämligen dessa per
soner instreckade i vederbörande kolumn såsom ägande rösträtt, medan an
teckningen om, att rösträtten får utövas först året efter det löpande, är pla
cerad i röstlängdens anmärkningskolumn och härigenom lätt undgår uppmärk
samheten. 

Undantagits vid bearbetningen ha vidare de personer, om vilka antecknats, 
att de avlidit. Då det emellertid icke finnes stadgat, att under tiden mellan 
röstlängdens upprättande och valtillfället timade dödsfall skola antecknas i 
röstlängden, ha icke samtliga avlidna på detta sätt blivit uteslutna. 

I röstlängd upptagna personer. Uppgifter rörande antalet i 1928 års röst
längder upptagna personer, med fråndrag av sådana som först år 1929 erhöllo 
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Tab. N. I röstlängd upptagna personer, valkretsvis, år 1928. 
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rösträtt, lämnas valkretsvis för landsbygd och städer samt med fördelning 
efter kön i tab. N. Tillsammans utgjorde ifrågavarande antal 3 572 241. På 
landsbygden komma 2 369 300 (66-3 %) och. på städerna 1202 941 (33-7 %). 
Männens antal utgör 1709 777 (47-9 %) och kvinnornas 1862 464 (52-1 %). 
Kvinnorna äro överlägsna till antalet inom samtliga valkretsar med undantag 
av Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. Särskilt framträdande är 
kvinnornas övervikt i de tre stads valkretsarna, Stockholms stad, fyrstadsval
kretsen och Göteborgs stad. 

Jämfört med år 1924 har antalet i röstlängd upptagna ökats med 163 580 
personer eller 4-8 %. ökningen är något större för männen (5-1 %) än för kvin
norna (4-5 %). Att landsbygdens ökningstal, 59 029 (2-6 %), är lägre än stä
dernas, 104 551 (9-5 °A), är beroende, förutom på stadsbefolkningens snabbare 
tillväxt i allmänhet, på en del inträffade förändringar i administrativa indel
ningen, bl. a. tillkomsten av två nya städer, Lidingö och Sundbyberg. 

Av hela folkmängden upptogo de i röstlängd upptagna 58-7 % emot 568 % 
vid närmast föregående val. Förskjutningen härutinnan står i samband med 
den minskning av befolkningsgrupperna under 23 år, som blivit en följd av de 
senare årens låga födelsefrekvens. Å landsbygden representera de i röstlängd 
upptagna 56-9 % och i städerna 62-6 % av folkmängden. Procenttalet för män
nen är 57-2 och för kvinnorna 60-1. Såsom framgår av tab. N, äro relations
talen för de särskilda valkretsarna ganska växlande. Ytterligheterna förete 
å ena sidan Stockholms stad, där icke mindre än 69-0 % av befolkningen äro 
upptagna i röstlängd, och å andra sidan de två nordligaste valkretsarna, Norr
bottens och Västerbottens län, där motsvarande procent uppgår till endast 
49-1 och 50-9. 

För att söka belysa rösträttsbestämmelsernas verkningar och rösträttens ut
övande inom olika sociala lager av befolkningen ha, liksom i redogörelserna 
för en del tidigare val, de i röstlängd upptagna fördelats på några större yr
kesgrupper. De synpunkter, efter vilken denna yrkesfördelning utförts, hava 
icke så mycket varit tekniska och ekonomiska som huvudsakligen sociala. 

Frånsett några ändringar i fråga om gruppfördelningen av enstaka yrkes
beteckningar, av vilka sådana av större vikt äro omnämnda i det följande, har 
bearbetningen verkställts efter samma grunder som förut. Antalet och omfatt
ningen av de huvudgrupper, å vilka de olika yrkesbeteckningarna fördelats, 
äro sålunda desamma som tidigare, och motsvarande gäller även de större social
grupper, högre klassen ( I ) , medelklassen (II) och arbetarklassen ( I I I ) , till 
vilka huvudgrupperna sedermera sammanförts. Uppgifter rörande huvudgrup
perna och deras fördelning å socialgrupperna meddelas i tab. O. 

Vid bearbetningen har skillnad gjorts mellan röstberättigade och icke röst
berättigade samt mellan röstberättigade, som deltagit och som ej deltagit i 
valet. Vidare har fördelningen verkställts särskilt för män och särskilt för 
kvinnor med de senare uppdelade å tre grupper 1) hustrur, 2) övriga familje
medlemmar och 3) yrkesutövare och övriga. 

Vad själva yrkesfördelningen beträffar, må framhållas, att denna till följd 
av de många gränsfallen alltid måste bliva i någon mån svävande, och samma 
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kan naturligtvis sägas vara förhållandet i fråga om huvudgruppernas för
delning å de tre socialgrupperna. Det har vidare icke kunnat undvikas, att en 
del grupper blivit rätt heterogent sammansatta, då för att icke göra bearbet
ningen alltför vidlyftig och tidsödande huvudgruppernas antal måst begränsas. 
En annan menligt inverkande faktor har varit, att röstlängdernas yrkesupp
gifter ibland varit ganska ofullständiga. Det har sålunda vid en i samband 
med bearbetningen av röstlängderna företagen undersökning visat sig, att för 
6-7 % av de i röstlängd upptagna männen yrkesuppgift saknades. Större de
len bland dessa utgöras av söner till hemmansägare och arrendatorer; vid upp
gifternas sammanställande ha dessa sedermera avskilts till en särskild grupp, 
benämnd »lantbrukares hemmavarande söner». Där så kunnat ske, ha emeller
tid bristerna blivit avhjälpta med ledning av kalendrar el. dyl. Till följd av 
här berörda förhållanden torde till någon del de förskjutningar, som inträtt i 
fråga om yrkesgruppernas numerär, få tillskrivas sådana orsaker, som stå i 
samband med materialets här påtalade beskaffenhet, de ibland svävande grän
serna mellan grupperna samt ändringar i fråga om enstaka yrkesbeteckningars 
gruppfördelning. Praktiskt sett torde den meddelade fördelningen likväl kunna 
anses såsom ganska tillförlitlig, även om de absoluta talen icke kunna göra 
anspråk på att vara ett fullt exakt mått på de olika yrkesgruppernas tal
rikhet. 

De svårigheter, som mött vid bearbetningen, ha gjort sig mera gällande be
träffande kvinnorna än beträffande männen samt framträtt mera i fråga om 
vissa yrkesgrupper än i fråga om andra. Särskilt änkornas rätta placering 
har ofta varit svår att träffa, liksom även skiljegränsen mellan »övriga familje
medlemmar» och »yrkesutövare och övriga». Av enskilda yrkesgrupper, mel
lan vilka gränsen ibland icke helt kunnat upprätthållas, må främst nämnas 
hantverkare och arbetare samt beträffande de senare understundom även 
jordbruksarbetare och andra arbetare. Den rätta fördelningen av den i allmän 
och enskild tjänst anställda förvaltningspersonalen på de olika socialgrup
perna har vidare mången gång lämnat rum för tvekan. 

Beträffande de särskilda gruppernas sammansättning i övrigt torde föl
jande anmärkningar vara erforderliga. 

Den grupp, som benämnes godsägare och större arrendatorer, omfattar även 
en del »jordbrukare» och »lantbrukare», nämligen sådana med ett större antal 
underlydande. Gruppen industriidkare, grosshandlare och direktörer m. fl. 
är avsedd att omfatta personer, som intaga en ställning såsom ledare för indu
striella anläggningar och större affärsföretag. 

Förvaltningspersonalen i enskild tjänst är uppdelad i två grupper, av vilka 
den ena, benämnd högre förvaltningspersonal i enskild tjänst, och omfattande 
sådan personal i chefsställning såsom kontorschefer, kamrerare och avdelnings
chefer i större företag, förts till socialgrupp 1, medan den andra, liksom tidi
gare omfattande huvudsakligast kontorister och verkmästare, men därjämte 
även ett icke obetydligt antal ingenjörer (ritare m. fl.) förts till socialgrupp 
I I . Befattningshavarna i allmän eller allmänna inrättningars tjänst, in
rymmande även personalen vid de enskilda järnvägarna, ha uppdelats i tre 
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grupper, allt eftersom de ansetts tillhöra den första, andra eller tredje social
gruppen. Den första gruppen omfattar tjänstemän av högre grad, såväl civila 
som militära, vidare präster, lärare och lärarinnor vid de allmänna läroverken 
och liknande, officerare m. fl. Mellangruppen omfattar sådana tjänstemän som 
banmästare, lokomotivförare, underofficerare och dylika, medan till tredje 
gruppen förts befattningshavarna av lägsta graden, såsom bl. a. banvakter, 
brevbärare, kustroddaTe och militärt manskap. Till den sistnämnda gruppen 
ha från mellangruppen överförts konduktörer, telefonister samt skötare och 
sköterskor å hospital. En annan grupp, som uppdelats, är utövarna av fria 
yrken. Till socialgrupp I ha därvid förts sådana yrkesutövare som ad
vokater, apotekare, arkitekter och praktiserande läkare samt till socialgrupp 
I I cirkusartister, danslärare, musikanter, lekmannapredikanter, resetalare m. fl. 

Till husägare och rentierer 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 och dylika innefattar jämväl undantagsmän (födo-
Tådstagare) m. fl. samt åbor och nybyggare å kronohemman. Från arrenda-
torer och brukare ha undantagits arrendatorer av större egendomar, som förts 
till gruppen godsägare. Med lantbrukares hemmavarande söner avses endast 
söner till hemmansägare och arrendatorer eller de till medelklassen hörande 
jordbrukarna och således ej torparsönerna, vilka räknats bland jordbruks
arbetarna. Från gruppen hantverkare hava avskilts de hos dem anställda 
arbetarna, vilka sammanförts med industri- och han dels arbetare 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, bi
odlare m. fl. Gruppen huslig tjänst har delats i två grupper, av vilka den 
ena, som förts till socialgrupp II , omfattar bl. a. husföreståndarinnor hos 
personer tillhörande socialgrupperna I och I I , sällskapsdamer och lektriser 
m. fl., och den andra, som tillhör socialgrupp I I I , omfattar flertalet hushåller
skor samt tjänarinnor och betjänter. 

Till gruppen rättare m. fl. höra i allmänhet förmännen inom lantbruk, så
som befallningsmän, fördrängar och ladugårdsfogdar, men däremot ej den 
egentliga förvaltningspersonalen vid gårdarna. Den grupp, som benämnts 
torpare och lägenhetsägare m. fl., är avsedd att innefatta jämväl backstugu-
sittare samt mindre husägare på landet; här äro bl. a. upptagna ett flertal 
änkor, som inneha hus. Till jordbruksarbetarna hava förutom de, som be
tecknats såsom sådana, även räknats drängar av olika slag samt stattorpare 
och likaså kvinnor sysselsatta inom jordbruk eller liknande. Tjänarinnor i 
hemmet ha däremot på landet liksom i städerna förts till gruppen »lägre huslig 
tjänst». Till gruppen arbetare andra än i jordbruk höra framför allt fabriks
arbetare, arbetare hos hantverkare samt transportarbetare (t. ex. stadsbud 
och kuskar) m. fl. Såsom arbetare inom denna grupp hava även räknats ar
betsförmän. 

Till var och en av de tre socialgrupperna har måst fogas en övriga-grupp, 
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Tab. O. I röstlängd upptagna personer, fördelade efter yrke, år 1928. 
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som inrymmer de personer, vilka icke kunnat hänföras till någon bestämd 
yrkesgrupp. Hit hava också förts en stor del av de personer, för vilka yrkes-
uppgift saknats eller varit ofullständig. Vid fördelningen 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 förts till »övriga» inom grupp 
I I I . I tvivelaktiga fall har grupp I I föredragits framför grupp I och grupp 
I I I framför grupp I I ; särskilt gäller detta beträffande kvinnorna. F . d. yrkes
utövare hava vanligen förts till det yrke, de förut tillhört. 

En överblick över den sammansättning, valmanskåren — denna här tagen i 
bemärkelse till myndig rösträttsålder komna — har, lämnas i tab. O, som visar, 
huru de i röstlängd upptagna, fördelade efter kön samt å landsbygd och städer, 
gruppera sig å de förut omnämnda yrkes- och socialgrupperna. Mest betydande 
till antalet är gruppen »arbetare andra än i jordbruk». Av 1 000 i röstlängd 
upptagna män, resp. kvinnor, tillhöra 363, resp. 289, denna grupp. Närmast 
i betydenhet kommer hemmansägargruppen, för vilken motsvarande tal äro 
159 och 170, och såsom den tredje i ordningen följer för männen jordbruks
arbetargruppen samt för kvinnorna gruppen »lägre huslig tjänst». Av de tre 
socialgrupperna upptager den första icke fullt 1 tjugondel, den andra närmare 
8 tjugondelar och den tredje följaktligen över 11 tjugondelar av hela valmans
kåren. Den senare gruppens övervikt är, såsom tab. O visar, mera framträdande 
i städerna än å landsbygden. 

De förskjutningar i storleksförhållandet mellan grupperna, som inträtt sedan 
år 1924, beröra huvudsakligen sådana yrkesgrupper, som äro uppdelade å 
skilda socialgrupper, såsom den i allmän och enskild tjänst anställda förvalt
ningspersonalen samt de fria yrkesutövarna. Därvid har i allmänhet den 
lägre gruppens numerär ökats på bekostnad av den högres, till någon mindre 
del beroende på ändringar i fördelningen av vissa enstaka yrkesbeteckningar. 
Liknande orsaker ha bidragit till en minskning av hantverkarnas och ökning av 
arbetarnas antal. Den återverkan, dessa förändringar haft å styrkeförhållan
det mellan socialgrupperna, består följaktligen i ett förstärkande av den tredje 
socialgruppens ställning på bekostnad huvudsakligen av den förstas. 

De särskilda valkretsarna förete med hänsyn till valmanskårens sammansätt
ning ganska stora olikheter inbördes. Närmare besked rörande dessa olikheter 
lämnas i tab. P, som i absoluta och Telativa tal återger dels de tre socialgrup
pernas styrka, dels den andel yrkesgrupperna inom jordbruket upptaga i de 
olika valkretsarna. Till denna särskilda jordbrukargrupp ha därvid räknats 
följande 7 grupper: godsägare, hemmansägare, arrendatorer och brukare, lant
brukares hemmavarande söner, rättare m. fl., torpare och lägenhetsägare samt 
jordbruksarbetare. I alla valkretsar utom 7, nämligen Jönköpings, Krono
bergs, Gotlands, Kristianstads, Hallands, Skaraborgs och Västerbottens län, 
är socialgrupp I I I i majoritet bland de i röstlängd upptagna och omfattar 
i två kretsar, Södermanlands och Västernorrlands län, nära två tredjedelar av 
dessa. Den mellersta socialgruppen räknar i 4 kretsar, Kronobergs, Gotlands, 
Kristianstads och Västerbottens län, över hälften av antalet i röstlängd upp
tagna, och dess numerär understiger endast i 2 kretsar, fyrstadsvalkretsen 
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Tab. P . I röstlängd upptagna personer, fördelade å socialgrupper, valkretsvis, år 1928. 

och Göteborgs stad, 30 % av nyssnämnda antal. Ojämförligt mindre än de 
båda andra är den första socialgruppen, som endast i Stockholms stad har 
någon större omfattning. Av tab. P framgår vidare, att jordbrukargrup-
perna äro i majoritet i Kronobergs, Gotlands, Skaraborgs och Västerbottens 
län samt att de, med bortseende från stadsvalkretsarna, räkna över 30 % av de 
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i röstlängd upptagna i samtliga kretsar utom Stockholms och Gävleborgs 
län. 

