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Résumé de la statistique électorale pendant les années 1922 et 1923. 

Dans ce rapport sont traités, non sentaient le droit de vote communal d'après les listes élec
torales de l'année 1922, les élections aux conseils généraux, anx collèges électoraux, aux conseils 
municipaux dans les villes, dans les communes rurales et dans les agglomérations dites c muni
cipalsamhällen > en 1922, mais aussi les élections aux collèges électoraux et aux conseils muni
cipaux dans la capitale de Stockholm en 1923. 

Tous les hommes et toutes les femmes, qui sont sujets suédois, ont le droit de vote communal 
après l'année pendant laquelle l'électeur a accompli ses 23 ans, excepté 

ceux qui sont interdits; 
ceux qui sont en faillite; 
ceux qui ont la subvention permanente de l'assistance publique; 
ceux qui n'ont pas payé leurs contributions à la commune pour aucune des trois années pré

cédentes, et enfin 
ceux qui sont condamnés aux peines criminelles. 
Pour les élections aux conseils généraux et aux collèges électoraux les mêmes règlements sont 

en vigueur, excepté que le droit de vote commence après l'année pendant laquelle l'électeur a ac
compli ses 27 ans. 

Les conseils généraux s'élèvent au nombre de 25. Toutes les communes primaires de la cam
pagne, de même] que tontes les villes, y prennent part, à l'exception des six les plus grandes, à 
savoir: Stockholm, Gothembourg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg et Gävle. Leurs membres sont 
élus selon la méthode de l'élection proportionelle. Tout le royaume est divisé en 205 circonscrip
tions électorales, dont 149 à la campagne et 55 dans les villes. Un représentant au moins devra 
être élu dans chaque circonscription et en outre en proportion de la population un représentant 
pour chaque nombre entier de 5 000 habitants, jusqu'à 40000 habitants, correspondants à 8 repré
sentants. Pour cette élection tous les membres des conseils généraux sont élus pour la période 
1er janvier 1923—31 décembre 19â6. 

Les six villes les plus grandes qui ne prennent pas part aux conseils généraux élisent des re
présentants spéciaux (dits «elektorer»). 

Les chiffres suivants nous donnent le nombre des personnes, inscrites dans les listes électorales 
ainsi que ceux qui ont le droit de vote 1) aux élections communales eu général pendant les années 
1922 et 1923, 2) aux conseils généraux en 1922 et 3) aux collèges électoraux en 1922 (1923), et 
en outre le nombre des personnes, inscrites dans les listes électorales mais qui n'ont pas le droit 
de vote. 
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Å la campagne tontes les personnes, ayant droit de vote communal en 1922 étaient de 530 % 
de la population, dans les villes le chiffre correspondant était de 569 % et dans tont le royaume 
de 54-2 %; des hommes en particnlier 52(1 %, des femmes 568 %. De tons ceux, inscrits snr les 
listes électorales, il y avait seulement 4 i % hommes et 2"4 femmes qui n'avaient pas le droit d'élire. 

Le tableau, page 8, indique les différentes causes de la perte dn droit de vote, et en général 
celle-ci est à attribuer aux contributions communales non payées et aux subventions de l'assistance 
publique. 

Le nombre des votants pour les élections aux conseils généraux était le suivant: 

De tons ceux qui avaient le droit d'élire 37'6 % ont pris part à l'élection, dont parmi les 
hommes 45'7 % et parmi les femmes 30'2 %. L'intérêt aux élections a été un peu plus grand dans 
les villes (42'4 %) qu'à la campagne (36'5 %). 

Des rotants 77"5 % ont déposé eux-mêmes leurs bulletins, tandis que 22'5 participèrent par 
pouvoir (dit < valsedelsförsändelse >). La plupart de ceux-ci étaient mariés (201577) et seulement 
246 ne pouvaient pas prendre part aux élections à cause de leur métier (marins etc.). La manière 
dont on a pris part aux élections dans chaque circonscription électorale ressort du tableau 2. 

D'après les dispositions de la loi concernant le mode de l'élection proportionnelle, les électeurs 
de la même opinion ont le droit de s'associer et d'apposer à leurs bulletins de vote nne désigna
tion commune de parti. 

Dans la statistique présente, la répartition des votants a été faite aussi complètement que pos
sible entre les partis politiques: conservateurs, ligue des paysans, libéraux, social-démocrates, 
social-démocrates radicaux et communistes, et la répartition des partis politiques des votants se 
trouve comme suit (voir tabl. 2), 

En comparant les partis politiques à ces élections et aux précédentes on trouve, que surtout 
les conservateurs mais aussi les social-démocrates à certains égards ont augmenté leur influence. 
Les autres partis, abstraction faite du nouveau parti communiste, ont diminué. 

Le nombre des membres des conseils généraux, élus en 1922 dans tout le royaume s'est élevé 
à 1 122. La répartition des représentants élus par partis ressort du tableau ci dessous: 
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Les six Tilles les pins grandes (voir la page VI) élisent des représentants spéciaux (dits c elek
torer»). Ceux-ci élisent avec les conseils généraux des membres pour la Première chambre. Ces 
élections électorales ont lien en même temps que les élections aux conseils municipaux dans les 
villes, mais il faut observer que seulement les électeurs qui ont accompli leurs 27 ans ont le droit 
d'y prendre part. Aux élections électorales en 1922 (1923) 193 753 personnes ont déposé leurs 
bulletins, dont 97789 hommes et 95964 femmes, c'est-à-dire que respectivement 499 % et 352 % 
ont pris part à l'élection. 

Les chiffres suivants nous donnent nn aperçu des bulletins valables et des représentants élus 
au point de vue de la répartition des parties politiques. 

Il faut que les conseils municipaux se trouvent dans toutes les villes qui ont une population 
de plus de 1 500 habitants. Les villes moins grandes ont le droit d'élire les conseils municipaux, 
et de ce droit toutes les villes, excepté une, s'en sont servies; par conséquent 110 villes ont ces 
conseils municipaux. 

Le nombre des membres des conseils municipaux est déterminé selon les règles suivantes: 

La capitale, Stockholm, élit 100 membres. Les élections ont regardé tous les députés et une 
durée de 4 ans on dn 1er janvier 1923—31 décembre 1926. 

Le nombre des personnes, ayant droit de vote pour les élections aux conseils municipaux dans 
les villes, était de 445317 hommes et de 584941 femmes. Les votants se »ont élevés à 218 674 
hommes et 210853 femmes, ce qui montre que 49-1 % hommes et 360 % femmes ont anssi pris 
part aux élections. On constate l'intérêt le pins vif dans les petites villes, et il diminue succes
sivement à mesure que les villes deviennent plus grandes. 

A ces élections aux conseils municipaux dans les villes la répartition des bulletins de votes va
lables et des représentants élus sur les différents partis politiques était comme suit (voir tabl. 3): 



IX 

Parmi lea représentants élus 221 sont femmes. Si l'on compare les representants élus sur les 
différents partis politiques après les élections en question et les précédentes on trouve qu'aucuns 
changements considérables n'ont en lieu. 

Les conseils municipaux sont obligatoires dans tons les communes rurales et dans tous les ag
glomérations dites c municipalsamhällen », ayant plus de 1 500 habitants ; dans les autres communes 
(ayant moins de 1 500 habitants) cette institution est facultative. Le nombre des communes ru
rales qui ont élu des conseils municipaux s'élevait à 1006, dont 889 obligatoires et 117 faculta
tives; le nombre des «municipalsamhällen», ayant des conseils municipaux était de 62, dont 35 
obligatoires et 27 facultatives. Chacun de ces conseils municipaux est réparti entre deux groupes 
dits A et B, dont A renferme telles communes rurales et «municipalsamhällen», dans lesquelles 
des désignations différentes de partis ou des listes de noms toutes différentes se sont présentées, 
le groupe B renferme au contraire telles communes rurales et « municipalsamhällen », dans les
quelles les partis politiques sont tombés d'accord de se servir des mêmes désignations de parti et des 
mêmes listes de noms. Le groupe A renferme 751 communes rurales et 47 « municipalsamhällen » ; 
le groupe B 255 communes rurales et 15 «municipalsamhällen». 