Den yrkesfördelning, som genomförts beträffande de i röstlängd upptagna, 
lämnar i första hand möjlighet att erhålla en fördjupad kännedom om valmans-
kårens sammansättning samt rösträttens utövande inom olika befolkningslager, 
men medelbart kan den även utnyttjas för att vinna en inblick i dessa be
folkningslagers politiska orientering m. m. I sådant syfte har materialet 
ytterligare bearbetats, och huru denna del av bearbetningen tillgått, framgår 
närmare av följande redogörelse. 

För varje landskommun och stad har på grundval av uppgifterna rörande 
yrkesfördelningen uträknats den procentuella andel, socialgrupp I I I (arbetar
gruppen) omfattar av de i röstlängd upptagna. För landskommunernas del 
har därjämte uträknats motsvarande procentuella andel för de förut omnämnda 
yrkesgrupper, som tillhöra den jordbruksidkande befolkningen. Med ledning 
av de så erhållna procenttalen har därefter en fördelning av kommunerna 
verkställts, nämligen på det sättet, att kommuner, vilka med hänsyn till val-
manskårens sammansättning äro av likartad beskaffenhet, sammanförts i grup
per var för sig. Den primära indelningsgrunden ha varit de först uträknade 
procenttalen, d. v. s. styrkan hos socialgrupp I I I , medan talen angivande jord-
brukargruppens relativa talrikhet använts för en undergruppering i syfte att 
särskilja kommuner av jordbruksbetonad karaktär. I fråga om materialets 
representativitet må erinras, att röstlängderna på några få åldersklasser när 
upptaga hela den vuxna befolkningen, och att följaktligen den företagna kom
mungrupperingen har ett betydande underlag. Att till följd av brister i ma
terialets beskaffenhet uppgifterna beträffande några enstaka kommuner kunna 
vara osäkra, torde med hänsyn till det betydande antal kommuner, som ingå 
i de olika grupperna, vara av underordnad betydelse. 

Gruppindelningen och gränserna mellan grupperna framgå av följande tablå : 

Såsom härav framgår ha inom A-kommunerna socialgrupperna I och I I 
en betydande övervikt över socialgrupp I I I , medan i B-kommunerna icke någon 
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särskild grupp dominerar och i C-komimmerna socialgrupp I I I har den största 
andelen av de i röstlängd upptagna. De sistnämnda representera sålunda de 
egentliga arbetarkommunerna. Utpräglade jordbrukskommuner äro dels A-
kommunerna, dels de med Bl och Cl betecknade kommunerna, under det att 
B3- och C3-kommunerna ha en mycket fåtalig jordbrukarbefolkning. Härav 
följer, att bland arbetarkommunerna C3-kommunerna ha den talrikaste in
dustriarbetarbefolkningen. Beträffande A-kommunerna må anmärkas, att inom 
några få av dessa jordbrukargruppen icke når upp till fullt 60 %. 

I fråga om städerna ha, såsom tablån visar, gränserna måst dragas något 
annorlunda. Mellangruppen har här en snävare omfattning och utgöres av 
städer, inom vilka socialgrupp I I I omfattar 50-1—60 % av de i röstlängd upp
tagna. 

En översikt över antalet kommuner och städer tillhörande de olika grup
perna, ävensom över gruppernas storlek, lämnas i följande sammanställning: 

Av de tre huvudgrupperna å landsbygden äro, såsom synes, A-gruppen med 
endast 4-8 % av de i röstlängd upptagna den avgjort minsta, medan B- och C-
grupperna upptaga resp. 57-8 och 37-4 %. Bland delgrupperna äro de med B3 
och Cl betecknade till storleken de övriga underlägsna. I fråga om städernas 
grupper representerar A-gruppen de minsta städerna och är följaktligen nu
merärt sett m5-cket obetydlig. B- och C-grupperna ha ungefärligen samma 
storlek. 

För de resultat, som ur valstatistisk synpunkt kunnat utvinnas med tillhjälp 
av den här företagna kommungrupperingen, lämnas redogörelse i de kapitel, 
som behandla valdeltagandet och de avgivna valsedlarnas partifördelning. 

Röstberättigade. Antalet röstberättigade med fördelning efter kön och å 
landsbygd och städer meddelas valdistriktsvis i tab. 2 och valkretsvis i tab. 4 
samt efter yrke valkretsvis i tab. 5. Tabeller med yrkesfördelning verkställd 
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Tab. R. Relativa antalet röstberättigade och icke röstberättigade samt deras för
delning efter kön, landsbygd och städer, valkretsvis, år 1928. 
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valkretsvis för landsbygd och städer, ävensom, för varje valdistrikt, hava av 
utrymmesskäl icke kunnat tryckas men finnas i manuskript tillgängliga i 
centralbyrån. 

Hela antalet röstberättigade utgjorde 3 505 672 och bar ökats med 5-0 '/• se
dan år 1924. På landsbygden komma 2 323 578 (66-3 %) och på städerna 
1182 094 (33-7 %). Av samtliga röstberättigade voro 1 677 620 (47-9 %) män 
och 1828 052 (52-1 %) kvinnor. Proportionen i detta hänseende har endast 
obetydligt förändrats sedan år 1924. 

Den relativa fördelningen valkretsvis mellan röstberättigade män och röst
berättigade kvinnor framgår av tab. R. Ä landsbygden råder i detta avseen
de nästan jämvikt mellan könen. De små avvikelser, som härutinnan fram
träda, återfinnas dels i nordligaste Sverige, där männen ha någon övervikt, 
dels i Älvsborgs läns båda valkretsar samt Kristianstads län, där kvinnorna 
äro något överlägsna i antal. I städerna äro däremot de senare i tydlig majo
ritet. Av 1 000 röstberättigade äro sålunda i dessa i genomsnitt 442 män och 
558 kvinnor. Såsom tab. R visar, är proportionen härutinnan ganska växlan
de inom valkretsarna men kvinnornas övervikt som regel betydande. 

I tab. R meddelas vidare uppgifter för varje valkrets rörande relationen 
mellan de röstberättigades och icke röstberättigades antal. A landsbygden, 
där de röstberättigade räkna 981 och de icke röstberättigade 19 per 1000 i 
röstlängd upptagna, föreligger i detta hänseende icke någon mera anmärk
ningsvärd skiljaktighet mellan valkretsarna. I städerna, tagna såsom enhet, 
är proportionen i stort sett densamma som å landsbygden, men inbördes förete 
de en del olikheter. Den ena ytterligheten representeras av städerna i Älvs
borgs läns södra valkrets, för vilka relationstalet angivande de röstberättiga
des antal är 989, och den andra av städerna i Västernorrlands län, för vilka 
motsvarande tal är 967. 

Antalet röstberättigade i procent av folkmängden utgjorde för hela riket 57-6 % 
mot 55-6 °/° vid valet år 1924. Motsvarande siffror för varje valkrets, som 
meddelas i tab. N, växla mellan 67-8 °A i Stockholms stad och 48-0 % i Norr
bottens län. För landsbygden uppgick ifrågavarande procenttal till 55-8 och 
för städerna till 61-5. Sättas de röstberättigades antal i relation till riks
dagsmännens antal, såsom skett i tab. R, befinnes för riket i dess helhet an
talet röstberättigade per representant uppgå till 15 242 emot 14 517 vid när
mast föregående val. Motsvarande tal för de särskilda valkretsarna variera 
inom ganska vida gränser eller mellan högst 17 518 för Stockholms stad och 
11144 för Gotlands län. 

Et t sammandrag av de i tab. 5 meddelade uppgifterna rörande de röstbe
rättigades fördelning efter yrke lämnas i tab. S, som även innehåller relativa 
tal utvisande sts-rkeförhållandet mellan grupperna. Detta senare är unge
färligen detsamma som för de i röstlängd upptagna, varom den föregående 
textframställningen innehåller uppgifter och vartill i detta sammanhang hän
visas. 

Icke röstberättigade. De icke röstberättigade redovisas fördelade efter dis-
kvalifikationsgrunden i tab. 4 och grupperade efter yrke i tab. 6, i båda fallen 
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särskilt för män och särskilt för kvinnor. Tabellerna i fråga upptaga för
delningen valkretsvis, medan motsvarande uppgifter för valdistrikten av ttt-
rymmesskäl icke kunnat meddelas i berättelsen men i manuskript finnas till
gängliga i centralbyrån. 

Såsom icke röstberättigade voro, med inräknande av 26 personer, vilka 
felaktigt eller utan uppgiven anledning antecknats såsom icke röstberättigade, 
i röstlängderna upptagna tillsammans 66 569 personer, av vilka 45 722 
(68-7 %) på landsbygden och 20 847 (31-3 %) i städerna. Sedan närmast före
gående val ha de icke röstberättigades antal minskats med 3 200 personer 
eller 4-6 %. Minskningen är något större å landsbygden (50 %) och för kvin
norna (5-9 %) än i städerna (3-6 %) och för männen (3-1 %). 

Av samtliga icke röstberättigade voro 32 157 (48-3 %) män och 34 412 
(51-7 %) kvinnor. Motsvarande procenttal år 1924 voro 47-6 och 52-4. På
fallande är, såsom tab. R närmare visar, skiljaktigheten mellan landsbygd 
och städer i fråga om fördelningen mellan icke röstberättigade män och icke 
röstberättigade kvinnor. Av 1 000 icke röstberättigade äro å landsbygden i 
genomsnitt 463 män och 537 kvinnor men i städerna 528 män och 472 kvin
nor. Motsatsförhållandet äger dock icke genomgående bestånd. 

Av hela folkmängden upptaga de icke röstberättigade endast 11 %. "Val
kretsvis äro växlingarna i detta avseende, såsom framgår av tab. N, tämligen 
små. Andelen av de i röstlängd upptagna är blott obetydligt större eller 1-9 °/«. 
Uppgifter rörande relationen i detta avseende meddelas valkretsvis för lands
bygd och städer i tab. R. Går man till de minsta enheterna, valdistrikten, vi
sar proportionen mellan de röstberättigades och de icke röstberättigades antal 
i allmänhet icke några större ojämnheter. Inom 154 valdistrikt voro samtliga 
i röstlängden upptagna röstberättigade och inom 381 valdistrikt saknade en
dast en eller två personer rösträtt. Största antalet icke röstberättigade rela
tivt taget påträffas i Seskarö valdistrikt i Norrbottens län. 

För de icke röstberättigades fördelning efter diskvalifikationsgrunden läm
nas redogörelse i tab. 4. Då en person saknat rösträtt av mer än en anled
ning och följaktligen med lika stort fog kunnat föras under det ena som det 
andra hindret, har hans inplacering i tabellen skett efter den ordning, under 
vilken rösträttshindren äro upptagna i förteckningen här nedan. Så t. ex. har 
en person av främmande nationalitet, som samtidigt varit omyndig, räknats 
såsom utländsk undersåte. I sammandrag ter sig de icke röstberättigades 
fördelning i nu nämnda hänseende på följande sätt : 
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Tab. S. Rösträtten inom olika yrkesgrupper år 1928. 
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Ovanstående siffror visa tydligt de s. k. streckens verkningar. Ojämförligt 
kraftigast har fattigvårdsstrecket decimerat väljarkåren. Dess andel belöper 
sig till icke mindre än 61-5 '/«. Verkningarna av detta rösträttshinder göra sig 
mera gällande å landsbygden och bland kvinnorna än i städerna och bland 
männen. Näst efter fattigvårdsstrecket har omyndighet eller konkurstill
stånd (21-5 %) orsakat de största förlusterna av rösträtten. 

Den minskning av de icke röstberättigades antal, som ägt rum sedan år 
1924, träffar samtliga diskvalifikationsgrunder utom ådömd straffpåföljd, vil
ken för såväl män som kvinnor visar stegrat antal. Minskningen beträffande 
de fattigunderstödda berör likväl endast kvinnorna och är ganska ringa, varför 
det relativa antalet fattigunderstödda företer någon ökning. I hög grad bidra
gande till nedgången i de icke röstberättigades antal har varit, att de utländ
ska undersåtarna rätt avsevärt gått tillbaka i numerär. 

Såsom förut framhållits, ha i tab. 4 personer, som saknat rösträtt av mer 
än en anledning, hänförts under den diskvalifikationsgrund, som i det före
kommande fallet ansetts vara den viktigaste. Tages hänsyn även till de hinder, 
som sålunda lämnats å sido, ökas antalet fattigunderstödda med 3 169 samt 
antalet omyndiga o. d. med 35. De kombinationer av rösträttshinder, som 
förekommit, ha varit följande: 

Efter yrke fördela sig de icke röstberättigade på sätt, som framgår av tab. 
6. Ett sammandrag av denna tabell i absoluta och relativa tal lämnas i tab. S. 
Beträffande socialgrupperna lägger man märke till, att i förhållande till de 
i röstlängd upptagna antalet icke röstberättigade är minst inom socialgrupp I I 
(0-9 %) samt störst i socialgrupp I I I (2-6 %), medan socialgrupp I (1-3 %) in
tar mellanställningen. Ordningen mellan grupperna är i detta avseende den
samma för såväl männen som kvinnorna. Frånsett »övriga»-gruppen äro inom 
socialgrupp I de icke röstberättigade talrikast bland de fria yrkesutövarna och 
inom gruppen »högre förvaltningspersonal i enskild tjänst». Att för grupp I I I 
procentsiffran är högre än för de båda andra grupperna, beror till huvud
saklig del på, att »övriga» i grupp I I I upptager en så hög procent icke röst
berättigade, vilket å sin sida är en följd av, att flertalet understödstagare in
gå bland dessa. Såsom tab. S visar, förekommer i allmänhet icke någon mera 
anmärkningsvärd skiljaktighet mellan de icke röstberättigades relativa antal 
inom de särskilda yrkesgrupperna. Utpräglat låga äro dock talen för den 
i allmän tjänst anställda personalen, oavsett vilken socialgrupp den tillhör, 
samt för hemmansägare och arrendatorer ni. fl., medan maximisiffrorna åter
finnas för de fria yrkesutövarna, jordbruksarbetarna och gruppen »lägre huslig 
tjänst». En jämförande överblick över de röstberättigades och de icke röst-
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berättigades relativa talrikhet inom olika yrkesgrupper lämna vidare de i nyss
nämnda tabells två sista kolumner återgivna talen. 

Sammanställas siffrorna för år 1928 med motsvarande siffror för år 1924, 
visa sig de icke röstberättigades antal ha minskats inom samtliga tre social
grupper men förhållandevis mest inom socialgrupp I . De enskilda yrkes
grupperna förete i allmänhet antingen nedgång i eller oförändrat antal icke 
röstberättigade, och endast inom ett par grupper, de fria yrkesutövarna till
hörande grupp I I och jordbruksarbetarna, kan någon nämnvärd ökning kon
stateras. 

Valdeltagandet. 

Uppgifter rörande antalet i valet deltagande män och kvinnor meddelas så
väl i absoluta tal som i förhållande till antalet röstberättigade män och kvin
nor för varje valdistrikt och valkrets i tab. 2. Denna tabell lämnar vidare 
upplysning om det procentuella valdeltagandet inom socialgrupperna I I (me
delklassen) och I I I (arbetarklassen), medan beträffande grupp I (högre klas
sen). motsvarande uppgifter icke lämnas, enär de absoluta talen i allmänhet 
härför varit för små. För valdeltagandet inom olika yrkes- och socialgrupper 
lämnas därjämte i tab. 5 en redogörelse valkretsvis. 

För hela riket uppgick antalet i valet deltagande till 2 363 168, varav 
1 535 971 komma på landsbygden och 827 197 i städerna. Antalet är det stör
sta, som någonsin förekommit i vårt land, och överstiger avsevärt icke blott mot
svarande antal vid de båda närmast föregående andrakammarvalen, med vilka 
det nu förevarande valet närmast kan jämföras, utan även det hittillsva
rande maximiantalet röstande, vilket förekom vid förbudsomröstningen år 
1922, då de röstandes antal uppgick till 1 820 452. Totala ökningen sedan år 
1924 uppgåT till 592 561 (33-5 %), och därav komma på landsbygden 385 421 
(33-5 %) samt på städerna 207 140 (33-4 %). I själva verket är ökningen på 
landsbygden något större och i städerna något mindre, än vad dessa tal giva 
vid handen, då under den mellanliggande tiden två nya städer tillkommit och 
en del andra områden införlivats med städerna. 

Av samtliga deltagande voro 1 217 253 (51-5 %) män och 1145 915 (48-5 %) 
kvinnor. Kvinnorna uppvisa den betydligt kraftigare röstökningen eller med 
331826 (40-8 %), medan männens utgör 260 735 (27-3 %). På landsbygden 
komma av de deltagande männen 829 983 och på städerna 387 270, medan mot
svarande tal för kvinnorna äro 705 988 och 439 927, vilket innebär, att anta
let manliga och kvinnliga valdeltagare å landsbygden och i städerna ökats 
i ungefärligen samma proportion som för landet i dess helhet. 

Då ökningen av de röstberättigades antal icke tillnärmelsevis når upp till 
samma grad som ökningen i valdeltagarnas antal, överstiger det procentuella 
valdeltagandet denna gång avseväTt deltagandet år 1924. I förhållande till de 
röstberättigades antal deltogo då 53-0 %, medan siffran för år 1928 är 67-4 %. 
Det senaste valet utgör icke blott absolut utan även relativt taget, såsom föl
jande tablå över valdeltagandet vid andrakammarvalen sedan år 1899 visar, 
den hittillsvarande toppunkten i fråga om politisk livaktighet. 
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Mest i ögonen fallande är den livliga anslutning, kvinnorna visat vid se
naste valet. Medan deltagandet från deras sida år 1924 inskränkte sig till 
46-7 %, är motsvarande procenttal för år 1928 icke mindre än 62-7. Även för 
männen är stegringen ansenlig eller från 60-0 % till 72-6 %. För landsbygden 
beteckna 1928 års siffror, såsom tablån visar, maximum för såväl männen som 
kvinnorna, medan i städerna valdeltagandet bland männen var livligare vid 
vårvalet 1914 än vid 1928 års val. 

En jämförelse mellan deltagarfrekvensen vid 1928 års val i Sverige och 
samma frekvens vid motsvarande val i några främmande länder utfaller som 
följer: 

Vid ett studium av ovanstående siffror bör bl. a. hållas i minne, att skif
tande valrättsbestämmelser äro gällande i de olika länderna. 

En översikt över deltagandet i 1928 års val inom varje valkrets lämnas i 
tab. T, som därjämte anger den numeriska skillnaden mellan resp. procent-
siffror för åren 1928 och 1924. Maximum i fråga om politisk livaktighet vi
sar såsom tidigare fyrstads valkretsen, där 74-4 % av de röstberättigade deltogo. 
Närmast följa Malmöhus läns valkrets och Hallands län med 72-3 % vardera. 
Lägsta siffran (60-2 %), vilken likväl överstiger samtliga motsvarande val
kretssiffror för år 1924 med undantag av två, företer Gävleborgs län. Såsom 
för landet i dess helhet har inom de särskilda valkretsarna deltagarfrekven-
sen å landsbygden i allmänhet varit något mindre än i städerna. Undantag 
härifrån utgöra dock 5 valkretsar, nämligen Kalmar län, Älvsborgs läns södra 
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Tab. T. Deltagandet i valet, valkretsvis, med fördelning på landsbygd 
och städer. 
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valkrets samt Värmlands, Gävleborgs och Västernorrlands län, varjämte i två 
kretsar, Östergötlands län och Älvsborgs läns norra valkrets, frekvenstalet för 
landsbygden och städerna är detsamma. 

Tab. T visar, att för männens vidkommande fyrstadsvalkretsen och Värm
lands län med siffran 77-5 % vardera intaga främsta rummet i fråga om liv
ligt valdeltagande. För kvinnorna representera fyrstadsvalkretsen (720 %) 
och Göteborgs stad (69-6 %) motsvarande toppunkter. Minsta deltagandet 
från männens sida förekom i Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes val
krets (65-1 %) och från kvinnornas i Gävleborgs län (53-4 %). 

Då de röstande år 1924 upptogo 53-0 % och år 1928 67-4 % av de röstberätti
gade, utgör följaktligen den genomsnittliga ökningen i valdeltagandet 14-4 
enheter. I sammanlagt 12 valkretsar överstiger ökningstalet det nu nämnda, 
däribland främst i Västerbottens (22 enheter) och Värmlands (19-3 enheter) 
län samt Älvsborgs läns norra valkrets (18-1 enheter). Minimiökningen ut
visar' Gävleborgs län och fyrstadsvalkretsen med 9-2 enheter vardera. 

Det har förut påvisats, att i fråga om röstökningens storlek landsbygden 
har försteget framför städerna och kvinnorna framför männen. Av tab. T 
framgår, att, vad könen beträffar, detta undantagslöst är fallet även inom 
valkretsarna. Avvikande tendens i andra hänseendet förete 6 valkretsar, 
nämligen Uppsala, Jönköpings, Gotlands, Västmanlands, Västernorrlands oeh 
Norrbottens län. 

Väljarantalets betydande ökning vid 1928 års val kommer även till uttryck 
i följande sammanställning, vari valkretsarna grupperats efter deltagarfre-
kvensen vid de tre senste valen. Samtidigt visar den, att trots den väsent
liga stegringen av kvinnorösterna, männen alltjämt komma främst i fråga om 
politisk livaktighet. 

Medan år 1928 de röstande männens antal i samtliga valkretsar översteg 
65 %, nådde vid 1921 och 1924 års val endast resp. 5 och 3 kretsar över denna 
gräns. Ungefär liknande är utvecklingen beträffande kvinnorna, fastän pro
centsiffrorna här i gemen äro lägre. 

Växlingarna i valdeltagandet inom de särskilda valdistrikten äro ibland 
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ganska stora, varom talen i tabellerna 2 och U också vittna. Av distrikten med 
det minsta valdeltagandet återfinnas flertalet dels i sådana trakter, som äro 
hemvist för en talrik sjömans- och fiskarbefolkning, dels här och var i nordli
gaste Sverige. Lägsta siffran för såväl männen som kvinnorna uppvisar Norra 
Bergnäs valdistrikt i Norrbottens län med resp. 10-6 och 7-1 %; högsta fre
kvenstalet för de förra återfinnes i Tärna andra valdistrikt (95-6 %) i "Väster
bottens län och för de senare i Järna andra valdistrikt (91-7 %) i Kopparbergs 
län. 

En mera ingående belysning av valdeltagandet, än vad de i det föregående 
anförda siffrorna kunna giva, erhålles genom den fördelning av valdeltagar
na efter yrke, som med ledning av röstlängdernas uppgifter blivit genom
förd. En närmare redogörelse rörande tillvägagångssättet vid denna för
delning lämnas i kapitlet »I röstlängd upptagna personer», vartill hänvisas. 
Bearbetningens huvudresultat, i vad de avse valdeltagandet, äro val
kretsvis återgivna i tab. 5, varjämte i tab. 2 uppgifter över valdeltagandet 
inom socialgrupperna I I och I I I valdistriktsvis finnas meddelade. I tab. V 
lämnas ett sammandrag för hela riket över valdeltagandet inom olika yrkes 
och socialgrupper. 

I procent av de röstberättigade inom resp. socialgrupper utgjorde valdelta
garnas antal inom dessa grupper vid senaste valet och vid de föregående val, 
för vilka uppgifter härom föreligga, följande: 

Fullt jämförbara äro ej de anförda siffrorna, med hänsyn bl. a. till ändrin
gar i fråga om yrkesgruppernas fördelning på socialgrupperna, men då 
fråga är om valdeltagarnas relativa antal, torde jämförelsen icke nämnvärt 
förryckas härav. — Samma karakteristiska drag, som gjort sig märkbart vid 
samtliga tidigare val, nämligen att deltagarfrekvensen är störst inom social
grupp I och minst inom socialgrupp I I I , framträder även vid 1928 års val. 
Man lägger vidare märke till, att skillnaden mellan männens och kvinnornas 
valdeltagande är minst i socialgrupp I och störst i socialgrupp I I I . Av 
tablån kan ytterligare inhämtas, att icke inom någon av de tre grupperna 
valdeltagandet förut nått sådan höjd som vid sistnämnda val. Begränsas jäm
förelsen till de två senaste valen och uträknas relationstalen för män och kvin
nor sammantagna, visar sig den största ökningen i de röstandes relativa an
tal eller från 54-9 % till 71-1 % (16-2 enheter) ha ägt rum inom socialgrupp II , 
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varefter följer socialgrupp I I I ined en höjning av 13-6 enheter eller från 49-9 % 
till 63-5 %, medan den i förhållande till de båda andra numeriskt sett betyd
ligt underlägsna första socialgruppen, för vilken procenttalen äro resp. 72-5 % 
och 840 % och ökningen följaktligen utgör 11-5 enheter, kommer i sista rum
met. 

Den större ökning av antalet kvinnliga än antalet manliga väljare, som va
rit utmärkande för såväl landet i dess helhet som de särskilda valkretsarna, 
befinnes även känneteckna var och en av socialgrupperna. Det kraftigaste 
uppsvinget visa kvinnorna tillhörande socialgrupp I I med en höjning från 
48-6 % till 66-9 %, men även de i tablån angivna talen för kvinnorna tillhöran
de de båda andra grupperna vittna om en väsentligt livligare anslutning än 
vid 1924 års val. 

Absolut taget är, såsom framgår av här nedan anförda siffror, röstöknin
gen störst för den tredje socialgruppen. 

Till följd av första socialgruppens numerära underlägsenhet är gruppens, 
andel (1-4 %) av totala ökningen försvinnande i jämförelse med de båda andras. 
Det må emellertid anmärkas, att av förut antydda skäl en jämförelse mellan 
de absoluta talen bör göras med försiktighet. 

Samma skillnad, som för landet i dess helhet kunnat konstateras i fråga om 
valdeltagandet inom de tre socialgrupperna, visar sig genomgående vara ka
rakteristisk ii ven för valkretsarna. Regelbundenheten i detta avseende är 
däremot naturligtvis icke överallt densamma inom de minsta enheterna, val
distrikten, men såsom framgår av sammanställningen å följande sida, vilken 
likväl avser endast socialgrupperna I I och I I I , gör sig tendensen dock tydligt 
märkbar. I denna sammanställning ha valdistrikten grupperats efter den 
kombination, de i tab. 2 återgivna procenttalen över valdeltagandet inom grup
perna I I och I I I , i varje särskilt fall utvisat. 

Vad valdeltagandet inom de särskilda jTrkesgrupperna beträffar, framgår 
av tab. 5 och tab. V, att växlingarna härutinnan äro ganska betydande. I 
fråga om männen företer såsom vanligt godsägarnas yrkesgrupp den största 
politiska livaktigheten med de röstande uppgående till 895 % av de röstberät
tigade. Därefter följa industriidkare, grosshandlare och direktörer m. fl. med 
87-2 %, tjänstemän av högre grad med 86-7 %, högre förvaltningspersonal i en
skild tjänst med 86-1 %, folkskollärare med 84-7 %, tjänstemän av lägre grad till
hörande grupp I I med 83-4 % och tjänstemän av lägre grad tillhörande social
grupp I I I med 80-4 %. Över 75 % komma därjämte hemmansägargruppen 
(79-4 %), husiigare och rentierer (79-3 %), arrendatorer och brukaTe (77-2 %), 
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kontorister och verkmästare (770 %), handlande (75-3 %) och de fria yrkes
utövarna tillhörande socialgrupp I (75-1 %). För den grupp, som absolut 
taget räknar de flesta valdeltagarna, nämligen »arbetare andra än i jordbruk», 
är frekvenstalet 723 %. De lägsta procentsiffrorna utvisa, frånsett »övriga»-
grupperna, sjömän och fiskare (37-3 %), sjökaptener, skeppare och styrmän 
(48-4 %), fria yrkesutövare tillhörande socialgrupp I I (58-0 %) samt jord
bruksarbetarna (60-8 %). 

Största ökningen i det procentuella valdeltagandet vid jämförelse med år 
1924 visar bland männen några av yrkesgrupperna tillhörande jordbruket, så
som gruppen torpare m. fl. (18-8 enheter), arrendatorer och brukare (16-3 en
heter), hemmansägare (15-7 enheter) och lantbrukares hemmavarande söner 
(14-5 enheter). 

Beträffande kvinnorna blir, såsom tab. V ger vid handen, rangordningen 
mellan yrkesgrupperna, om dessa ordnas med hänsyn till valdeltagandet för 
samtliga kvinnor, något annorlunda än för männen. De fyra främsta yrkes
grupperna för kvinnorna i fråga om politisk livaktighet äro likväl desamma 
som för männen, fastän grupperna komma i annan följd. Höga äro frekvens
talen vidare för de fria yrkesutövarna tillhörande socialgrupp I (78-1 %), hus
ägare och rentierer (76-1 %), kontorister m. fl. (75-2 °/«) samt för folkskollä
rarinnor (74-9 %). Liksom tidigare har valdeltagandet, om »övriga tillhö
rande socialgrupp II I» undantagas, varit sämst inom gruppen »lägre huslig 
tjänst» (39-9 %), ehuru jämfört med år 1924 (25-2 %) deltagandet inom grup
pen betydligt ökats. På några undantag när, bland vilka särskilt märkas de 
båda grupper, som inrj'mma sjömans- och fiskarbefolkningen, äro procentta
len lägre för kvinnorna än för männen. De yrkesgrupper tillhörande jord
bruket, som uppvisa de största ökningstalen för männen, höra även till dem 
som för kvinnornas del förete den mest betydande höjningen. 
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Tab. V. Deltagandet i valet inom olika yrkesgrupper år 1928. 
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De olikheter, som för de båda närmast föregående valen påvisats råda i 
fråga om valdeltagandet inom de tre grupperna 1) hustrur, 2) övriga familje
medlemmar samt 3) yrkesutövare och övriga, framträda tydligt även vid 
1928 års val. Livligast var sålunda deltagandet bland hustrurna, för vilka 
genomsnittssiffran (73-7 %) är något högre än motsvarande för samtliga män, 
därnäst följa »yrkesutövare och övriga» med 50-9 % och sist komma »övriga 
familjemedlemmar» med 44-8 %. Tab. V visar, att ordningen i flertalet fall 
också är densamma inom de enskilda yrkesgrupperna. 