Les votants aux élections aux conseils municipaux dans les communes rurales s'élèvent à 269 050 
hommes et 184 936 femmes, ce qui correspond à 33i> et à 22'4 % de tons les hommes et de tontes 
les femmes ayant droit de vote. Cependant, la participation est très différente pour les groupes A 
et B. Ainsi pour le groupe A, 39": % hommes et 26'6 % femmes y ont pris part, mais dans le 
groupe B respectivement 9-8 % et 39 % seulement. 

Le nombre des votants aux élections aux conseils municipaux dans les « municipalsamhällen » 
s'élève à 10 829 hommes et 8 337 femmes, ce qui correspond à 34'0 % de tons les hommes et à 
23'4 % de tontes les femmes, ayant droit de vote, dont respectivement pour le groupe A 40'6 % et 
28-9 % et ponr le groupe B 11'8 % et 49 %. 

Dans tout le royaume 23 444 personnes, dont 4SI femmes, étaient élus comme membres des con
seils municipaux dans les communes rurales; en ce qui concerne les conseils municipaux dans les 
« municipalsamhällen », lea nombres correspondants étaient de 1 350 et de 57. 





TILL K O N U N G E N 

Statistiska centralbyrån får härmed avgiva sin underdåniga berättelse rö
rande kommunala valen åren 1922 och 1923. 

Jämlikt bestämmelserna i nådiga brevet till statistiska centralbyrån den 
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9 november 1922 ingår ifrågavarande berättelse i likhet med de närmast före
gående berättelserna angående kommunala valen i serien Sveriges officiella 
statistik. Den behandlar dels den kommunala rösträtten enligt de år 1922 
upprättade röstlängderna, dels landstingsmanna-, elektors-, stadsfullmäktig-, 
kommunalfullmäktig- och municipalfullmäktigvalen år 1922, dels därjämte 
elektors- och stadsfullmäktigvalen i Stockholm år 1923. Rörande det mate
rial, som ligger till grund för den föreliggande framställningen, finnes härom 
särskilt meddelat i de efterföljande specialredogörelserna för de olika valen. 

I. Den kommunala rösträtten. 

Materialet. Som grundval för statistiken rörande den kommunala röst
rätten hava tidigare tjänat av vederbörande valförrättare för varje kom
mun eller valdistrikt å särskilda formulär lämnade uppgifter rörande antalet 
röstberättigade och antalen av olika anledningar icke röstberättigade med 
fördelning på män och kvinnor. Vid nu ifrågavarande tillfälle hava däremot 
de vid valen använda röstlängderna för bearbetning insänts till centralbyrån. 
Genom nådiga kungörelsen den 28 augusti 1922 (Svensk författningssamling 
n:r 460 år 1922) föreskrevs nämligen, att i fråga om städerna vederbörande 
magistrat eller stadsstyrelse skulle, sedan landstingsmanna-, resp. elektors-
och stadsfullmäktigvalen avslutats, skyndsamt till centralbyrån insända ena 
exemplaret av röstlängden. Beträffande landsbygden ålåge det valnämndens 
ordförande att, senast den 8 januari året efter det landstingsmannaval ägt 
rum, överlämna röstlängden till landsfiskalen i orten, som därefter hade att, 
sedan röstlängderna från samtliga kommuner inom distriktet inkommit, oför-
dröjligen översända desamma till centralbyrån. Då emellertid ett flertal 
röstlängder oaktat påminnelser först sent kommit centralbyrån tillhanda — 
de sista inkommo i senare hälften av maj månad — har härigenom den före
liggande statistiken blivit icke obetydligt fördröjd. 

Rösträttsbestämmelser. Kommunal rösträtt i allmänhet tillkommer enligt 
gällande rösträttsbestämmelser envar inom kommunen mantalsskriven man 
eller kvinna, som är svensk undersåte samt senast under nästföregående 
kalenderår uppnått tjugutre års ålder, med undantag för den, som 

a) är omyndig förklarad, 
b) är i konkurstillstånd, 
c) är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig försörjning, 
d) i avseende å påförda utskylder till kommunen, vilka förfallit till betal

ning under de tre sistförflutna kalenderåren, häftar för utskylder för flera 
än två av dessa år, eller 

e) är från ovannämnda rättighet utesluten på grund av ådömd straff
påföljd. 

I fråga om rösträtt vid landstingsmanna- och elektorsval gälla enahanda 
bestämmelser med den skillnad, att rösträtten inträder först året efter det 
vederbörande fyllt 27 år. 
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Skiljaktigheten mellan den politiska och kommunala rösträtten består, sedan 
i fråga om den förra det s. k. värnplikts strecket borttagits, sålunda endast 
däruti, att för den senare alltjämt gäller ett modifierat utskyldsstreck. 

I röstlängd upptagna personer. De röstlängder, som legat till grund för 
nu ifrågavarande val, äro de under år 1922 upprättade och upptaga, i enlig
het med nyssnämnda bestämmelser, alla män och kvinnor, vilka vid detta 
års ingång uppnått, eller då de nämnda röstlängderna skola användas under 
tiden intill dess nya sådana under påföljande år upprättats, under år 1922 
uppnå en ålder av tjugutre år. För dessa senare linnes i längderna särskilt 
angivet, att de först år 1923 erhålla rösträtt. Samma är också förhållandet 
för de personer, som under år 1922 uppnå en ålder av tjugusju år, enär 
dessa följaktligen först år 1923 erhålla rösträt t vid iandstingsmanna-, resp. 
elektorsval. 

Uppgifter rörande antalet i röstlängderna upptagna personer med fördel
ning å män och kvinnor meddelas länsvis för landsbygd och städer samt för 
Stockholms stad i tab. 1. Hela antalet utgjorde 1643122 män och 1798 514 
kvinnor, summa 3 441636 personer eller 57-8 j , av rikets folkmängd den 31 
december 1921. Ifrågavarande personer fördela sig på 1) landsbygd, 2) städer, 
som deltaga i landsting, och 3) övriga städer på sätt nedanstående tablå an
giver. Till jämförelse meddelas siffror rörande de i röstlängderna vid 1919 
års kommunala val upptagna. För åstadkommande av jämförbarhet har därvid 
Örgryte kommun, som införlivats med Göteborg, förts under »övriga» städer, 
varjämte dåvarande köpingarna Värnamo, Vetlanda och Avesta samt sock
narna Mjölby, Fässberg (Mölndal) och Torpa, vilken senare införlivats med 
Borås stad, räknats under städer, som deltaga i landsting. 

ökningen i antalet i röstlängd upptagna personer sedan år 1919 uppgår så
lunda till 156 399 eller 4-8 %; den relativa fördelningen å landsbygden och 
städerna är i huvudsak oförändrad. 

Röstberättigade. Sammanlagda antalet vid fullmälctigval och andra kom
munala avgöranden röstberättigade personer uppgick år 1922 till 3 227 421 
och år 19231) t i l l 3 325198, motsvarande resp. 93s och 96-6 % av samtliga i 
röstlängderna upptagna. Fö r de särskilda länen och Stockholms stad finnas 
uppgifter rörande antalet röstberättigade män och kvinnor meddelade i tab. 
1. Fördelningen å landsbygd och städer i sammandrag för hela riket fram
går av tab. A å nästa sida, där motsvarande siffror för år 1919 även finnas 
upptagna, ökningen i totala antalet röstberättigade uppgick vid jämförelse 

1) Utan avdrag för under tiden avlidna eller utvandrade. 
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Tab. A. Röstberättigade vid fullmäktigval och andra kommunala avgöranden enligt 
de åren 19191) och 1922 upprättade röstlängderna. 

med detta sistnämnda år till 76101 för år 1922 och 173 878 för år 1923 eller 
resp. 2-4 och ö s % av antalet röstberättigade år 1919. Såväl absolut som 
relativt taget är ökningen större för mankönet än för kvinnkönet och för städer
na än för landsbygden. De röstberättigade å landsbygden utgöra inalles 
något mer än 2/3 av samtliga röstberättigade, d. v. s. i det närmaste samma 
proportion som år 1919. 