Med tillhjälp av den kommungruppering, som på grundval av yrkesfördel
ningen bland de i röstlängd upptagna blivit verkställd och finnes beskriven i 
kapitlet »I röstlängd upptagna personer», låter sig rösträttens användande 
inom olika befolkningslager ytterligare belysas. De principer, efter vilka 
grupperingen genomförts, samt innebörden av de använda gruppbeteck
ningarna framgå av den utförliga redogörelse, som härom lämnats i nyss
nämnda kapitel. För att kunna anställa jämförelse med förhållandena i detta 
avseende vid närmast föregående val, ha siffrorna för år 1924 sammanförts på 
enahanda sätt som för år 1928. Till grund för grupperingen ligger i båda 
fallen yrkesfördelningen enligt sistnämnda års röstlängder, och hänsyn har 
sålunda ej tagits till, att på grund av förskjutningar i denna fördelning en 
kommun måhända icke båda åren tillhör samma grupp. Man torde dock kun
na förutsätta, att endast enstaka kommuner härav beröras, varför en jäm
förelse i detta avseende väl låter sig göra. 

Antalet röstberättigade oeh valdeltagare inom de olika kommungrupperna 
och städerna utgjorde: 
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Beträffande grupperingen, av kommunerna må vidare anmärkas att, i den 
mån så varit möjligt, sådana under mellanliggande tiden vidtagna ändringar 
i administrativa indelningen, som avse överföringar från landsbygd till stä
der, blivit beaktade. På grund härav överensstämma rikssiffrorna för lands
bygd och städer för år 1924 icke helt med tidigare offentliggjorda uppgifter. 

Uträknas med ledning av de i tablån anförda siffrorna det procentuella val
deltagandet och den relativa fördelningen mellan antalet manliga och kvinn
liga valdeltagare inom resp. grupper, bliva talen nedan angivna: 

Inriktas granskningen först på deltagarfrekvensen vid 1928 års val, befin
nas skiljaktigheterna mellan grupperna vara anmärkningsvärt små. För lands
bygden äro gränstalen sålunda för männen 74-5 % (C3-kommunerna) och 70-7 % 
(B2-kommunerna) samt för kvinnorna 65-7 % (B3-kommunerna) och 58-5 % 
(Cl-kommunerna), och för städerna äro skillnaderna ännu obetydligare. Något 
större äro växlingarna för 1924 års val med det livligare valdeltagandet å lands
bygden förlagt till arbetarkommunerna och bland dessa främst till industri
arbetarkommunerna (C3-kommunerna) samt det svagare deltagandet till jord
brukskommunerna (A-, Bl - och Cl-kommunerna). Den största ökningen vid 
jämförelse med år 1924 visa i allmänhet, såsom också framgår av de i första 
tablån återgivna ökningstalen, jordbrukskommunerna. 

Icke heller i fråga om relationen mellan de manliga och kvinnliga valdel
tagarnas antal föreligga några större ojämnheter kommungrupperna emellan, 
vare sig å landsbygden eller i städerna men väl mellan landsbygden och städer-
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na inbördes. I de senare äro sålunda kvinnorna i majoritet, medan i kommun
grupperna på landsbygden på ett undantag när männen ha övervikt. Vid en 
jämförelse med år 1924 observeras, att kvinnorna i samtliga grupper intaga 
en förstärkt ställning. 

Det nyss påvisade förhållandet, att deltagarfrekvensen inom de olika kom
mungrupperna företer så obetydliga växlingar och snarare synes vara större 
i arbetarkommunerna än i övriga kommuner, kan måhända förefalla över
raskande, då en tydlig skillnad gjort sig märkbar beträffande valdeltagandet 
inom de tre socialgrupperna med sänkning gradvis från socialgrupp I till so
cialgrupp I I I . Förklaringen till denna skenbara motsägelse ger sig till kän
na, om såsom skett här nedan, uppgifterna rörande valdeltagandet inom kom
mungrupperna fullständigas med siffror över deltagandet inom var och en 
av de särskilda socialgrupperna. 

Beträffande socialgrupperna I och I I kan någon tendens, åtminstone i mera 
framträdande form, knappast spåras vid jämförelse mellan siffrorna för A-, 
B- och C-grupperna. För socialgrupp I I I däremot kommer en sådan till sy
nes. Valdeltagandet bland männen inom denna grupp utgjorde sålunda å 
landsbygden i A-kommunerna 59-9 %, i B-kommunerna 64-5 % samt i C-kom-
munerna 71-8 %; för kvinnorna äro motsvarande tal resp. 4ö-6 °'°, 51-6 % och 
60-3 %. Även för städernas del är tendensen skönjbar. Då socialgrupp I I I 
tilltager i styrka från A till C, innebära följaktligen dessa siffror, att ju 
talrikare gruppen är företrädd på en plats, ju livligare är valdeltagandet. 
Förhållandet i fråga medför tydligen en utjämning av frekvenstalen för de 
särskilda kommungrupperna och utgör sålunda förklaringen till de nyss om
nämnda små växlingarna mellan dessa. Det må emellertid anmärkas, att bi
dragande till att för grupp I I I ordningen mellan A-, B- och C-kommunerna 
blivit den ovan angivna även varit, att gruppen icke överallt har likartad sam-
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mansättning — A-kommunerna ha sålunda talrikare jordbruksbefolkning än 
B- och C-kommunema — men såsom tablån visar, följer valdeltagandet sam
ma utvecklingslinje, även om jämförelsen begränsas till de speciella jordbruks
kommunerna (A, Bl och C l ) . 

Till den redogörelse rörande valdeltagandet, som lämnats i detta kapitel, 
må även fogas de uppgifter, som kunnat inhämtas rörande sättet för valdelta
gandet. Enligt vallagens bestämmelser kan rösträtten utövas antingen ge
nom personlig inställelse vid valförrättningen eller, i vissa särskilda fall, ge
nom avgivande av s. k. valsedels försändelse. Att rösta medelst valsedels
försändelse är tillåtet endast för äkta make genom andra maken samt för per
soner tillhörande vissa yrken (sjömän m. fl.), därest de på grund av tjänstens 
förrättande äro förhindrade att infinna sig vid valet. Rörande det senare 
slaget av valsedelsförsändelser innehålla röstsammanräkningsprotokollen upp
gifter men däremot ej om äktamake-försändelserna, varför beträffande dessa 
redogörelsen måst begränsas till sådana valdistrikt, för vilka antalet dylika 
försändelser kunnat beräknas med ledning av i röstlängderna gjorda anteck
ningar. Anteckningar härom förekommo i längderna för 69 valdistrikt, av 
vilka 62 voro belägna å landsbygden och 7 i städerna. 

De på grundval av ifrågavarande uppgifter erhållna siffrorna äro samman
förda i nedanstående tablå, som visar, dels i huru många fall, då gifta per
soner deltogo i valet och båda makarna voro röstberättigade, 1) endast man
nen deltog, 2) endast hustrun deltog samt 3) båda makarna deltogo i valet, 
dels i vilken utsträckning vid sistnämnda förhållande båda personligen av
lämnade sina röstsedlar eller röstade genom varandra medelst valsedelsför
sändelse. 

I omkring 90 % av de fall, då gifta personer röstade, deltogo båda ma
karna i valet, och av de återstående komma nästan samtliga på männen, över
ensstämmelsen i detta avseende mellan landsbygd och städer är påfallande. 
Då båda makarna deltogo i valet närvoro de bägge, å landsbygden i 36 % 
av fallen men i städerna i betydligt större omfattning eller i närmare 50 % 
av dessa, uteslutande beroende på att hustrurna där mera talrikt inställde sig 
vid valförrättningen. Av dessa senare röstade nämligen å landsbygden icke 
mindre än 60 % medelst valsedelsförsändelse, medan för städerna procenttalet 
är 48. De gifta männen däremot avlämnade nästan samtliga personligen sina 
valsedlar. 

Av samtliga röstberättigade gifta kvinnor i de ovannämnda landskommu
nerna deltogo 75-1 % i valet och av samtliga röstberättigade kvinnor 6.1-8 °/«. 
Undantagas från de avgivna rösterna de gifta kvinnornas valsedelsförsän-
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Tab. X. Valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen. 

delser, bliva motsvarande procenttal i stället xesp. 30-8 och 36-5. Även om 
man bör förutsätta, att ett stort antal av de kvinnor, som röstat medelst val
sedelsförsändelse, skulle ha deltagit i valet oberoende av sättet för röstgiv-
ningen, lämna dessa siffror likväl en antydan om försändelsernas betydelse 
för kvinnornas valdeltagande. 



78 SAMVERKAN MELLAN PARTIERNA. 

Beträffande det andra slaget av valsedelsförsändelser eller sådana som av
givits jämlikt 71 § vallagen, meddelas uppgifter härom i tab. X. Hela an
talet utgjorde 2 959 eller 0-1 % av samtliga avgivna valsedlar. Jämfört med 
1924 års val har antalet ökats med 926 (45-5 %). Största antalet uppvisa som 
vanligt Stockholms stad och Blekinge län. Såsom framgår av tab. X, komma 
närmare två tredjedelar av samtliga godkända försändelser på högerpartiet. 
För de kasserade försändelserna, som tillsammans utgjorde 455, lämnas redo
görelse i kapitlet »Kasserade valkuvert och valsedlar». 

Samverkan mellan partierna samt de avgivna valsedlarnas och valda riks
dagsmännens partifördelning m. m. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 
Samverkan mellan partierna genom användande av gemensam väljarbeteck-
ning å valsedlarna har vid de senare årens andrakammarval blivit allt vanli
gare. Det tekniska underlaget för denna ökade kartellbildning mellan par
tierna utgöra de ändringar beträffande valsedlarnas partibetecknande, som 
genomfördes år 1924 och för första gången tillämpades vid samma års andra
kammarval. Enligt dessa erhöllo väljarna rätt att efter eget skön å valsed
larna anbringa förutom den partibeteckning, som oeftergivligen måste åsättas 
varje valsedel, ytterligare en eller två väljarbeteckningar. För att erhålla sam
ma terminologi som vid de kommunala valen och ett beteckningssätt mera mot
svarande de faktiska förhållandena utbyttes genom beslut år 1927 de tidigare 
använda termerna parti-, underparti- och fraktionsbeteckning emot kartell-, 
parti- och fraktionsbeteckning. 

Beträffande partiernas samverkan, varmed här avses uppträdande under ge
mensam väljarbeteckning, vare sig överenskommelse härom förelegat eller ej, 
kunna tre olika former urskiljas. Den vanligaste formen är, att två eller 
flera partier gå till val under en och samma kartellbeteckning men i övrigt 
uppträda var för sig och sålunda inbördes sidoordnade. Härförutom före
kommer ibland en samverkan i andra hand, nämligen på så sätt, att inom kar
tellen två eller flera av de samverkande partierna genom användande av ge
mensam andra väljarbeteckning bilda en underkartell. Den tredje och endast 
i undantagsfall förekommande formen är, att samverkan utsträckes att avse 
icke allenast gemensam väljarbeteckning utan även gemensam kandidatlista. 
Vid 1928 års val inträffade ej i något fall, att två partier i sin helhet använ
de sig av gemensam lista, och av listtyper, som samlade ett mera betydande 
antal röster, förekommo, så vitt kunnat utrönas, endast tvenne, som på mera 
framskjuten plats upptogo namn från två olika partier. Den ena, som var 
gemensam för liberala partiet och en grupp inom bondeförbundet, förekom i 
Stockholms län och den andra, som var gemensam för det förra partiet och en 
grupp inom frisinnade partiet, i Västernorrlands län. 

I vilken omfattning gemensam väljarbeteckning förekommit vid de tre sena
ste valen, framgår av följande siffror: 
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Medan det vid 1921 års val inträffade i 68 fall, att ett parti gick till val 
under från övriga partier skild beteckning, var motsvarande antal år 1924 
endast 26 och vid senaste valet sjönk siffran till 5. Parti har härvid tagits 
i betydelsen politiskt parti med bortseende sålunda ifrån vid valen uppträdan
de opolitiska sammanslutningar. Av nyssnämnda 5 fall avse 3 frisinnade par
tiet och 1 vardera högern och socialdemokraterna. Såsom de anförda siff
rorna giva vid handen, är nyssnämnda utveckling en följd av de borgerliga 
partiernas ökade samverkan, då för socialdemokraternas, vänstersocialisternas 
och kommunisternas vidkommande gemensam partibeteckning redan år 1921 
kom till användning i full utsträckning. 

Gemensam första väljarbeteckning för två eller flera politiska partier före
kom vid 1928 års val i 54 fall och gemensam andra väljarbeteck
ning (underkartell) i 11. En närmare redogörelse för dessa partikom
binationer lämnas i tab. 7 och tab. Y. Grupperas valkretsarna efter den 
sammansättning de 54 valkartellerna hade inom respektive kretsar, visar sig 
fördelningen bliva den, som här nedan angives. Till jämförelse meddelas 
motsvarande tal för åren 1924 och 1921, varvid för att möjliggöra en jäm
förelse mellan kombinationerna under de olika åren beteckningen »liberala 
+ frisinnade» även innefattar det ursprungliga liberala partiet. Såsom fram
går av tab. Y (not) och tab. 7, ingick i kartellen i två fall, förutom veder
börande politiska partier, även en opolitisk sammanslutning. 
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Tab. Y. Partiernas samverkan vid andrakammarvalen år 1928. 
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Utvecklingen av de borgerliga partiernas samverkan kommer här till ut
tryck. Valet år 1921 karakteriserades av en sporadiskt förekommande sam
verkan mellan högern och bondeförbundet. År 1924 togs denna upp i vidare 
omfattning och förstärktes av, att här och var liberala partiet ingick som 
tredje part. Den andra mera framträdande borgerliga kombinationen vid detta 
val var liberala och frisinnade, vilka då för första gången gingo till val så
som skilda partier. Det senaste valet fick sin prägel av, att koalitionen mel
lan de borgerliga partierna vidgades och i allmänhet omfattade samtliga 
dessa partier. På så sätt kom år 1928 den avgörande striden i det stora 
flertalet valkretsar att utkämpas mellan två stora partigrupperingar, å ena 
sidan de borgerliga partierna och å andra sidan socialdemokratiska och kom
munistiska partierna. Såsom framgår av tab. Y var den borgerliga enhets
fronten endast bruten inom tre valkretsar, Skaraborgs, Västmanlands och 
Västerbottens län, och beträffande den andra partigrupperingen utgör Got
lands län såtillvida ett undantag, som kommunisterna där ej framträdde vid 
valet. 

Av de 11 underkartellerna bestodo, såsom tab. Y visar, 8 av liberala och 
frisinnade, 1 av höger och bondeförbundet, 1 av bondeförbundet och liberala 
samt 1 (i Jönköpings län) av bondeförbundet, liberala och frisinnade jämte 
en grupp inom högerpartiet. 

I tab. Y lämnas vidare en redogörelse för de vinster och förluster, par
tierna gjort genom kartellerna vid 1928 års val. Det faktiskt föreliggande 
valresultatet har därvid sammanställts med det resultat, som erhålles, när 
till grund för mandatfördelningen läggas partiernas rösttal oberoende av in
gångna karteller. Den ifrågavarande jämförelsen vilar följaktligen på den 
förutsättningen, att rösttalen blivit desamma, även om någon samverkan ej 
ägt rum. För landet i dess helhet visa sig kartellerna ha medfört en förlust 
för socialdemokraterna av 5 platser, av vilka 1 kommit högern, 2 bondeför
bundet och 2 de frisinnade till godo. 

De nya bestämmelserna om valsedlarnas partibetecknande hade till syfte 
dels att möjliggöra för ett parti att vid ingående av karteller göra sig gäl
lande med samlad styrka, även om det framträdde med skilda kandidatlistor, 
dels att bereda tillfälle åt olika meningsriktningar inom ett parti att hävda 
sina krav i fråga om personvalet. Det förra ändamålet avsåg kartellbeteck
ningen att tillgodose och det senare fraktionsbeteckningen. Det må emeller
tid anmärkas, att denna sistnämnda väljarbeteckning i åtskilliga fall kom
mit till användning även såsom beteckning för ett politiskt parti i sin hel
het, nämligen vid bildandet av de i det föregående omnämnda underkartel
lerna. 

Såsom tab. 7 visar, hör det till sällsyntheterna, att partierna, när de gå 
till val under samma första eller andra väljarbeteckning, icke förse de egna 
valsedlarna med en andra, eller vid underkartell, tredje väljarbeteckning för 
att därigenom utmärka det egna partiet. Förhållandet inträffade endast i 6 
valkretsar och avser socialdemokraterna, vilka i dessa valkretsar hade »Ar
betarepartiet» såsom första och enda beteckning, medan det andra under denna 
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beteckning uppträdande partiet, kommunisterna, hade »Kommunisterna» så
som andra väljarbeteckning. 

Vad fraktionsbeteckningarna beträffar, bör, såsom nyss nämnts, skillnad 
göras mellan å ena sidan sådana, som kommit till användande å fraktioner 
i egentlig mening, d. v. s. för att representera olika meningsriktningar inom 
ett och samma parti och de, som äro beteckningar för politiska partier, när 
dessa bildat underkartell. I detta sammanhang må även framhållas, att oav
sett det förhållandet, att under en fraktionsbeteckning skiljaktiga valsedels
typer ibland förekommit, fraktionsbeteckningarnas antal icke alltid angiva an
talet inom ett parti uppträdande väljargrupper. Förekomma inom partiet, 
såsom ofta inträffar, jämsides med valsedlar försedda med fraktionsbeteck
ning även sådana utan dylik beteckning, sammanföras dessa vid röstsamman
räkningen till en grupp, som vid platsfördelningen betraktas såsom en enhet 
och följaktligen är i viss mening likvärdig med övriga fraktioner. 

Den användning, fraktionsbeteckningarna fått vid senaste andrakammar-
valet, belyses i efterföljande tablå. Vid dennas upprättande har bortsetts 
från sådana beteckningar, som avse stänkröster. I den grupp, som omfattar 
beteckningar avseende partier i sin helhet, ingå förutom de beteckningar, som 
i samband med underkarteller representerat odelade politiska partier, dels två 
fraktioner, vilkas rösttal helt sammanfallit med vederbörande partis rösttal, 
dels tre beteckningar — av vilka två i Stockholms och en i Jönköpings län — 
som, ehuru de icke avse partier i sin helhet, närmast höra hemma inom denna 
grupp. 

Såsom första kolumnen visar, har i ett icke ringa antal fall fraktionsbeteck
ningen tagits i anspråk för kartellbildningen mellan partierna. Antalet frak
tionsbeteckningar i egentlig mening utgöra tillsammans 32, och deras rösttal 
upptaga 113 % av samtliga avgivna godkända valsedlar. Mest betydande så
väl till antalet samt till röststyrkan ha beteckningarna inom högerpartiet 
varit. Antalet valkretsar, inom vilka fraktionsbildning av sist angivet slag 
förekommit, utgör för högern 9, för bondeförbundet 6, för frisinnade 1 (Väster
bottens län) och för socialdemokraterna 2 (Värmlands och Örebro län). I 6 
fall, av vilka 4 avse högern och 2 bondeförbundet, var partiet uppdelat i 
grupper, vilkas valsedlar, frånsett några enstaka, samtliga voro försedda med 
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fraktionsbeteckning. Högsta antalet dylika beteckningar inom något parti 
utgjorde tre, vilket förekom i fråga om högern i Älvsborgs läns norra valkrets 
och Norrbottens län, varjämte i tillsammans 11 fall 2 fraktionsbeteckningar 
förekommo inom samma parti. Av samtliga fraktionsbeteckningar voro en
dast tre andrabeteckningar, medan återstoden utgjordes av tredjebeteckningar. 

Av nyssnämnda 32 fraktioner ha tillsammans 18 erhållit representation, 
och antalet riksdagsmän valda inom dessa 18 fraktioner utgör 29, av vilka 19 
höger, 4 tillhörande bondeförbundet, 2 frisinnade och 4 socialdemokrater. 

Grupperas fraktionerna efter antalet erhållna röster och efter de intressen, 
som, så vitt beteckningarna giva vid handen, kommit vederbörande väljare 
att sammansluta sig, befinnas sådana, som representera ett lokalt intresse, 
exempelvis företräda landsbygden eller städerna eller någon avgränsad del av 
valkretsen, utgöra det övervägande antalet och även i allmänhet ha samlat det 
största antalet röster. 

Av de 8 till gruppen »övriga» förda fraktionerna ha 3 använt beteckningen 
»Lantarbetarna» eller »Lantarbetarelistan» och gått till val under bondeför
bundets partibeteckning. 

Partiernas livliga samverkan vid valen, ävensom enskilda valmansgruppers 
framträdande under egen beteckning, har, såsom framgår av det föregående, 
medfört, att den medgivna rätten att förse valsedlarna med mer än en väljar-
beteckning i stor utsträckning utnyttjats. En granskning, med bortseende 
från stänkröster, av de i tab. 7 meddelade uppgifterna rörande väljarbeteck-
ningama ger vid handen, att enbart dessa beteckningar konstituera 182 skilj
aktiga valsedelstyper och följaktligen även lika många väljargrupper. Häri äro 
inräknade de s. k. särskilda fraktioner, som bildas, då jämsides med fraktions-
betecknade valsedlar förekomma sådana utan dylik beteckning. Det må fram
hållas, att ifrågavarande tal likväl icke anger hela antalet vid valen före
kommande väljargrupper. Åtskilliga av dessa ha nämligen, varom tab. 7 
lämnar närmare besked, icke använt, eller, till följd av att det medgivna an
talet beteckningar helt måst tagas i anspråk för valkartellerna, icke kunnat an
vända särskild beteckning för att utmärka sitt framträdande, utan skiljaktighe
ten hänför sig uteslutande till kandidatnamnen. Av ovanstående 182 valsedels
typer voro endast 14 (77 %) försedda med en väljarbeteckning, medan 115 
(63-2 %) hade två och 53 (29-1 %) hade tre beteckningar. Under en och samma 
första väljarbeteckning förekom ända till 7 till beteckningssättet skiljaktiga 
valsedelstyper. Högsta antalet under en andrabeteckning var 4. 

I efterföljande tablå återgivas de väljarbeteckningar, de politiska partierna 
begagnat sig av för att utmärka det egna partiet med bortseende ifrån de 
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ovanför eller under partibeteckningen förekommande beteckningarna. Paren
testalet anger antalet valkretsar, inom vilka motsvarande beteckning använts. 
Förteckningen är till följd av förekomsten av gemensamma listtyper ofull
ständig beträffande frisinnade i 1 och beträffande liberala i 2 valkretsar, 
varjämte i fråga om högern i Jönköpings län, vilken där var delad i två fri
stående grupper, båda de använda beteckningarna ingå. 

Några större växlingar förete såsom synes endast de av högern använda 
partibeteckningarna. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. Uppgifter rörande de av
givna valsedlarnas fördelning på de politiska partierna meddelas dels val
distriktsvis, dels valkretsvis å landsbygd och städer, i tab. 2. Fördelningen 
har kunnat genomföras för alla partier och valkretsar utom beträffande bonde
förbundet och liberala i Stockholms län samt liberala och frisinnade i Väster
norrlands län. I dessa' valkretsar använde nämligen liberala partiet och en 
grupp inom resp. bondeförbundet och de frisinnade gemensam kandidatlista. 
För att erhålla slutsummor för valkretsarna och landet i dess helhet har röst
fördelningen berörande dessa båda listtyper, vilka erhöllo resp. 1 332 och 5 836 
röster, approximativt beräknats. I fråga om nyssnämnda tabell må påpekas, 
att i kol. »samtliga» ingå även sådana röster, som icke kunnat föras till nå
got av de politiska partierna. I tab. 3 meddelas partiernas röstsiffror i sam
mandrag för valkretsarna och hela landet, varvid, liksom i tab. 2, talen an
giva samtliga röster partiet erhållit, oavsett om de inom en valkrets avgivits 
under skiljaktiga väljarbeteckningar. Redogörelse rörande det antal röster, 
som valkretsvis tillkommit de olika väljarbeteckningarna, lämnas i tab. 7. 

I efterföljande översikt äro rikssiffrorna för 1928 års val sammanförda 
med motsvarande siffror för de båda närmast föregående andrakammarvalen. 
I samband därmed må erinras om sedan år 1921 inträdda förändringar i 
fråga om partierna, nämligen det ursprungliga liberala partiets uppdelning 
å liberala och folkfrisinnade, det vänstersocialistiska partiets uppgående i det 
socialdemokratiska, det kommunistiska partiets söndersprängning i Höglunds
riktningen och Kilbomsriktningen samt, efter hand, den förra partigruppens 
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införlivande med socialdemokratiska partiet. I tablån härovan har partiför
delningen återgivits, sådan den gestaltade sig vid valtillfället, då det torde 
undandraga sig säkert bedömande, huru vid ett hänsynstagande till ifråga
varande partiförändringar en fördelning av de ursprungligen avgivna röster
na rätteligen bör göras. Till de liberala och frisinnades rösttal för år 1921 ha 
dock förts 7 157 röster, avgivna i Stockholms stad under partibeteckningen 
»Nykterhetsfolket». 

Tablån visar, att för hela riket antalet avgivna godkända valsedlar upp
gick till 2 358 811, vilket med icke mindre än 593 225 eller 33-6 % överstiger 
röstsiffran vid 1924 års val. Samtliga partier ha ökat sina rösttal, högern 
med 231177 (50l %), bondeförbundet med 73105 (38-4 %), de liberala med 
1193 (1-7 %), de frisinnade med 75 082 (32-8 °A), socialdemokraterna med 
148 524 (20-5 %) samt kommunisterna vid jämförelse med Kilbomsriktningens 
rösttal vid 1924 års val med 87 966 (138-3 %). Relativt taget är sålunda 
för kommunisterna, högern och bondeförbundet ökningen större än motsvaran
de ökning (33-6 %) i fråga om samtliga avgivna röster, medan för liberala 
och socialdemokrater samt, ehuru obetydligt, för de frisinnade, densamma är 
mindre. Härav följer, att, såsom tablån här ovan också visar, i partiernas 
styrkeförhållanden inträtt en förskjutning till förmån för de förstnämnda par
tierna. 

Till »övriga» ha denna gång måst föras 2 563 röster. Förutom stänkröster 
ingå häri rösterna tillhörande 5 större väljargrupper. Beteckningar och röst
tal för dessa grupper äro: »Kvinnolistan» (186), »Fred och rätt» (1037), 
»Fria listan» (301), »Västgötaallmogens fria grupp» (175) samt »Mot mono
polen» (712). De tre förstnämnda, som uppträdde fristående från övriga par
tier och enligt uppgift representerade kvinnosammanslutningar, förekommo i 
Tesp. Stockholms stad, Södermanlands och Hallands län samt de två återstå
ende, av vilka den förra röstade under kartellbeteckningen »Samlingslistan» 
och den senare under beteckningen »Arbetarepartiet», i Skaraborgs, resp. Öre
bro län. 
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Paitiernas rösttal å landsbygden och i städerna framgår av tab. 2 och ut
gjorde i sammandrag för hela landet följande: 

Röstfördelningen mellan landsbygd och städer vid 1924 års val har korri
gerats med hänsyn till, att sedan dess två nya städer, Lidingö och Sundby
berg, tillkommit, samt att Kalmar landskommun införlivats med Kalmar stad. 
Till övriga smärre ändringar i administrativa indelningen har hänsyn ej kunnat 
tagas, men dessa torde för jämförelsen ej spela någon väsentligare roll. 

I sin helhet utgör på landsbygden ökningen i antalet avgivna godkända 
valsedlar 391 686 eller 34-3 %; motsvarande tal för städerna äro 201539 
och 32-3 %. De förskjutningar i partiernas styrkeförhållanden, som nyss på
visats ha inträtt för landet i dess helhet, befinnas för högern, liberala, so
cialdemokrater och kommunister äga motsvarighet såväl å landsbygden som 
i städerna, för de båda förstnämnda partierna i ungefärligen oförändrad pro
portion samt för de sistnämnda med huvudparten av förskjutningen förlagd 
till städerna. De små förändringar, som härutinnan ägt rum för bondeför
bundet och de frisinnade, beröra, vad det förra partiet beträffar, enligt sakens 
natur helt och hållet landsbygden och visa sig i fråga om det senare partiet 
bestå i en å landsbygden något försvagad men i städerna något förstärkt stäUr 
niag. 

Partiernas röstsiffror inom de särskilda valkretsarna framgå av tab. 3, 
där såväl absoluta som relativa tal för de två senaste valen finnas återgivna. 
Rörande fördelningen i detta hänseende å landsbygden och i städerna medde
las uppgifter i tab. Z. Ifrågavarande båda tabeller jämte från föregående 
berättelser hämtade jämförelsetal utgöra det huvudsakliga underlaget till den 
redogörelse rörande partiernas utveckling, som i det följande lämnas. 

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 ställning och 
utgjorde det andra i ordningen närmast efter det socialdemokratiska, en pla
cering, som det bibehållit vid de följande valen. Vid de två senaste av dessa 
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Tab. Z. De avgivna godkända valsedlarnas partifördelning å landsbygden 
och i städerna, valkretsvis, vid valen åren 1928 och 1924. Relativa tal. 
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liar partiet vunnit terräng och särskilt vid det sista. Absolut taget har högern 
ökat sitt rösttal i samtliga valkretsar med den procentuellt sett största ök
ningen i Värmlands, Kalmar, Kopparbergs, Norrbottens och Jämtlands län. 
Ökningen har i 22 valkretsar varit större än den genomsnittliga, medan i 6 
valkretsar, Jönköpings och Gotlands län, Malmö m. fl. städers valkrets, Göte
borgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets samt Älvsborgs läns norra 
och södra valkretsar, högerns relativa andel av valmanskåren trots det ökade 
rösttalet minskats. Sitt starkaste fäste har partiet i Kronobergs län, där det 
räknar nära nog hälften (48-2 %) av samtliga väljare. Betydande är röst
styrkan vidare i Älvsborgs läns södra valkrets (46-7 %), Kalmar län (45-9 %) 
samt Stockholms stad (39-0 %). Såsom tab. Z visar, är högern inom samtliga 
valkretsar utom Kalmar län, Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes 
valkrets samt de båda Älvsborgskretsarna förhållandevis starkare företrädd i 
städerna än å landsbygden. 

Sin hittills största relativa styrka mönstrade bondeförbundet, om jordbru
karnas riksförbund inbegripes i detsamma, vid 1920 års val. De två senaste 
valen ha medfört endast obetydliga förändringar, men resultatet vid 1928 års 
val innebär en något förstärkt ställning. Partiet förekom år 1928 i samtliga 
valkretsar utom de tre stadsvalkretsarna och Västerbottens län och visar med 
undantag för Norrbottens län genomgående röstökning, vilken i 14 valkretsar, 
varibland i främsta rummet Södermanlands län, Älvsborgs läns norra val
krets och Uppsala län, varit tillräckligt stor för att även i relativ bemärkelse 
hävda och förbättra ställningen, medan i de återstående 10 valkretsarna den
na något försvagats. Ojämförligt starkast var partiet procentuellt sett på 
Gotland (42-9 %), men även i Malmöhus läns valkrets (25-4 %) och Hallands 
län (20-1 %) förfogar det över en betydande andel av väljarkåren. 