Beträffande de olika könen framgår av tab. A, att, ehuru antalet kvinn
liga röstberättigade alltjämt betydligt överstiger antalet manliga, någon ut
jämning härvidlag ägt rum sedan år 1919. Medan relationen då var 1135:1000, 
var den år 1922 1121: 1000. Förhållandena härutinnan äro emellertid i likhet 
med år 1919 betydligt olika på landsbygden och i städerna. De röstberätti
gade kvinnornas antal på landsbygden år 1922 överskjuter nämligen män
nens med endast 4-3 %, under det att motsvarande tal för städerna är 31-3 
%. Men även beträffande dessa senare förefinnas avsevärda växlingar i berör
da hänseende, såsom närmare framgår av nedanstående sammanställning, där 
samtliga städerna äro sammanförda i vissa grupper efter folkmängdens 
storlek: 

I de största städerna äro alltså de kvinnliga röstberättigade i kraftig 
majoritet; för varje 1000-tal röstberättigade män finnas där ända till 1 368 
röstberättigade kvinnor. Sedan sjunker regelbundet deras relativa övervikt 
för de tre följande storleksgrupperna. I de minsta städerna stegras ånyo 
deras relativa antal men når dock ej upp till siffran för de största städerna. 

1) Beträffande siffrorna för år 1919 jmfr sid. 3. 
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Antalet röstberättigade män och kvinnor vid de under 1922 (1923) för
rättade landstingsmannavalen framgår av tab. 2. De i nämnda tabell med
delade siffrorna för hela riket angiva dock icke verkliga antalet vid lands-
tingsmannaval röstberättigade under är 1922, enär för de valkretsar, i vilka 
på grund av ingivna besvär omval förrättats under år 1923, siffrorna rö
rande de röstberättigade ansluta sig ti l l detta sistnämnda år. 

Tab. B. Röstberättigade vid landstingsmannaval åren 1919 och 1922 samt vid 
elektorsval år 1922 (1923). 

I tab. B. upptages däremot antalet vid landstingsmannaval år 1922 (och 
1919) röstberättigade. I densamma meddelas därjämte uppgifter rörande 
samtliga vid elektorsval röstberättigade, vilka uppgifter hänföra sig till år 
1922 med undantag för Stockholm, för vilken stad, då valet ägt rum år 1923, 
siffrorna avse detta år. 

Sammanlagda antalet vid landstingsmanna- och elektorsval röstberättigade 
personer utgjorde enligt röstlängderna 2 856 254, av vilka 2 387 930 voro 
röstberättigade vid landstingsmanna- och 468 324 vid elektorsval. Sedan 
år 1919 har valmanskåren vid landstingsmannaval ökats med 44 061 personer eller 
1'9 %. Av ökningen kommer liksom ifråga om de röstberättigade vid kom
munala avgöranden huvudparten på männen och på städerna. Kvinnornas 
överlägsenhet i antal är här särskilt framträdande beträffande de sex största 
städerna, såsom framgår av siffrorna rörande elektorsvalen. I dessa städer 
svara mot 1000 röstberättigade män icke mindre än 1389 röstberättigade 
kvinnor. 

Icke röstberättigade. Uppgifter rörande antalet i 1922 ars röstlängder 
såsom icke röstberättigade upptagna personer med fördelning efter diskvalifika-
tionsgrunden finnas länsvis och för Stockholms stad meddelade i tab. 1. 
Inalles gingo 116 438 personer förlustiga sin rösträtt, motsvarande 3'4 % av 
samtliga i röstlängderna upptagna. Jämfört med förhållandena i detta avseende 
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år 1919, då de icke röstberättigades antal uppgick till 133 917 (4-i %), bety
der detta någon minskning, i huvudsak beroende på att fattigvårds- och ut-
skyldsstrecken denna gång på sina håll mindre starkt decimerat väljar
kåren. Minskningen är relativt taget större för kvinnorna än för männen. 
Mot 1000 icke röstberättigade män svara nämligen 595 icke röstberättigade 
kvinnor, medan år 1919 motsvarande relation var 1 000: 625. Såsom tab. C 
giver vid handen, komma av de icke röstberättigade 58-2 % på landsbygden 
och 41-6 % på städerna. Då enligt i det föregående meddelade siffror 68'3 % 
av de röstberättigade äro bosatta å landsbygden och 31 • 7 % i städerna, visar 
detta, att städernas befolkning i relativt större utsträckning faller för de s. k. 
strecken. Särskilt är detta fallet beträffande männen, såsom framgår 

Tab. C. Icke röstberättigade enligt de åren 1919 och 1922 upprättade röstlängderna. 

vid en jämförelse mellan relativtalen i tabellerna A och C. Belysande i 
detta avseende är ävenledes den efterföljande tabellen, som visar de icke 
röstberättigades antal i procent av samtliga i röstlängderna upptagna: 

De män som förlorat sin rösträtt, voro sålunda, relativt sett, avsevärt tal
rikare i städerna än på landsbygden, ja, i de sex storstäderna mer än dub
belt så många. De icke röstberättigade kvinnorna fördela sig däremot ganska 
jämnt på landsbygd och städer. 

Betraktas de i tab. D sammanförda uppgifterna för varje län, framträder 
denna olikhet med samma tydlighet. De icke röstberättigade männens 
relativa antal var nästan genomgående betydligt större i städerna och i många 
fall, speciellt i Östergötlands, Kalmar och Gröteborgs och Bohus län, var 
skillnaden avsevärd. Endast i två län, Stockholms och Blekinge, intogo män
nen å landsbygden en ofördelaktigare ställning än i städerna. Orsaken här-
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till, vad förstnämnda län beträffar, är det stora antalet icke röstberättigade 
i de folkrika, starkt industrialiserade kommunerna i grannskapet av Stock
holm, särskilt i Solna och Sundbyberg, där männen i stor utsträckning un
derlåtit att erlägga utgkylderna.. 

Tab. D. Antalet icke röstberättigade i procent av hela antalet i röstlängden 
upptagna. 

Antalet icke röstberättigade inom varje va ld i s t r ik t har av kostnadshän
syn icke ansetts böra publiceras. G-år man emellertid i statistiska central
byråns sammandragstabeller till dessa enheter, och jämför de icke röstbe
rättigade med de i röstlängden upptagna, bliva växlingarna i procenttalen 
betydliga. Inom icke mindre än 73 valdistrikt å landsbygden voro samtliga 
i röstlängden upptagna personer (100 %) även antecknade såsom röstberätti
gade, och inom ett par hundra kommuner saknade endast en eller två per
soner rösträtt. 

Vid jämförelse med år 1919 visar sig relativa antalet icke röstberättigade 
vara mindre i Stockholms stad och samtliga län med undantag av Stock
holms och Västerbottens, för vilka frekvensvalet är oförändrat, samt Upp
sala och Göteborgs och Bohus, för vilka detsamma är obetydligt högre. 

A sid. 2 i det föregående angivas de orsaker, på grund av vilka i röst-
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längden upptagna personer kunna förlora sin rösträtt. När en person saknat 
rösträtt av mer än en anledning, har han hänförts under den diskvalifika-
tionsgrund, som ansetts vara den viktigaste. Så t. ex. har en person av 
främmande nationalitet, som häftat för ognidna kommunalutskylder, räknats 
såsom utländsk undersåte. Då icke någon statistik upprättats över dubbla 
diskvalifikationsanledningar, äro de i tab. 1 meddelade talen sålunda full
ständiga blott beträffande det första rösträttshindret. 