Det liberala partiet deltog år 1924, då det för första gången framträdde i 
sin nuvarande gestaltning vid något andrakammarval, i valet antingen med 
egna kandidatlistor eller med sådana gemensamma med frisinnade partiet i 
tillsammans 23 valkretsar men år 1928 endast inom 16 kretsar, av vilka i två, 
Stockholms och Västernorrlands län, med listtyp gemensam med fraktioner 
inom resp. bondeförbundet och frisinnade partiet. Till storleken det minsta 
har partiet såväl vinster som förluster att anteckna. Främst på förlustsidan 
komma naturligtvis de valkretsar, inom vilka partiet deltog 1924 men ej 1928, 
men även inom några andra valkretsar såsom Kalmar och Jämtlands län har 
röststyrkan avsevärt minskats. I andra valkretsar åter och däribland de 
kretsar, där de liberala tidigare räknat ett förhållandevis stort antal väljare, 
såsom i Göteborgs stad, Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes samt 
Malmöhus läns valkretsar, ha de gjort betydande framsteg. Proportionsvis 
störst är ökningen i Älvsborgs läns norra valkrets, där rösttalet fyrdubblats, 
varefter följer Uppsala län. Även i Stockholms stad, där en uppmärksammad 
strid utkämpades mellan två liberala kandidater, höjdes partiets röstsiffra. 
Summerar man vinster och förluster, visar sig rikssiffran bliva något högre 
än vid närmast föregående val, men höjningen når likväl inte upp till den för 
väljarkåren i dess helhet genomsnittliga ökningen. Till skillnad från övriga 
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partier räkna de liberala absolut taget flera valmän i städerna än å lands
bygden. 

Det frisinnade partiet har i samtliga kretsar utom två, Göteborgs stad och 
Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets, där rösttalet obetydligt 
minskats, samlat flera röster än år 1924. De nytillkomna rösterna ha varit 
tillräckligt många att för partiet säkerställa platsen såsom det tredje i ord
ningen. Andelen av väljarkåren utgör 12-9 % emot 13-0 % år 1924. Den kraf
tigaste frammarschen har partiet gjort i fyrstadsvalkretsen, men även i andra 
valkretsar såsom Västerbottens och Kalmar län har partiet att uppvisa bety
dande rösttillskott. Sin väsentligaste styrka ha de frisinnade i Norrland med 
tyngdpunkten förlagd till Västerbottens län, där de behärska 40-2 % av samt
liga röster. I den sydligare delen av landet ha de en relativt stark ställning 
inom Kristianstads (23-2 %) och Jönköpings (21-9 %) län. Det långt över
vägande antalet av sina väljare räknar partiet på landsbygden och kommer i 
detta avseende närmast bondeförbundet. 

För liberala och frisinnade sammantagna betecknar 1928 års val någon 
fastän obetydlig tillbakagång. Det ursprungliga liberala partiet, som vid 
1911 års val räknade 40-2 % av valmanskåren, har vid de följande valen, bort
sett från en svag stegring år 1917, successivt förminskats. De båda nyss
nämnda partiernas sammanlagda andelar av de avgivna rösterna utgjorde 
sålunda vid 1928 års val 15-9 % emot 16-9 % vid 1924 års och 19-1 % vid 1921 
års val. 

Det socialdemokratiska partiet förfogade vid 1911 års val över 28-5 % av 
rösterna samt förstärktes vid de båda följande valen men sjönk vid 1917 års 
val något tillbaka till följd av det vänstersocialistiska partiets utbrytning. 
Ställningen blev vid 1920 års val ytterligare något försvagad, ehuru partiet 
bibehöll sin plats som det starkaste partiet. Vid de år 1921 och 1924 förrätta
de valen utjämnade partiet de tidigare förlusterna och ökade ansenligt för
språnget framför de andra partierna. Vid senaste valet växte socialdemo
kraternas röstsiffra med 148 524 eller 20-5 %, men då ökningen understiger den 
genomsnittliga ökningen för samtliga valsedlar, nådde partiet icke upp till 
samma ställning som år 1924, då det mönstrade 41-1 % av hela antalet väljare. 
Motsvarande andel för år 1928 är 370 %. Partiets läge har förbättrats i 7 
valkretsar, nämligen i de tre nordligaste kretsarna, Norrbottens, Västerbot
tens och Jämtlands län, vidare i Jönköpings och Gotlands län samt Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområdes och Älvsborgs läns södra valkretsar, medan 
i de återstående kretsarna deras röststyrka denna gång är proportionsvis 
mindre än år 1924. Tillbakagången är förhållandevis störst i Stockholms 
stad, där andelen år 1924 var 48-7 °A men år 1928 minskats till 37'6 %. 

Det kommunistiska partiet har vid 1928 års val gjort en betydande fram
marsch. Medan år 1924 de kommunistiska rösterna tillhörande Kilbomsrikt-
ningen uppgick till 63 601, samlade kommunisterna vid 1928 års val 151 567 
röster. Till följd härav har partiet även relativt sett vuxit i betydenhet och 
ökat sin andel av hela väljarantalet från 3-6 % till 6-4 %. Endast i en valkrets, 
vilken samtidigt är den, i vilken partiet har sin väsentligaste styrka, näm-



Tab. Å. De avgivna valsedlarnas partifördelning inom olika slag av landskommuner vid valen 
åren 1924 och 1928. Absoluta tal. 
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ligen Norrbottens län, har ställningen något försvagats. Avsevärda äro röst-
ökningarna bl. a. i Stockholms stad, Kronobergs och. Blekinge län, Älvsborgs 
läns båda valkretsar samt Skaraborgs, Västmanlands och Västernorrlands län. 
I detta sammanhang må anmärkas, att av skäl, som förut angivits, de röster, 
som år 1924 tillföllo Höglundsriktningen inom kommunistiska partiet, till
sammans utgörande 26 301 eller 1-5 % av hela antalet avgivna godkända val
sedlar, helt ställts utanför vid de jämförelser, som här blivit gjorda. 

Den största relativa styrka, något parti kan uppvisa, anträffas i fyrstads
valkretsen, där socialdemokraterna erhållit 549 % av alla avgivna godkända 
valsedlar. De sistnämnda utgjorde det starkaste partiet i 17 valkretsar (7 i 
Svealand, 7 i Götaland och 3 i Norrland), högern i 9 valkretsar (1 i Svealand, 
7 i Götaland och 1 i Norrland) samt bondeförbundet och de frisinnade i var
dera en valkrets, nämligen resp. Gotlands och Västerbottens län. Absolut 
majoritet bland valmännen inom en valkrets förekom blott i ett fall, nämligen 
det nyss omnämnda i fyrstadsvalkretsen. 

Den på grundval av röstlängdernas yrkesuppgifter verkställda och i ka
pitlet »I röstlängd upptagna personer» närmare omnämnda kommunfördel-
tiiiif/, enligt vilken kommunerna efter arbetar- och jordbrukarbefolkningens 
större och mindre talrikhet sammanförts i olika grupper, hade till syfte att 
möjliggöra vid sidan av en mera ingående belysning av valdeltagandet även 
en vidgad inblick i socialgruppernas politiska inriktning. De resultat, som i 
sistnämnda hänseende kunnat utvinnas med tillhjälp av den företagna grup
peringen, äro, vad landsbygden angår, framlagda i tabellerna Å och Ä, som 
i absoluta och relativa tal visa, huru de vid 1924 och 1928 års val avgivna val
sedlarna partivis fördela sig inom de olika kommungrupperna. I regionalt 
avseende har därvid skillnad gjorts mellan Svealand, Götaland och Norrland. 
Rörande fördelningen i detta hänseende för städernas vidkommande lämnar 
en i det följande återgiven tabell motsvarande uppgifter. Innebörden av de i 
tabellerna använda beteckningarna m. m. framgår av redogörelsen å sid. 57 
ff, varjämte i fråga om kommungrupperingen vid 1924 års val särskilt hän
visas till å sid. 73 ff meddelade uppgifter. Den bristande överensstämmelsen 
mellan de i tab. Å återgivna rösttalen för partierna och de i andra tabeller med
delade beror på, att valsedelsförsändelserna enligt 71 § vallagen icke ingå i upp
gifterna i förstnämnda tabell, varjämte i fråga om röstsiffrorna för år 1924 bör 
observeras, att dessa, i den utsträckning så varit möjligt, korrigerats med hän
syn till de ändringar i administrativa indelningen, som ägt rum sedan nämnda 
år. Vad här utsagts om landsbygdens siffror, gäller även beträffande stä
dernas. 

Av tab. Ä framgår, att vid 1928 års val högern i A-kommunerna upptog 
#6-2 °/o. i B-kommunerna 29-6 % samt i C-kommunerna 192 %. Dess andel sjun
ker alltså i samma mån som socialgrupp I I I vinner i styrka. Den starkaste 
ställningen har högern i allmänhet i jordbrukskommunerna (A, Bl och C l ) . 
Jordbrukargruppernas inflytande å högerns röstsiffror framträder tydligast 
vid en jämförelse mellan de olika C-kommunerna. Andelen i Cl-kommunerna 
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Tab. Ä. De avgivna valsedlarnas partifördelning inom olika slag av landskom
muner vid valen åren 1924 och 1928. Relativa tal. 
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är sålunda 26-2 %, i C2-kommunerna 20-3 % samt i de mera industribetonade 
C3-kommunerna 16-9 %. Bondeförbundet följer samma utvecklingslinje som 
högern, men kommungruppens karaktär i jordbrukshänseende ger naturligt
vis här ett ännu kraftigare utslag. I A-, Bl- och Cl-kommunerna når par
tiet följaktligen upp till resp. 28-8 %, 25-2 % och 20-2 %, medan för B3- och C3-
kommunerna motsvarande tal äro endast 6-9 % och 5-0 %. Även de liberala och 
frisinnade partierna avtaga i betydenhet från A till C. De häremot sva
rande gränstalen äro sålunda för det förra partiet 4-0 % och 1-8 % samt för 
det senare partiet 21-7 % och 10-7 %. Beträffande det frisinnade partiet fram
träder vid jämförelse mellan de olika C-kommunerna en svagt vikande tendens 
från Cl till C3. För de båda återstående partierna, socialdemokrater och 
kommunister, går den gradvisa utvecklingen från en svagare till en starkare 
ställning i rakt motsatt riktning mot den, som karakteriserade de förut om
nämnda partierna. Av A-kommunernas sammanlagda röstsiffra är sålunda 
socialdemokraternas andel endast 8-8 %, men denna växer i B-kommunerna till 
25-9 % och når i C-kommunerna upp till 48-6 %. Tabell Ä visar vidare, att 
partiets röstsiffror äro starkt beroende av jordbrukargruppernas talrikhet. I 
Bl-kommunerna upptager partiet 18-9 %, i B2-kommunerna 31-6 % och i B3-
kommunerna 39-0 % och lika tydligt framträder tendensen i C-kommunerna, 
för vilka motsvarande tal äro resp. 35-4, 45-2 och 54-0. Kommunisternas rela
tiva styrka i kommungrupperna A—C utmärkes av talen 0-5 %, 3-7 % och 9-6 %. 
I ögonenfallande är skillnaden mellan partiets ställning i C-kommuner av 
olika slag. I Cl-kommunerna är andelen blott 2-6 %, i C2-kommunerna utgör 
den 7-1 % och i 03-kommunerna 13-0 %. 

Beträffande de i flera fall tydligt märkbara skiljaktigheter, som i fråga om 
partiernas styrkeförhållanden göra sig gällande mellan kommungrupperna i 
Svealand, Götaland och Norrland, hänvisas tilL de förut omnämnda tabellerna. 

Sammanställas på liknande sätt som skett för landsbygdens kommungrup
per motsvarande tal för de tre stadsgrupper, i vilka städerna sammanförts, 
blir resultatet följande: 
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För de båda partier, höger och. socialdemokrater, som i städerna erhålla det 
långt övervägande antalet röster, förete siffrorna samma karakteristiska drag, 
som kom till synes, när fråga var om landsbygden. I A-gruppen upptager 
högern sålunda 51-2.%, i B-gruppen 40-0 % och i C-gruppen 30-9 %, medan för 
socialdemokraterna den lägsta siffran (28-0 %) återfinnes för A-gruppen och 
den högsta (49-5 %) för C-gruppen. 

Trots den betydande röstökningen vid 1928 års val, tillsammans inemot 
600 000 röster eller omkring % av hela antalet vid 1924 års val avgivna röster. 
äro de förskjutningar, som kunna iakttagas i fråga om den relativa partiför
delningen mellan rösterna inom kommungrupperna icke särdeles betydande. 
Beträffande landsbygden äro de för en dylik jämförelse erforderliga talen för 
år 1924 återgivna i tabellerna Â och A samt beträffande städerna i ovan
stående tablå. 

Vad först landsbygden angår, har högern i samtliga slagen av kommuner 
fått sin ställning förstärkt, mest i B- och C-kommunerna eller från resp. 26-1 % 
till 29-6 % och 15-9 % till 19-2 %. Största förskjutningen bland undergrupperna 
visa för högerns del B3- och Cl-kommunerna. Även för bondeförbundet äro 
i allmänhet procentsiffrorna för år 1928 högre än för år 1924, men öknings
taten äro genomgående ganska små. Mest betydande är förskjutningen i de 
jordbruksbetonade arbetarkommunerna (Cl ) , där andelen höjts från 17-6 % till 
20-2 %. För det liberala partiet har läget försämrats inom samtliga kommun
grupper. De frisinnades ställning är antingen oförändrad eller något för
svagad, bland huvudgrupperna främst inom A-kommunerna. Socialdemokra
terna ha förlorat i betydenhet inom samtliga grupper utom i de sist angivna 
kommunerna. Största sänkningen bland huvudgrupperna förete C-kommu
nerna, inom vilka partiets andel minskats från 52-9 % till 48-6 %, samt bland 
delgrupperna B3- och Cl-kommunerna. Kommunisterna ha genomgående vun
nit terräng med det mest bet5Tdande framsteget i C-kommunerna och bland 
dessa i C3-kommunerna, där de upptaga 130 % emot 7-2 % vid 1924 års val. 
De röster, som vid 1924 års val tillföllo Höglundsriktningen inom kommu
nistiska partiet ha vid de här gjorda jämförelserna undantagits, men uppgifter 
rörande desamma finnas angivna i vederbörande tabeller. 

I fråga om städerna ha de största förskjutningarna ägt rum inom B-grup
pen. Kommunisterna ha där ökats från 3-4 "A till 8-7 % samt högern från 358 % 
till 40-0 %, medan socialdemokraterna minskats från 44-9 % till 37-8 %. 

För att lämna en fullständigare bild av förskjutningarna i partiernas röst
siffror inom kommungrupperna, än vad enbart sammanställandet av röstfördel-
ningstalen för åren 1924 och 1928, vilka tal närmast belysa storleksförhållandet 
mellan röstökningarna, resp. minskningarna, förmår giva. meddelas i följande 
tablå siffror, utvisande ökningen, resp. minskningen, i procent av partiets röst
tal vid 1924 års val. För de båda minsta partierna, de liberala och kommu
nisterna, samt för städernas vidkommande även bondeförbundet, äro, såsom 
tab. A och tablån å föregående sida visa, inom vissa grupper det rösttal, som ut
gör utgångsläget så ringa, att ett angivande av vederbörande procentssiffra 
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saknar mening, vilket är anledningen till att talen i fråga här nedan uteläm
nats. 

Jämföras procentsiffrorna inom huvudgrupperna, befinnes för högern och 
kommunisterna största ökningen å landsbygden ha ägt rum inom C-kommu-
nerna (resp. 58-9 och 135-2 %) samt för bondeförbundet, de frisinnade och 
socialdemokraterna inom A-kommunerna (resp. 46-5, 32-7 och 43-2 %). För de 
frisinnade äro dock skiljaktigheterna i detta avseende mellan kommungrup
perna mycket obetydliga. Det liberala partiet har ökat i A-kommunerna men 
gått tillbaka i B- och C-kommunerna. I städerna ha högern, de frisinnade 
och kommunisterna gjort de största framstegen inom B-gruppen (resp. 51-1, 
39-2 och 249-5 Y°) samt de liberala och socialdemokraterna inom C-gruppen 
(resp. 21-6 och 21-1 %). Det må emellertid betonas, att för att få en riktig 
uppfattning om förskjutningarnas betydelse de ovan anförda procenttalen 
böra ses mot bakgrunden av motsvarande absoluta tal. 

Ett för 1928 års val utmärkande drag var den livliga kartellbildningen mel
lan partierna, varför vid sidan av partiernas rösttal även partigruppernas 
rösttal, av vilka i flera fall utgången av mandatfördelningen var beroende, 
äro ägnade att tilldraga sig uppmärksamhet. De vid nyssnämnda val fram
trädande partigrupperna utgjordes av å ena sidan de borgerliga partierna och 
å andra sidan socialdemokrater och kommunister. Styrkeförhållandet mellan 
de två grupperna framgår, i vad avses de absoluta talen, av röstsiffrorna i 
tab. 7. Den relativa fördelningen mellan grupperna meddelas i tab. Ö, som 
återger fördelningen valkretsvis för landsbygd och städer och även innehåller 
uppgifter härom för år 1924. Partigrupp I motsvarar de borgerliga partier
na och partigrupp I I socialdemokrater och kommunister. Vid tabellens upp
rättande har bortsetts ifrån, att i några få valkretsar den ifrågavarande grupp
bildningen icke var helt genomförd. Utöver nu nämnda uppgifter innehåller 
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Tab. Ö. Valdeltagarnas fördelning å socialgrupper och partigrupper å lands
bygden och i städerna, valkretsvis, vid valen åren 1924 och 1928. Relativa tal. 
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tab. Ö även siffror, utvisande vakleltagarnas fördelning â de tre socialgrup
perna. 

Tabellen visar, att vid valet år 1928 partigrupp I var den starkare å lands
bygden i samtliga kretsar utom Värmlands, Västmanlands, Kopparbergs, Gäv
leborgs och. Västernorrlands län, med den mest betydande övervikten förlagd 
till Gotlands län, Älvsborgs läns södra valkrets, Hallands, Jönköpings, Ska
raborgs och Västerbottens län. I städerna, där röstsiffrorna för de båda par
tigrupperna i allmänhet icke förete så stora motsättningar som å landsbygden, 
hade partigrupp I majoritet bland väljarna inom 17 och partigrupp I I inom 
11 valkretsar. 

En jämförelse mellan antalet valdeltagare inom socialgrupperna och mot
svarande antal valdeltagare tillhörande partigrupperna, vartill de i tab. ö 
meddelade talen giva tillfälle, bör självfallet göras med varsamhet, då för
hållandet mellan samhällsställning och politiskt ställningstagande torde förete 
betydande växlingar, vartill kommer, att en social gruppfördelning, hur den 
än verkställes, alltid måste bliva i viss mån schematisk och godtycklig tack 
vare de svävande gränserna mellan grupperna. Men även om det förutsat
tes, att paritet endast till viss grad råder mellan de olika jämförelseleden, 
torde en dylik jämförelse icke sakna fog för sig, i synnerhet om den huvud
sakligen tager sikte på de förskjutningar, som härvidlag inträtt från det ena 
valet till det andra. För ett studium av innebörden och storleken av de för
skjutningar, som i detta avseende ägt rum från år 1924 till år 1928, hänvisas 
till tabellen i fråga. 

Motsvarande uppgifter för kommungrupperna lämnas här nedan men har 
måst begränsas till att avse endast senaste valet. 
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Man observerar här vid en jämförelse mellan relativtalen, att skillnaden i 
numerär mellan socialgrupp I I I och partigrupp I I förminskas ganska väsent
ligt från Bl till B3 samt från Cl till C3. 

Sammanhållningen inom partierna. Redan av vad som anförts i ett före
gående kapitel rörande fraktionsbeteckningarna framgår, att partierna ibland 
varit splittrade i grupper, vilka under den för partiet gemensamma väljar-
beteckningen framträtt med sinsemellan skiljaktiga kandidatlistor. Att väl
jare tillhörande samma parti i mera betydande antal gått till val under skilj
aktiga partibeteckningar inträffade endast i ett fall, nämligen beträffande 
högern i Jönköpings län. 

Det stora flertalet av de inom ett parti förekommande valsedelstyperna 
representera blott stänkröster eller ett fåtal röster. Merendels uppkomma de 
på så sätt, att ett eller annat namn strukits å huvudlistan eller att något 
namn tillskrivits, men understundom upptaga de från huvudlistan helt skilj
aktiga namn. Sådana valsedelstyper förekommo till större eller mindre an
tal inom alla partier och valkretsar. För de 13 valkretsar, från vilka upp
gifter rörande samtliga valsedelstyper föreligga, uppgick sammanlagda an
talet till 2 041, vilket motsvarar 157 per valkrets. Antalet växlar mellan 
256 i Skaraborgs län och 35 i Gotlands län. Talrika voro listtyperna även 
inom Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets (222), Gävleborgs 
län (218) och Örebro län (192). Ett förhållandevis stort antal dylika strö-
sedlar behöver dock icke i och för sig innebära, att partisammanhållningen i 
det hela varit dålig. 

Av större vikt i detta avseende äro självfallet de valsedelstyper med eller 
utan fraktionsbeteckning, bakom vilka stå väljargrupper av mera betydande 
omfattning. Rörande sådana väljargrupper lämnar tab. 7 närmare besked. 
Dels meddelas i denna i samband med redogörelsen för kartell-, parti- och 
fraktionsbeteckningarna uppgifter angående under egen beteckning uppträdan
de fraktioner, dels redovisas där, för det fall att skiljaktiga kandidatlistor 
förekommit, under rubriken »Listtyper» övriga till ett parti hörande listor, som 
samlat något större antal röster. Beträffande denna sistnämnda redogörelse, 
vilken grundar sig på röstsammanräkningsprotokollen, särskilt insända s. k. 
hjälpsedlar eller i övrigt inhämtade uppgifter, må anmärkas, att i ett eller 
annat fall bristande fullständighet kan föreligga, då erforderliga uppgifter 
icke alltid stått till buds. Såsom framgår av redogörelsen, består skilj
aktigheten mellan de olika valsedelstyperna ofta uti en omkastning av ord
ningen mellan de främsta namnen. 

Beräknas med ledning av uppgifterna i tab. 7 hela antalet valsedelstyper 
av mera betydande slag, befinnes detta antal uppgå till 405, av vilka 5 avse 
opolitiska sammanslutningar. Frånsett de sistnämnda fördela sig dessa val
sedelstyper efter partiriktningen på följande sätt: 
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De flesta listtyperna hade högern och därnäst bondeförbundet samt minsta 
antalet kommunisterna. Särskilt talrika voro högerns kandidatlistor inom 
Norrbottens, Västernorrlands och Jönköpings län samt bland övriga partier 
de liberalas inom Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets. 

Den större eller mindre splittringen inom partierna kommer också till sy
nes vid en uträkning av de valda representanternas rösttal i procent av par
tiets. Uppgifterna rörande representanternas fördelning i detta hänseende äro 
sammanförda i tab. AA. Denna åskådliggör tydligt den bättre sammanhåll
ningen inom de kommunistiska och socialdemokratiska partierna. Samtliga 
de valda kommunisterna och 82 av socialdemokraternas 90 representanter ha 
valts med ett rösttal utgörande 90 % eller mera av partiets rösttal, medan mot
svarande tal för övriga partier äro, för högern 24 av 73, för bondeförbundet 11 
av 27, för liberalerna 1 av 4 och för frisinnade 11 av 28. Huru förhållandena 
i detta avseende gestaltat sig inom olika valkretsar, framgår av de i tab. 7 
meddelade uppgifterna rörande partiernas och de valdas rösttal. 

Tab. AA. Sammanhållningen inom de olika partierna vid 1928 års val. 

Uträknas för de tre senaste valen de koefficienter, som för landet i dess 
helhet ange, med vilket rösttal i förhållande till partiets rösttal representan
terna inom de olika partierna i genomsnitt blivit valda, lämna dessa tal en 
antydan om de förskjutningar, som på sista tiden inträtt i fråga om parti
sammanhållningen vid valen. 
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Inom de borgerliga partierna synes sammanhållningen i allmänhet ha nå
got minskats. I detta sammanhang må påpekas, att det större listantalet inom 
högern än inom frisinnade partiet, varom en tablå i det föregående innehöll 
uppgift, icke behöver stå i motsatsförhållande till den lägre proeentsiffran 
här ovan för det senare partiet, då skiljaktigheten mellan valsedelstyperna ofta 
berör allenast de oplacerade kandidatnamnen. 

De valda riksdagsmännens partiställning. Uppgifter rörande de valda riks
dagsmännen meddelas dels i tab. 3, dels i tab. 7. I den senare tabellen läm
nas en detaljerad redogörelse rörande deras namn, yrke och rösttal m. m. 

Ur partifördelningssynpunkt utföll 1928 års andrakammarval så, att hö
gern erhöll 73, bondeförbundet 27, de liberala 4, de frisinnade 28, socialdemo
kraterna 90 och kommunisterna 8 mandat. Motsvarande resultat vid tidigare 
andrakammarval (från 1911) återgivas i efterföljande tablå. Därvid må er
inras, att genom nybildningar och sammanslagningar partierna undergått åt
skilliga förändringar under de senare åren. Den här uppgivna partiställnin
gen rörande de valda hänför sig till valtillfället utan hänsyn sålunda till seder
mera inträdda ändringar i denna partiställning. De riksdagsmän, vilka valts 
såsom vildar, ha förts till det parti, de ansetts stå närmast. 

Tablåns sista kolumn återger de förskjutningar i partiernas representation, 
1928 års andrakammarval medförde vid jämförelse med partiställningen efter 
1924 års val. I sin helhet innebar senaste valet 8 vinster för högern, 4 för 
bondeförbundet och 3 för kommunisterna samt 14 förluster för socialdemo
kraterna och 1 för de liberala. Det bör emellertid observeras, att en i li
berala partiets representantantal för år 1924 inräknad riksdagsman valdes så
som vilde, samt att den samma år valde Höglundskommunisten sedermera 
övergått till socialdemokraterna och såsom representant för detta parti åter
valts år 1928. Valens utfall inom de olika valkretsarna samt partiernas 
vinster och förluster inom dessa vid jämförelse med partiställningen efter 1924 
års val framgår av tab. BB, vilken även visar mandatfördelningen inom lan
dets tre huvuddelar. 

Största antalet representanter har i Götaland högern samt i Svealand och 
Norrland socialdemokraterna. Flertalet av sina förluster har det senare par
tiet fått vidkännas i Svealand, medan högervinsterna fördela sig på denna 
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Tab. BB. Partiernas representation m. m., valkretsvis och inom Svealand, 
Götaland och Norrland, efter valet år 1928. 
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landsdel och Götaland. Frisinnade partiet har fått sin representation minskad 
med en plats i var och en av nu nämnda landsdelar, vilket dock motväges 
av 2 vinster i Norrland. Utan representation äro de liberala i 24 valkretsar, 
kommunisterna i 21, bondeförbundet i 8, de frisinnade likaledes i 8, socialdemo
kraterna i 1 (Gotlands län) samt högern ej i någon valkrets. 

Av de valda äro tre kvinnor, av vilka två tillhöra socialdemokraterna och 
en högern. Högerns samt socialdemokraternas ena kvinnliga representant äro 
valda i Stockholms stad, medan den andra valdes i Malmöhus läns valkrets. 
Vid 1928 års riksdag (slutet) voro kvinnornas antal i andra kammaren 7, av 
vilka 5 tillhörde socialdemokraterna och 2 högern. 

För att åskådliggöra partiernas tävlan vid platsfördelningen inom valkret
sarna lämnas i tab. BB även upplysning rörande vilket parti, som erhöll sista 
platsen inom varje valkrets, vilket rösttillskott som för den A-grupp, som stod 
närmast, varit behövligt för att erövra den ifrågavarande platsen, samt vilket 
parti inom denna A-grupp, som under förutsättning av oförändrat styrkeför
hållande i så fall erhållit densamma. A-grupperna (utmärkta med kursiv-
stil i tab. 7) utgöras av de partier — parti taget i vidsträckt bemärkelse 
—• mellan vilka den slutliga platsfördelningen äger rum. Såsom tab. 7 visar, 
utgjordes vid 1928 års val dessa A-grupper endast i undantagsfall av ett enda 
politiskt parti utan som regel av karteller mellan olika partier. 

Av tab. BB framgår, att sista platsen i l l valkretsar besattes av socialdemo
kraterna, i 6 av bondeförbundet, i 5 av högern, i 4 av frisinnade samt i 2 
av kommunisterna. Mest hotade av nu omnämnda platser voro socialdemokra
ternas i Skaraborgs och Jönköpings län, där för en omkastning av resultatet 
erfordrats resp. 14 och 129 röster. Utsatta fastän i mindre grad voro vidare 
de frisinnades plats i Kalmar län, högerns plats i Blekinge län och social
demokraternas plats i Västerbottens län. I andra valkretsar åter såsom 
Stockholms stad, Göteborgs och Bohus läns landstingsområdes valkrets samt 
Malmöhus läns valkrets erövrades sista platsen med en betydande röstmargi
nal. Såsom sista kolumnen visar, var det växelvis högern och socialdemo
kraterna, som i flertalet fall stod närmast i tur att erhålla den omstridda 
platsen. Det bör måhända påpekas, att de här anförda uppgifterna ingenting 
utsäga om, i vilken utsträckning ett partis ifrågavarande plats var hotad av 
de till samma kartell hörande partierna. 

En jämförelse mellan det faktiskt föreliggande valresultatet och det re
sultat, som skulle ha erhållits, därest under i övrigt oförändrade förutsätt
ningar hela landet bildat en valkrets, visar för 1928 års val samma karak
teristiska drag som tidigare, nämligen att kretsvalen jämförda med ett riks
val åstadkomma en förskjutning till förmån för de större partierna. Social
demokraterna fingo med 370 % av de röstande besätta 39-1 % av platserna, 
högern med 29-4 % av de röstande 31-8 % av platserna och bondeförbundet med 
11-2 % av de röstande 11-7 % av platserna, medan kommunisterna, vilka bland 
väljarna utgjorde 6-4 %, upptaga 3-5 % bland de valda och de liberala, som er-
höllo 3-0 % av rösterna, fingo besätta 1-7 % av platserna samt de frisinnade, vil
kas andel av rösterna utgjorde 12-9 %, erhöllo 12-2 % av platserna. Avvikel-
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sens storlek, i mandat räknad, vid en jämförelse dels mellan den faktiska 
mandatfördelningen och motsvarande fördelning efter partiernas rösttal för 
hela riket, dels mellan det resultat, som erhålles vid en fördelning av plat
serna inom valkretsarna efter partiernas rösttal oberoende av ingångna kar
teller, och nyssnämnda riksvalsfördelning, utgör för de tre senaste andrakam-
marvalen följande: 

Det bör betonas, att de förskjutningar i partiernas representation, som vid 
en sammanställning enligt första alternativet härovan (med valkartellerna) 
komma till synes, icke uteslutande äro att hänföra till verkningar av fördel
ningsregeln utan orsakats av denna i förening med kartellerna. Ett mått på 
de förskjutningar, som fördelningsregeln i sig själv åstadkommit, utgöra där
emot de tal, som äro återgivna under andra alternativet (utan valkartellerna). 
Såsom synes föreligga ganska väsentliga skiljaktigheter mellan resultaten 
i ena och i andra fallet. Kartellerna ha ibland verkat i utjämnande riktning, 
ibland skärpt motsatserna. Så höjdes exempelvis genom dessas inverkan so
cialdemokraternas överskottsmandat år 1921 från 1 till 8, medan år 1928 
antalet sänktes från 9 till 4. 