I sammandrag för hela riket meddelas i tab. E absoluta och relativa tal 
rörande de icke röstberättigade, varvid även jämförelsesiffror för år 1919 äro 
medtagna. Tabellen i fråga visar tydligt verkningarna av de s. k. strecken. 

Tab. E. Icke röstberättigade fördelade efter diskvalifikationsgrunder i absoluta 
och relativa tal. 

Den orsak, vilken starkast decimerat väljarkåren, var i likhet med år 1919 de 
oguldna kommunalutskylderna, som orsakat förlust av rösträtten för 46 280 
eljest röstberättigade personer eller icke mindre än 39.7 % av samtliga icke 
röstberättigade. Denna diskvalifikationsgrund drabbade i betydligt högre grad 
städerna än landsbygden och mankönet (39 808 eller 54-5 y,) än kvinnkönet (6 472 
eller 14-9 %). Näst efter skattestrecket var fattigvårdsstrecket till sina verk
ningar mest omfattande, även om vid jämförelse med år 1919 antalet perso
ner, som på grund &\ detsamma förlorat rösträtten, något minskats. Inalles 
41100 eller 35-3 % av samtliga föllo för strecket i fråga, därav avsevärt 
flera å landsbygden än i städerna. Detta streck drabbade dessutom denna 
gång liksom förut i åtskilligt högre grad kvinnorna (56-2 %) än männen 
(22-8 %). Antalet diskvalificerade på grund av omyndighet eller konkurs-
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tillstånd företer någon ökning från år 1919 och samma är förhållandet med 
antalet icke röstberättigade till följd av ådömd straffpåföljd, medan de ut
ländska undersåtarna absolut taget undergått någon minskning. Slutligen 
kan påpekas, at t de, som förlorat rösträtten på grund av ådömd straffpåföljd, 
äro åtskilligt flera bland männen än kvinnorna. 

Såsom tab. 1 giver vid handen äro växlingarna i detta avseende inom de 
särskilda länen ganska betydande. Här må blott i korthet framhållas, at t 
de främmande undersåtarna äro talrika i de tre största städerna samt i Norr
bottens, Västernorrlands, Stockholms och Jämtlands län. 

Inom de sex större städerna inbördes samt inom dessa jämfört med övriga 
städer hava de olika diskvalifikationsgrunderna drabbat valmanskåren med 
mycket olika intensitet, såsom närmare framgår av följande ta l : 

Av olika orsaker diskvalificerade i °/oo av i röstlängd upptagna 

Den mest i ögonfallande motsatsen torde här vara skattestreckets verk
ningar i de olika städerna. Medan i Norrköping 70' i pro mille fallit för 
detta streck, är motsvarande relationstal för Stockholm endast 17-3. I övrigt 
har skattestrecket gjort sig kraftigare gällande i de 6 största städerna än i 
övriga städer. Däremot var i dessa senare antalet personer, som till följd av 
omyndighet, konkurstillstånd och fattigunderstöd förlorat sin rösträtt, för
hållandevis större än i storstäderna. 
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II. L a n d s t i n g s m a n n a v a l e n . 

Materialet. Statistiken rörande landstingsman na va len grundar sig i motsats 
t i l l vad fallet varit tidigare, då de insända röstsammanräkningspro tokollen 
och avgivna valsedlarna varit det egentliga materialet, i huvudsak på av 
vederbörande röstsammanräknande myndigheter, länsstyrelser, magistrater och 
stadsstyrelser, avlämnade särskilda uppgifter. Dessa uppgifter hava avgivits 
å av Eders Kungl. Maj:t fastställt formulär, som i avtryck återgives i bil. 1, 
sid. 88. A formuläret ha sålunda uppgifter meddelats rörande antalet i valet 
deltagande, fördelade å män och kvinnor, antalet avgivna valkuvert med för
delning å personligen avlämnade, av äkta make för den andra maken av
lämnade samt sådana, som avlämnats genom insändande av valsedelsförsän
delse till länsstyrelse eller magistrat, med angivande dessutom i varje sär
skilt fall av antalet valkuvert med godkänt och med kasserat innehåll, vidare upp
gifter rörande antalet godkända valsedlar och valda landstingsmän och dessas 
fördelning å de politiska partierna, antalet valda kvinnor samt förekomsten 
av gemensam partibeteckning. Efter skriftväxling med vederbörande myn
digheter ha i en del fall, då vid granskningen av uppgifterna ofullständig-
heter eller felaktigheter konstaterats, ändringar eller kompletteringar vidtagits-

Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen. V a l k r e t s 
i n d e l n i n g . För varje valkrets utses, oavsett folkmängden, en landstings
man och därutöver efter folkmängden en landstingsman för varje fullt tal 
av 5 000, varjämte länets indelning i valkretsar sker särskilt för landsbyg
den och särskilt för städerna. 

Beträffande valkretsarnas storlek å landsbygden gäller, a t t domsaga, vars 
folkmängd ej uppgår till 40 000, utgör en valkrets. Domsaga, vars folk
mängd uppgår t i l l eller överskrider 40 000, delas däremot i valkretsar, var
vid iakttages, a t t för varje krets komma at t utses minst fem, högst åt ta lands
tingsmän, motsvarande en folkmängd av 20 000—40 000. Då synnerliga skäl 
därtill föreligga, kan tingslag med mindre än 20 000 invånare få utgöra egen 
valkrets. Höra delar av samma domsaga ti l l olika landstingsområden, bildar 
varje del en valkrets. 

I fråga om stadsvalhretsarna stadgas, att stad, vars folkmängd utgör minst 
10 000, utgör egen valkrets, medan städer med mindre folkmängd skola så
vitt möjligt sammanföras till valkretsar med minst 10 000, högst 20 000 in
vånare. 

Därest det antal landstingsmän, som efter ovannämnda grunder bör ut
ses inom ett län, icke uppgår t i l l 20, skall antalet landstingsmän i förhål
lande till folkmängden ökas, så a t t detsamma för hela länet uppgår till 
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minst 20; i övrigt iakttages vid valkretsindelningen för landsbygden, att 
landstingsmannens antal för varje valkrets ej må vara lägre än fem eller 
högre än åtta. 

Antalet landstingsvalkretsar i riket år 1922 utgjorde tillsammans 205, 
därav 149 på landsbygden och 56 i städerna. Motsvarande antal vid närmast 
föregående val (år 1919) voro 204, 148 och 5f>. Ändringen i antalet lands
bygdsvalkretsar beror på, a t t till följd av ändra-de folkmängdssiffror och andra 
skäl jämkningar i valkretsindelningen måst vidtagas inom flera landstingsområ
den. I var t och ett av Kalmar läns södra landstingsområde, Hallands län och 
Västerbottens län har sålunda genom uppdelning av resp. Södra Möre, Hallands 
läns mellersta och Västerbottens västra domsaga tillkommit ytterligare en val
krets, medan minskning ägt rum i Älvsborgs och Kopparbergs län, inom det 
förra länet på grund av a t t Äs och Gäsene domsaga samt Marks, Vedens och 
Bollebygds domsaga, vilken senare år 1919 utgjorde två valkretsar, seder
mera ombildats till Borås domsaga och Marks domsaga, vilka år 1922 var
dera utgjorde en valkrets, samt inom det senare länet t i l l följd av a t t den 
tidigare uppdelningen av Hedemora domsaga i två valkretsar upphört, sedan 
den nytillkomna staden Avesta överförts till stadsvalkretsarna. Vidare är i 
fråga om valkretsindelningen å landsbygden att märka, att inom Göteborgs 
och Bohus län Sävedals härad, som före införlivandet av Örgryte kommun 
med Göteborgs stad utgjorde egen valkrets, vid 1922 års val var samman
fört med Båda och Kållereds kommuner inom Askims härad samt Mölndal, 
som blev stad den 1 januari 1922, till en valkrets. 

Som redan nämnts förutsätter landstingsförordningen, a t t varje valkrets på 
landsbygden i regel bör äga ett invånarantal av 20 000—40 000 motsvarande 
fem til l åt ta landstingsmän. Detta var också fallet med samtliga kretsar 
utom sex, nämligen Handbörds härad, Aspelands härad, Södra Möre härads 
östra valkrets, Höks härad och Nordmarks domsaga, för vilka invånaran
talet understeg 20 000, samt Nora domsaga, vilken hade över 40 000 in
vånare. 

I fråga om stadsvalkretsarna, vilkas antal vid 1922 års val var detsamma 
som vid 1919 års, ha jämväl jämkningar i indelningen ägt rum, beroende på 
a t t under den mellanliggande tiden nya städer tillkommit. Mjölby har så
lunda förenats med Söderköping, Motala, Vadstena och Skänninge till en val
krets, Värnamo och Vetlanda med Eksjö och Tranås samt Avesta med Säter, 
Hedemora och Ludvika. — Samtliga de nuvarande valkretsarnas namn och 
omfattning framgå av uppgifterna i tab. 2. 

En gruppering av valkretsarna efter antalet landstingsmän får följande 
utseende: 
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Det lägsta antalet landstingsmän i någon valkrets å landsbygden förekom 
inom Aspelands härad, som kade at t utse 3 landstingsmän, ock för städernas 
"vidkommande i Vimmerby, där endast en landstingsman valdes, övre gränsen 
för landstingsmännens antal överskreds av Nora domsaga, för vilken det 
ifrågavarande antalet utgjorde 9. Av stadsvalkretsarna ägde Örebro rätt att 
utse det största antalet eller 8 representanter. Att märka är att beträffande 
de 3 valkretsarna å Gottland den vanliga relationen mellan antalet lands
tingsmän och folkmängden icke kunnat tillämpas, enär vid sådant förhållande 
det sammanlagda antalet för hela länet icke skulle hava uppgått till 20. Till 
följd härav valdes inom var och en av de båda landsbygdsvalkretsarna 8 i 
stället för 5 och i Visby stad 4 i stället för 2 landstingsmän. 

Va l sä t t m. m. Valet skall å landsbygden numera förrättas för varje val
distrikt inför den valnämnd, som utses för riksdagsmannaval, medan 1919 
års val ägde rum å kommunal- eller distriktsstämmor. I städerna sker valet 
liksom tidigare infor magistraten. Antalet valdistrikt vid 1922 års lands-
tingsmannaval utgjorde 3 456, därav 3 252 å landsbygden och 204 i städerna. 
Vid 1921 års riksdagsmannaval var motsvarande antal, frånräknat örgryte 
kommun och de städer, som ej deltaga i landsting, resp. 3335, 3181 och 154. 
Förändringarna i detta avseende sedan det sistnämnda valet äro sålunda 
endast beträffande städerna mera betydande. 

I fråga om sättet för utövandet av rösträtten är att märka de efter 1919 
års val införda bestämmelserna om rätt för vissa väljare att utan inställelse 
inför valförrättare avgiva valsedel genom s. k. valsedelsförsändelse. Den 
vid nyssnämnda val gällande bestämmelsen om rätt att rösta medelst full
makt har däremot upphört att gälla. Att rösta medelst valsedelsförsändelse 
är medgivet dels äkta make genom den andra maken, dels personer inom 
vissa yrken (såsom sjömän m. fl.), därest de på grund av tjänstens utövning 
äro förhindrade infinna sig vid valet. Uppgifter rörande de vid 1922 års 
landstingsmannaval avgivna valsedelsförsändelserna finnas valkretsvis med
delade i tab. 2. 

Alla valsedlar skola vara partibetecknade; den s. k. fria gruppen har 
sålunda upphört. Absolut rangordning gäller mellan en valsedels alla 
namn och kandidatnamnens ordnande inom partierna sker efter samma 
grund, D'Hondts regel, som gäller vid fördelningen av det antal platser, ett 
val avser, mellan de vid valet uppträdande partierna. Röstsammanräknande 
myndighet är för valen å landsbygden länsstyrelsen (förut domhavanden) och 
för valen i städerna alltjämt magistraten, resp. stadsstyrelsen. 
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Tjänstgöringstiden för landstingsman är fyra år, räknade från och med den 
1 -januari året efter det, då valet skett. Valet skall förrättas tredje söndagen 
i september månad, eller om därom särskilt beslutas, å annan dag i sep
tember månad. Tidigare var Marie bebådelsedag eller annan dag i mars 
månad valdag. I kommun eller valdistrikt å landet med över 3 000 invånare 
skall valet äga rum under två på varandra följande dagar med rät t a t t i 
undantagsfall utsträcka det under ytterligare en dag. .För städernas vid
kommande gäller den förstnämnda bestämmelsen fakultativt. 

Valbar till landstingsman är — under förutsättning av vissa andra be
tingelsers uppfyllande — envar inom landstingsområdet vid landstingsman-
naval röstberättigad man eller kvinna. 

Röstberättigade. Antalet vid 1922 ärs landstingsmannaval röstberättigade 
män och kvinnor inom såväl varje valkrets och landstingsområde som inom 
samtliga landstingsområden framgår av tab. 2. Redogörelse i övrigt rörande 
rösträtten vid landstingsmannaval har lämnats å sid. 2 och följande. 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i valet deltagande män och 
kvinnor meddelas i såväl absoluta som relativa ta l valkrets- och landstings-
områdesvis med fördelning efter landsbygd och städer i tab. 2. Den bris
tande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan de ifrågavarande uppgif
terna och de i samma tabell befintliga uppgifterna rörande antalet avgivna 
valkuvert har sin orsak däri, att de vid valet företagna avprickningarna i 
röstlängderna, på vilka siffrorna rörande antalet i valet deltagande grunda 
sig, i några fall felaktigt eller icke alls blivit verkställda. 

Vid 1922 års landstingsmannaval utgjorde hela antalet deltagande 897 595, 
därav 521414 eller 58-i % män och 376 181 eller 41-9 % kvinnor. Dessa siff
rors fördelning på landsbygd och städer framgår av följande sammanställ
ning, där dessutom jämförelsesiffror för år 1919 äro meddelade. Därvid har 
liksom i det följande Mölndals stad av anledning, som i det föregående be
rörts, förts under landsbygden, varjämte i uppgifterna för år 1919 här och i 
fortsättningen för åstadkommande av jämförbarhet siffrorna för Örgryte soc
ken, som införlivats med Göteborg, frånräknats samt dåvarande köpingarna 
Värnamo, Vetlanda och Avesta samt socknarna Mjölby och Torpa, vilken 
senare införlivats med Borås stad, räknats under städerna. 

Jämfört med år 1919 har sålunda vid föreliggande val en minskning ägt 
rum i antalet röstande med icke mindre än 631140 eller 41-3 %. För lands
bygden särskilt uppgår minskningen ti l l 553 688 och för städerna till 77 452, 
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motsvarande resp. 43^ och 29s %. Minskningen träffar ojämförligt krafti
gast deti kvinnliga väljarkåren, som gått tillbaka med 50s %, medan mot
svarande siffra för de röstande mannen är 32-2 %. 

Icke blott absolut utan även relativt, matt eftfer förhållandet mellan anta
let röstande och antalet röstberättigade, har deltagandet varit betydligt 
mattare vid detta val än vid närmast föregående» I hela riket hade sålunda 
år 1922 antalet röstande sjunkit till 37-6 % av de röstberättigade från 65'2 % 
år 1919. Huru förhållandena i detta avseende te sig å landsbygden och i 
städerna, tagna var för sig, samt med åtskillnad för män och kvinnor, fram
går av nedanstående tablå, i vilken även motsvarande siffror för landstings-
mannavalet år 1919 och riksdagsmannavälet år 1921 återgivas: 

Siffrorna härovan vittna om ett alltmera slappnande intresse från val
männens sida och särskilt anmärkningsvärd är den starka minskning, som 
ägt rum i fråga om kvinnornas valdeltagande. I motsats till vad fallet var 
1919 har valdeltagandet i städerna denna gång varit livligare än å lands
bygden. Vid jämförelse mellan relativa antalet röstande vid 1919 och 1922 
års val bör emellertid ihågkommas, att den vid förstnämnda valet gällande 
och i stor omfattning praktiserade fullmaktsröBtningen sedermera bortfallit. 