Såsom tablån visar, uppgår totalavvikelsen (utan kartellerna) år 1921 till 
9 mandat, år 1924 till 15 mandat och år 1928 till 13 mandat, medan mot
svarande antal vid valen åren 1911, 1914 (septembervalet), 1917 och 1920 
utgjorde resp. 7, 5, 20 och 15. Någon nämnvärd ändring ha sålunda de år 
1921 genomförda valkretsförstoringarna icke medfört i detta avseende. 

Då det måhända i detta sammanhang kan vara av intresse att erhålla en 
mera ingående kännedom om de verkningar, fördelningsregeln under nu
varande förutsättningar i fråga om antalet partier, valkretsar och mandat 
inom dessa åstadkommer i antydd riktning, har materialet från de tre senaste 
valen bearbetats ur sådana synpunkter. 

Den yttersta orsaken till att vid platsfördelningen inom en valkrets exakt 
proportionalitet icke kan uppnås är tydligen, att en och samma plats icke 
kan delas mellan flera partier. Gynnade på bekostnad av övriga bliva de 
partier, som erhålla sina platser med ett rösttal, som understiger valkvoten, 
d. v. s. när det antal röster, som i genomsnitt står bakom ett partis platser 
är lägre än hela antalet inom valkretsen avgivna godkända röster, delat med 
antalet platser inom valkretsen. Då platstillsättningen efter den D'Hondtska 
regeln sker successivt, blir det rösttal, som svarar emot en efterföljande plats, 
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alltid lägre än rösttalet för näst föregående, varav följer, att de partier, som 
besätta de sista platserna inom en valkrets bliva de, som på så sätt komma 
att gynnas. Mest gynnat blir det parti, som erhåller sista platsen, då mot 
var och en av detta partis platser kommer att svara ett rösttal, som är lägre 
än motsvarande rösttal för varje annat parti. Därest utsikten att besätta 
dessa förmånliga platser vore densamma för alla partier oavsett storleken och 
platserna i fråga, under hänsynstagande till antalet valkretsar, inom vilka 
vederbörande parti förekommit, följaktligen i ungefärligen samma proportion 
tillfölle partierna, skulle tydligen den faktiska mandatfördelningen (utan val
kartellerna) komma att i det närmaste överensstämma med riksvalsfördel-
ningen. Då emellertid sannolikheten för ett parti att besätta en plats vilken 
som helst och särskilt de sista platserna är beroende av antalet platser, som 
tillkomma partiet, och sålunda sammanhänger med partiets storlek, kunna vid 
partiernas tävlan om de förmånliga platserna, d. v. s. platsbesättningarna 
under valkvoten, då mindre icke göra sig gällande i samma grad som de större. 

Uträknas det antal platsbesättningar under valkvoten, som vid en mandat
fördelning oberoende av valkartellerna skulle ha inträffat vid de tre senaste 
valen, visar sig detta antal utgöra: 

Till följd av de numera tämligen likvärdiga förutsättningarna i fråga om 
antalet partier och mandat inom valkretsarna m. m. är för dessa val antalet 
placeringar av nu angivet slag i stort detsamma eller omkring 2-5 per val-
Érets, vilket innebär att i allmänhet förutom sista platsen även näst sista 
platsen och ibland ytterligare en plats besättas med jämförelsetal, som under
stiga valkvoten. 

Den inverkan, partiets storlek har å fördelningen av de omnämnda plat
serna mellan partierna, framgår av efterföljande tablå. Denna anger dels det 
antal valkretsar, inom vilka ett parti erhållit någon av de under valkvoten 
förekommande platserna (»gynnsam» placering) med angivande särskilt av 
det antal valkretsar, inom vilka den sålunda erhållna platsen utgjordes av 
sista platsen, och dels det antal kretsar, inom vilka partiet antingen erhöll 
samtliga sina platser med rösttal överstigande valkvoten eller ej alls erhöll 
någon representation men väl röster (»ogynnsam» placering). Oberoende av 
den politiska riktning, de företräda, ha därvid partierna ordnats så, att 1 be
tecknar det största partiet inom valkretsen, 2 det näst största o. s. v. 

Hela antalet valkretsar med gynnsam placering utgör enligt tablåns slut
siffror för de tre åren resp. 65, 71 och 69 och understiger för åren 1924 och 
1928 enligt nästföregående tablå med resp. 3 och 2 enheter antalet plats
besättningar under valkvoten, vilket måhända vid första påseendet kan synas 
anmärkningsvärt. Förhållandet beror på, att nämnda år samma parti (det 
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största) inom motsvarande antal valkretsar belade icke en utan två- av plat
serna under valkvoten. 

Den förmånliga ställning, det största partiet intager, kommer tydligt till 
synes vid en jämförelse mellan antalet valkretsar med gynnsam och antalet 
valkretsar med ogynnsam placering. De förras övervikt är sålunda för detta 
parti betydande. Även det andra partiet i ordningen har ett försteg i detta 
hänseende, medan för de följande partierna valkretsarna av det senare slaget 
överväga och efter hand dominera. Såsom en följd av att det minsta (sjätte) 
partiet uppträtt endast i ett mindre antal valkretsar, är ställningen för detta 
likväl i viss mån gynnsammare än för det närmast större partiet. I detta sam
manhang må framhållas, att frånsett andra härutinnan inverkande omständig
heter graden av den överrepresentation, resp. underrepresentation, som uppkom
mer, icke allenast är beroende av valkretsarnas fördelning i antytt hänseende 
utan även av vilken plats (sista, näst sista e tc ) , som i det förekommande fallet 
avgör, om för partiet gynnsam eller ogynnsam placering föreligger. 

Till vilken storlek, mandatskillnaden mellan resultatet vid kretsval (utan 
karteller) och vid riksval skulle ha uppgått vid de tre senaste valen, därest 
största partiet, resp. andra partiet o. s. v., överallt utgjorts av samma parti, 
visa siffrorna här nedan: 

Under den här angivna förutsättningen hade överskottsmandaten för största 
partiet vid de tre valen utgjort resp. 11, 14 och 13, vilka tal sålunda lämna 
en antydan om den maximigräns, mot vilken ett partis andel av dessa mandat 
under rådande förhållanden tenderar. Då storleksordningen mellan partierna 
självfallet icke alltid är densamma inom de olika valkretsarna, har i verk
ligheten fördelningen i detta hänseende utfallit i viss mån annorlunda, varom en 
sammanställning i det föregående lämnar upplysning. Anledningen till att 
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det minsta partiet företer mindre underrepresentation än det närmast större 
är berörd i det föregående. 

I anslutning till det här anförda lämnas i följande tabell uppgift om stor
leksordningen mellan de politiska partierna vid 1921, 1921 och 1928 års val 
med angivande av antalet valkretsar, inom vilka ett parti var det stöTsta, näst 
största o. s. v. 

Andra kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1929. 

Till grund för den följande framställningen rörande kammarens samman
sättning ligga dels uppgifterna i tab. 7, dels den förteckning över ledamöterna, 
som offentliggjorts genom kammarens kansli. 

Rörande partiställningen hänvisas till närmast föregående kapitel. Med 
avseende på personomsättningen på grund av valen finner man, att av kam
marens 230 ledamöter 173 (75-2 %), eller exakt samma antal som vid 1924 
års val, blivit omedelbart omvalda, medan 57 (24-8) nyvalts. Av de ny
valda ledamöterna hade emellertid 16 förut tillhört riksdagen, därav 3 första 
och 12 andra kammaren samt 1 båda kamrarna. Ställningen i detta avseende 
inom de olika partierna efter valen år 1924 och 1928 var följande (därvid 
hänsyn tagits till omedelbart före 1925, resp. 1929 års riksdag företagna nya 
röstsammanräkningar) : 
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Liksom år 1924 uppvisar högern största antalet nyvalda. Några större 
ändringar utöver dem, som blivit en följd av förskjutningarna i partiställ
ningen, förete 1928 års val ej i detta avseende. Frånräknas de nyvalda 16 
f. d. riksdagsmännen uppgick antalet riksdagsmän i andra kammaren, som 
förut icke deltagit i riksdagens förhandlingar till 41, varav 17 högermän, 3 
tillhörande bondeförbundet, 2 liberala, 3 frisinnade, 13 socialdemokrater och 
3 kommunister. För övrigt må omnämnas, att av kammarens samtliga leda
möter 3 högermän, 4 frisinnade och 1 socialdemokrat förut tillhört första kam
maren. 

Med hänsyn till förut bevistade riksdagar fördela sig andra kammarens 
ledamöter på sätt, som framgår av tab. CC. En beräkning visar, att medel
talet bevistade riksdagar per representant utgör 12-4 inom det frisinnade par
tiet, 10-1 inom det socialdemokratiska, 10-0 inom det liberala, 9-0 inom högern, 

Tab. CC. Antal bevistade riksdagar. 
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7-6 inom bondeförbundet samt 3-5 inom det kommunistiska partiet. Jämfört 
med ställningen efter närmast föregående val innebär detta en ökning för samt
liga partier med undantag av det liberala. 

Proportionen mellan landsbygdens och städernas representation, i den mån 
en fördelning av kammarens ledamöter efter boningsorten å landet eller i stad 
kan betraktas såsom ett uttryck härför, har på senaste tid varit i stort sett 
oförändrad. För 1928 års val te sig förhållandena på följande sätt: 

Tab. DD. Yrkesfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 
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De i städerna bosatta riksdagsmännen utgöra 40 %, medan städernas an
del i rikets folkmängd belöper sig till 32 %. Den nuvarande proportionen 
är gynnsammare för städerna än motsvarande för åren 1894—1909, då i 
grundlagen var stadgat, att av andra kammarens 230 ledamöter 150 skulle 
väljas för landsbygden och 80 för städerna. 

Den yrkesfördelning av andra kammarens ledamöter, som meddelas i tab. DD, 
har verkställts efter samma grunder, som gälla för motsvarande fördelning av 
ledamöterna i första kammaren. Därvid har den genom kammarens kansli of
fentliggjorda förteckningen över kammarens ledamöter i huvudsak följts. Upp
gifter rörande de valdas yrke meddelas även i tab. 7, men det bör uppmärk
sammas, att dessa uppgifter hänföra sig till tidpunkten för valet. 

Av förutvarande eller nuvarande statsråd hade 12 plats i kammaren, därav 
4 tillhörande högern, 1 de liberala, 2 de frisinnade och 5 det socialdemokratiska 
partiet. 

Tab. EE. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

Körande åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter vid början 
av år 1929 lämnas uppgifter i tab. E E . Kommunisternas samtliga riksdags
män och flertalet av bondeförbundets och socialdemokraternas äro under 50 
år, medan för övriga partier förhållandet är det motsatta. En beräkning av 
medelåldern för riksdagsmännen inom de olika partierna vid början av år 1929 
utfaller på sätt nedanstående tablå närmare angiver, varvid till jämförelse 
även meddelas motsvarande uppgifter över ställningen i detta avseende efter 
några tidigare val. 

Medelåldern för kammarens samtliga ledamöter uppgår för år 1929 till 
504 och är, såsom synes, något högre än tillförne. Frånsett de liberala är 
stegringen genomgående för alla partier. 



T A B E L L E R 
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Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1925—1928. 

De valdas namn, yrke och rösttal. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), L (liberala), Fr (frisinnade), S (social
demokrater) och K (kommunister) angiva det parti, väljarbeteckningen och de Tålda representera. 
HT betecknar högervilde, FrY frisinnad vilde. — * ntmärker, att ledamot blivit omvald f5r samma 
valkrets, ** att ledamot omvalts, ehuru för annan valkrets, i o. H betecknar ledamot, som tidigare 
tillhört första, resp. andra kammaren. — Med rösttalet för den valde avses det antal valsedlar, 
å vilka hans namn, med bortseende från sådana namn, som redan erhållit placering, står främst. 
— De valdas yrke och partiställning hänföra sig till tidpunkten för valet. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till andra kammaren, valdistriktsvis, år 1928. 
Anm. Tabellens procentsiffror angiva antalet i valet deltagande i % av röstberättigade dels beträffande män och 
kvinnor, dels beträffande socialgrupperna II (medelklassen^ och III (arbetarklassen). — Bland »samtliga-» godkända 
valsedlar inga även valsedlar tillhörande opolitiska sammanslutningar m. fl. eller de valsedlar, som i tab. 3 «pp tagit s 
under »övriga». — I de för valkretsarna meddelade uppgifterna rörande de godkända valsedlarnas partifördelning å 
landsbygd och städer ha valBedelsförsandelseraa enligt 71 § vallagen utproportionerats. — Den bristande överensstäm
melsen för de särskilda valkretsarna mellan valdeltagarnas antal enligt denna tabell och samman av godkända och 

kasserade valsedlar enligt tab. 3 beror på ofullständiga eller felaktiga inprickningar i röstlängderna. 
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Anm. Redogörelse rörande de vid valet förekommande väljarbetecknincarna och de rösttal, som exak t 

ej kunnat föras till något politiskt parti, dels 
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röster tillhörande opolitiska sammanslutningar. 
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Tab. 4. Rösträtten vid valen till andra kammaren, valkretsvis, år 1928. 



Tab. 5. Röstberättigade och valdeltagare inom olika yrkes
grupper, valkretsvis, vid valen till andra kammaren år 1982. 
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Tab. 7. Valen till andra kammaren år 1928. 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 
De valdas namn, yrke och rösttal. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), L (liberala), Fr (frisinnade), S (social
demokrater), K (kommunister) och Ö (övriga) angiva det parti, väljarbeteckningarna och de valda 
representera. — * utmärker, att ledamot blivit omvald för samma valkrets ** att ledamot om
valts, ehuru för annan valkrets, i o. I I betecknar ledamot, som tidigare tillhört första, resp. andra 
kammaren. — Med rösttalet för den valde avses det antal valsedlar, å vilka hans namn med 
bortseende från sådana namn, som redan erhållit placering, står främst. — De valdas yrke och 
partiställning hänföra sig till tidpunkten för valet. — Under rubriken >Listtyper> lämnas i 
den omfattning, tillgängliga uppgifter möjliggjort, en redogörelse för de fall, då under en väljar-
beteckning förekommit skiljaktiga vaisedelstyper. vilka var för sig erhållit ett större antal röster. 
Där i denna redogörelse listtypen är representerad av endast ett namn, anger parentestalet antalet 
valsedlar med detta såsom första namn. Aro för listtypen två eller flera namn angivna, avser 
parentestalet det antal valsedlar, å vilka dessa namn utan strykningar funnits upptagna i nämnd 
ordning. För några valsedelstyper, upptagande flera än två namn, har endast ett approximativt 
rösttal kunnat uppgivas. 
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