Göres en undersökning rörande valdeltagandet i de särskilda landstingsom
rådena, finner man, att å landsbygden detta varit livligast i Malmöhus län 
(44-4 %), medan Norrbottens län (286 %) visat den minste, anslutningen. Även 
beträffande städerna företer Malmöhus län (50-o %) det högsta procenttalet, 
Västernorrlands län (31 • i %) åter det lägsta. — Avses särskilt kvinnkönet, 
förekom den livligaste frekvensen i fråga om landsbygden i Malmöhus län 
(36s %) och rörande städerna i Hallands län (43-2 %) den minsta åter i resp. 
Norrbottens (22-1 %) och Västernorrlands län (24-s %). 

Antalet röstande i förhållande till röstberättigade finnes för varje val
krets uträknat i tab. 2, varjämte i efterföljande tablå valkretsarna samman
förts i vissa grupper alltefter det större eller mindre deltagandet i valen. 

Ifrågavarande tabell visar tydligt, att relativa deltagandet i valen varit mycket 
växlande såväl inom de olika valkretsarna som för olika kön. Det högsta 
frekvenstalet för männen uppvisade å landsbygden Njurunda tingslags samt 
Skons och Aino socknars valkrets, med de röstande utgörande 61-5 % eller 
över tre femtedelar av de röstberättigade, samt i Btäderna valkretsen Simris
hamn—Ängelholm—Hässleholm (64-4 %), i vilken valkrets även det livligaste 
(49-7 %) deltagandet från kvinnornas sida förekom. Lägsta procenttalen å 
landsbygden påträffas för såväl männen som kvinnorna i Torneå domsaga, 
där blott resp. 21-2 och 12a % av de röstberättigade begagnat sin rosträtt. 
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För städernas vidkommande var de röstande männens relativa antal lägst i 
valkretsen Sala—Köping—Arboga (37-2 %) och de röstande kvinnornas i 
Sundsvall (22'6 %). 

De anförda siffrorna framhäva därjämte det matta deltagandet vid jämfö
relse med 1919 års val. Beträffande kvinnorna exempelvis begagnade sig 
vid detta sistnämnda val i samtliga stadsvalkretsar utom en över hälften av 
sin rösträtt, medan detta icke var fallet i någon enda valkrets är 1922. 
Det ringa deltagandet från kvinnornas sida torde till stor del kunna till
skrivas fullmaktsröstningens avskaffande. 

Rörande sättet för valdeltagandet finnas uppgifter meddelade i tab. 2. För 
varje valkrets finnes sålunda där uppgivet antalet valkuvert, som avgivits 
av 1) vid valförrättningen personligen närvarande, 2) av äkta make för den 
andra maken och 3) genom annan valsedelsförsändelse. För några få val
kretsar har dock upplysning om den ifrågavarande fördelningen icke alls 
eller endast approximativt kunnat angivas, varför för erhållande av de i tab. 
2 meddelade slutsiffrorna för de särskilda landstingsområdena och heia riket 
fördelningen för dessa valkretsar beräknats med ledning av proportionen 
i detta avseende för övriga valkretsar. I sammandrag för landsbygd och 
städer samt hela riket var uppdelningen av de avgivna valkuverten följande: 

Det övervägande antalet eller över 3/i av samtliga väljare ha sålunda 
personligen vid valförrättningen avlämnat sina röstsedlar. Frekvenstalen 
för landsbygd och städer förete såsom synes icke några större skiljaktig-
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heter. De till de röstsammanräknande myndigheterna insända valsedelsför
sändelserna utgjorde endast ett fåtal och förekommo huvudsakligast i stä
derna. 

Gröres en gruppering av de olika landstingsområdena efter antalet i valet 
personligen deltagande i förhållande till hela antalet, såsom skett här nedan, 
visar sig häratinnan endast ringa åtskillnad förefinnas. 

Det lägsta frekvenstalet (74-7 %) uppvisade Kronobergs län och det högsta 
(81-4 %) Norrbottens län. A landsbygden var det personliga deltagandet 
relativt minst livligt i Uppsala län (72-4 %) och mest i Norrbottens län 
(81-7 %). I städerna voro de vid valet personligen närvarande förhållandevis 
talrikast inom Örebro läns städer (88-6 %), medan Östersund företer den 
lägsta siffran (77-4 %). 

Beträffande de insända valsedelsförsändelserna förekommo sådana inom 45 
valkretsar å landsbygden och inom 33 i städerna. Högsta antalet inom dessa 
utvisade Jönköpings stad, där inalles 40 personer röstade genom dylik för
sändelse. Endast en valsedelsförsändelse avlämnades inom var och en av 
26 valkretsar å landsbygden samt inom 10 i städerna. 

Den betydande nedgång, som vid jämförelse med 1919 års val ägt rum 
i fråga om relativa antalet röstande, eller från 65-2 % till 37 6 %, träffar, 
såsom nedan angivna siffror giva vid handen, endast i mycket ringa grad 
de i valet personligen deltagande: 

Den relativa röstminskningen härvidlag berör såsom synes endast lands
bygdens väljare; för städerna är frekvenstalet högre än år 1919. Men medan 
detta sistnämnda år de personligen deltagande icke uppgingo till hälften av 
samtliga röstande, utgjorde dessa år 1922 över tre fjärdedelar. 

Större är skillnaden såväl absolut som relativt taget beträffande antalet 
äkta makar, som år 1919 röstade genom fullmakt och år 1922 genom valsedels
försändelse. De förra utgjorde nämligen 340094 och de senare 201577, mot
svarande resp. 14"5 och 8'4 % av samtliga röstberättigade. Den återstående 
och mest betydande skillnaden i antalet avgivna röster vid 1919 och 1922 
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års val får tillskrivas den vid förstnämnda valet i stor utsträckning prakti
serade fullmaktsröstningen genom annan person. Antalet personer, som på 
detta sät t läto sig representeras vid 1919 års val, uppgick nämligen, Örgryte 
kommun frånräknad, t i l l icke mindre än 448 361 eller 19-i % av de röstbe
rätt igade och 29-3 % av de röstande. 

Beträffande de i 1922 års val personligen deltagande gives möjlighet at t göra 
en beräkning, huru dessa fördela sig å män och kvinnor. Hela antalet i de 
ifrågavarande valen deltagande männen och kvinnorna utgjorde enligt i det 
föregående meddelade siffror resp. 521414 och 376 181. De insända valse
delsförsändelserna, som inalles utgjorde 246, kunna av naturliga skäl antagas 
vara nästan uteslutande avgivna av män. I fråga om de genom valsedels
försändelse röstande gifta männen och gifta kvinnorna, som tillsammans voro 
201 577, låta sig deras resp. antal approximativt beräknas, då proportionen 
i detta avseende kan förmodas vara i huvudsak densamma som motsvarande 
beträffande de vid 1919 års val medelst fullmakt röstande äkta makarna. 
Med ledning härav kunna sålunda de personligen röstande männens och kvin
nornas antal tillnärmelsevis beräknas. Ifrågavarande antal, avrundade i jämna 
tusental, utgjorde under jämförelse med förhållandena härutinnan vid 1919 
års val (Örgryte kommun frånräknad): 

Då hela antalet deltagande män utgjorde 45-7 % och kvinnor 30-2 % av de 
röstberättigade inom resp. kön, innebära sålunda de ovan angivna siffrorna, 
a t t av de förra nära nog samtliga avlämnat sina valsedlar personligen, under 
det a t t detta icke varit fallet beträffande ens hälften av de senare. 

Godkända valsedlar efter partier. I tab. 2 meddelas dels för varje val
krets, dels i sammandrag för varje landstingsområde och hela riket med åt
skillnad för landsbygd och städer uppgifter å antalet för de olika partierna 
vid 1922 års val avgivna godkända valsedlar. I översikten å nästa sida äro 
siffrorna för hela riket sammanförda med motsvarande siffror vid 1919 års 
val, varvid jordbrukarnes riksförbund inräknats under bondeförbundet.1) 

Inalles avgåvos vid 1922 års landstingsmannaval 894 026 godkända valsed
lar, av vilka 712 159 kommo på landsbygden och 18i 867 på städerna. Be
träffande de politiska partiernas inbördes styrka visar tabellen, at t de största 
partierna äro högern och socialdemokraterna, vilka mönstrat i det närmaste 
samma röststyrka med något försteg för det förra partiet. I resp. tredje 
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och fjärde rummet komma liberalerna och bondeförbundet. På landsbygden 
intaga socialdemokraterna (27-9 %) och i städerna högern (401 %) främsta 
platsen. 

Vid en jämförelse mellan partiernas styrka vid 1922 och 1919 års val är 
först att märka, att under den mellanliggande tiden jordbrukarnas riksför
bund och bondeförbundet sammanslagits till ett parti, bondeförbundet, samt 
att genom utbrytning ur det vänstersocialistiska partiet det kommunistiska 
partiet tillkommit. — Såsom framgår av den gjorda översikten har det 
minskade valdeltagandet gått ut över alla partier. Frånsett vänstersocia
listerna har detta kännbarast träffat det liberala partiet, som förlorat icke 
mindre än 245 558 röster eller 59'3 % av den röststyrka, det mönstrade vid 
1919 års val. Särskilt synas landsbygdens väljare i stor utsträckning över
givit detsamma. Därnäst kommer bondeförbundet, som förlorat 106 352 röster 
eller 45-i %, och i tredje rummet socialdemokraterna med en förlust av 148 438 
röster eller 3Ö6 %. .Relativt bäst var ställningen för högerpartiet, för vilket 
motsvarande siffror äro 86 657 och 24-3. I fråga om det vänstersocialistiska 
partiet har detta, om det tages för sig, fått vidkännas en röstförlust av 
72 176 eller 79.3 %. Sammanräknas däremot de vänstersocialistiska och kom
munistiska rösterna, vilket ur jämförelsesynpunkt torde ha fog för sig, upp
går minskningen till 33 170 röster eller 36'4 %. 

De förskjutningar, som ägt rum i fråga om partiernas absoluta rösttal, ha 
givetvis även medfört ändring i de relativa styrkeförhållandena. Högerns 
och i någon mån även socialdemokraternas andelar av valmanskåren ha så
lunda ökats, huvudsakligen på bekostnad av det liberala partiet, vilket sjunkit 
tillbaka till tredje mot tidigare andra platsen för hela riket och till tredje 
mot tidigare första å landsbygden. Bondeförbundets ställning blev något för
sämrad, medan procentsiffrorna för vänstersocialister och kommunister visa 
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någon ringa ökning i inflytande för dessa partier sammantagna vid jäm
förelse med vänstersocialisternas ställning år 1919. 

De i tabellerna under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna avse sådana 
vilka icke med säkerhet kunnat hänföras t i l l något av de politiska partierna. 
Deras antal är obetydligt, endast 204, av vilka 158 på landsbygden och 46 
i städerna. 

Antalet avgivna valsedlar partivis inom de olika landstingsområdena an-
gives i absoluta tal i tab. 2 och i relativa tal i tab. F. å följande sida. 

Av sagda tabeller framgår bl. a., at t högern var det starkaste partiet i 9 
landstingsområden, nämligen i Jönköpings, Kronobergs, Kalmar läns norra och 
södra, Hallands, Göteborgs och Bohus, Alvsborgs, Skaraborgs och Norrbottens 
läns landstingsområden samt bondeförbundet i Gottlands, liberalerna i Jämtlands 
och Västerbottens län samt socialdemokraterna i de 13 återstående landstings
områdena. Vid 1919 års val intog högern främsta rummet i 7 landstings
områden, jordbrukarnas riksförbund i 1 (Gottlands län), liberalerna i 6, 
socialdemokraterna i 10 samt vänstersocialisterna i 1 (Norrbottens län). Libe
ralerna ha fått vika för högern i Skaraborgs samt för socialdemokraterna i 
Kristianstads, Värmlands och Västernorrlands län; vänstersocialisterna ha i 
Norrbottens län överflyglats av högern. Det sedan 1919 års val nytillkomna 
kommunistiska partiet hade vid det här ifrågavarande valet sina starkaste 
fästen i Norrbottens (19-6 %), Gävleborgs (12-2 %) och Kopparbergs (l l .o %) 
län. Absolut majoritet för ett enda parti inom ett landstingsområdes väl
jarekår förekom blott i tvenne fall, nämligen i Gottlands län, där bonde
förbundet samlade 50-9 % av de röstande, samt i Kalmar läns norra lands
tingsområde, där högern erhöll 50-2 % av rösterna. 

Huru partiernas styrka gestaltar sig i de olika valkretsarna meddelas i 
tab. 2 i absoluta tal. Högern förekom i samtliga valkretsar såväl å lands
bygden som i städerna och bondeförbundet i samtliga landsbygdsvalkretsar 
med undantag av följande kretsar: Solna m. fl. socknars valkrets, öknebo 
härad m. m., Handbörds härad, Villands domsaga, Sotenäs härad m. m., 
Västerbottens södra domsaga, Västerbottens mellersta domsaga, Byske m. fl. 
socknars valkrets, Lycksele tingslag samt Gällivare domsaga. Liberalerna 
saknades i en valkrets å landsbygden, nämligen Rönnebergs härad m. m., 
samt i 3 stads valkretsar: Södertälje, Lund och Eslövs m. fl. städers valkrets 
samt socialdemokraterna i 7 landsbygdsvalkretsar, nämligen Sevede och Tuna-
läns domsaga, Orusts och Tjörns domsaga, Ångermanlands västra domsaga, 
Västerbottens mellersta domsaga, Vilhelmina och Asele tingslag, Piteå dom
saga och Torneå domsaga. Vänstersocialisterna saknades i alla kretsar inom 
Södermanlands, Östergötlands, Kronobergs, Gottlands, Blekinge, Malmöhus, 
Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Värmlands, Örebro och Västmanlands län 
samt dessutom i 57 valkretsar inom övriga landstingsområden, samt kommu
nisterna i samtliga kretsar inom Kalmar läns norra och södra landstings
områden, Gottlands, Kristianstads, Malmöhus, Hallands, Göteborgs och Bohus 
och Västerbottens län samt i ytterligare 52 kretsar inom andra landstings
områden. Hela antalet valkretsar, i vilka vänstersocialisterna ej erhölio 
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några röster, utgjorde 159, av vilka 114 å landsbygden och 45 i städerna. 
Motsvarande siffror för kommunisterna voro 115, 81 och 34. Göres en jäm
förelse med förhållandena i detta avseende vid 1919 års val visar sig, att 
högern då saknades i 5, såväl riksförbundet som bondeförbundet i 26 (å 
landsbygden), liberalerna i 2, socialdemokraterna i 9 samt vänstersocialisterna 
i 92 valkretsar. Beträffande bondeförbundet är därjämte a t t märka, att 
detta vid 1922 års val erhöll, ehuru endast till mindre antal, röster i 3 
stadsvalkretsar, medan år 1919 endera bondeförbundet eller jordbrukarnas 
riksförbund förekom i 8 stadsvalkretsar. 

Vid förevarande val utgjorde (motsvarande siffror för år 1919 angivna 
inom parentes) högern det starkaste partiet i 82 (53) valkretsar, bondeför
bundet i 11 (18), de liberala i 22 (54), socialdemokraterna i 86 (74), vänster
socialisterna i 3 (5) samt kommunisterna i 1, nämligen Gällivare domsaga. 
Absolut majoritet ägde högern i 26 (10), bondeförbundet i 2 (3), liberalerna 
i 1 (11) och socialdemokraterna i 20 (16) valkretsar. 

Gemensam partibeteckning. Vid 1922 års val förekom enligt av vederbö
rande röstsammanräknande myndigheter meddelade uppgifter gemensam parti
beteckning i 164 kretsar, därav 131 på landsbygden och 33 i städerna, ut
görande 87-9 och 58'9 % av samtliga valkretsar inom resp. områden. Mot
svarande tal vid de närmast föregående valen framgå av nedanstående sam
manställning, varvid siffrorna inom parentes angiva hela antalet väljande 
kretsar vid valet i fråga: 

Antalet valkretsar där två eller flera partier använt gemensam partibeteckning. 

Gemensam partibeteckning har således blivit allt vanligare vid jämförelse 
med förhållandena i detta avseende vid tidigare tillfällen. Anledningen till 
denna ökade samverkan mellan partierna är, frånsett sådana orsaker, som 
kunna betingas av rent politiska förhållanden, att söka däri, a t t vid de se
nare årens val partiernas antal genom utbrytningar vuxit, samt att, vilket 
nedanstående sammanställning visar, partierna numera i all t större utsträck
ning förekomma samtidigt inom en och samma valkrets. 
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Av tabellen å sid. H framgår, att en hel del av dessa valkretsar utse en
dast tre, fyra eller fem representanter. För att i någon mån göra sig gäl
lande vid valen hava sålunda de miisdre partierna måst förena sig under 
samma beteckning med ett större av liknande åsikter. 

Inom vilka kretsar dylikt gemensamt uppträdande förekommit, framgår 
av noterna till tab. 2. Nedanstående tablå utvisar i sammandrag för varje 
särskilt parti dels antalet valkretsar, där partiet i fråga överhuvud förekom
mer, dels (inom parentes) antalet valkretsar, i vilka partiet samverkat med 
ett annat vid 1919 och 1922 års val. 

De olika partiernas kombination med varandra har härvid varit följande; 
till jämförelse meddelas även talen för valen åren 1918 och 1919: 

1 fråga om 1918 och 1919 års siffror är att märka, att liksom i det före
gående jordbrukarnas riksförbund och bondeförbundet räknats som ett parti. 
Vidkommande jämförelsen i övrigt bor hållas i minne, att antalet kretsar, i 
vilka val ägde rum 1918, endast utgjorde 151 emot 204 år 1919 och 205 år 1922. 

Såsom framgår av ovanstående översikter kännetecknar den livligare sam
verkan, som ägt rum vid senaste valet, samtliga partier. Påfallande är, huru 
särskilt de mindre partierna begagnat sig av den gemensamma partibeteck
ningens fördelar. Kommunisterna ha sålunda i samtliga kretsar, där de 
förekommit, samverkat med annat parti. Vänstersocialisterna ha endast i 
tre landsbygdsvalkretsar uppträtt helt självständigt, och att så skett, får väl 
tillskrivas det förhållandet, att i dessa kretsar socialdemokrater och kommu
nister saknats. Det parti, som vid förevarande val, i likhet för övrigt med 
som var fallet vid 1919 års val, i den minsta utsträckningen använt sig av 
den gemensamma partibeteckningen, är liberala partiet, om än antalet val
kretsar, i vilka partiet samverkat med annat parti, icke oväsentligt ökats. 
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E n undersökning, i vad man förändringar i partikombinationerna ägt ram 
under de tre senaste landstingsmannavalen, visar, a t t särskilt liberala partiets 
samverkan med andra part ier varit växlande. Medan är 1918 de liberala an
vände samma partibeteckning som de socialistiska partierna i inalles 58 lands
bygdsvalkretsar, var detta fallet endast i en valkrets å landsbygden år 1922. 
Däremot samverkade vid det sista valet det liberala partiet med ettdera eller 
båda de övriga borgerliga partierna i inalles 40 kretsar å landsbygden, under 
det a t t detta år 1918 endast förekom i en krets. Ungefär enahanda synes 
utvecklingen ha varit i städerna. Vid 1918 års val samverkade i dessa 
liberalerna med de socialistiska partierna i 26 kretsar men ej med högern 
i någon krets, medan vid valet år 1922 samverkan med högern ägde rum i 
10 kretsar och med socialdemokraterna i en krets. Yad beträffar social
demokratiska, vänstersocialistiska och kommunistiska partierna är at t märka, 
at t vid 1922 års val dessa partier enligt meddelade upplysningar i samt
liga valkretsar, där antingen alla tre eller tvä av desamma förekommit, 
använde samma partibeteckning, dock med ett undantag, nämligen i Gälli
vare domsaga. I denna valkrets röstade vänstersocialister och kommunister 
under gemensam partibeteckning, medan socialdemokraterna uppträdde själv
ständigt. 

Liksom vid 1919 års val förekom även vid förevarande val, att olika par
tier använde ej blott gemensam partibeteckning utan också helt och hållet 
eller delvis gemensam kandidatlista. Såvitt till centralbyråns kännedom 
kommit, ägde dylik samverkan rum i 4 kretsar mellan höger och bondeför-
bundet, i 4 kretsar mellan höger och liberala, i 1 krets mellan bondeförbun
det och liberala, i 1 krets mellan liberala och socialdemokrater, i 2 kretsar 
mellan socialdemokrater och vänstersocialister samt i 5 kretsar mellan vänster
socialister och kommunister. Någon exakt uppdelning av rösterna ha i så
dana fall tydligen ej kunnat göras men för at t erhålla slutsiffror för de sär
skilda landstingsområdena och hela riket har en approximativ fördelning 
verkställts efter principer, som finnas närmare angivna i not 3 till tab. 2. 

Kasserade valsedlar. Beträffande antalet valkuvert utan godkänt innehåll 
ha uppgifter härom valkretsvis lämnats av vederbörande röstsammanräknande 
myndigheter, som därvid även meddelat desammas fördelning å sådana, som 
avlämnats 1) personligen, 2) av äkta make för den andra maken och 3) genom 
annan valsedelsförsändelse. För vissa valkretsar har emellertid den ifråga
varande fördelningen icke alls eller endast tillnärmelsevis kunnat angivas. 
Uppgifter rörande sammanlagda antalet kasserade valsedlar inom varje val
krets finnas meddelade i tab. 2. Totala antalet dylika vid 1922 års val 
utgjorde 3 650, varvid fördelningen på landsbygd och städer, under jämförelse 
med närmast föregående val var följande: 
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I promille av hela antalet avgivna valsedlar utgjorde de kasserade vid 
1922 års val å landsbygden ås, i städerna 3-3 och i hela riket 4 -i . Motsva
rande tal vid 1919 års val voro resp. 10-7, 2'5 och 9 s . Det är således endast 
beträffande landsbygden en relativ nedgång härvidlag kan konstateras. 

Såsom framgår av tab. 2 har endast i 3 valkretsar antalet kasserade val
sedlar överskridit 100, nämligen i Norra Roslags domsaga, Uppsala läns södra 
domsaga och Livgedingets domsaga. För de två förstnämnda valkretsarna 
är orsaken till den jämförelsevis höga kassationssiffran huvudsakligen den, 
at t för ett valdistrikt inom vardera valkretsen samtliga valkuvert kasserats, 
enär vederbörande omslag med valkuverten icke alls eller otillräckligt för
seglats, samt i sistnämnda fallet, at t från tvenne valdistrikt ett stort antal 
innerkuvert kasserats, enär de ej voro försedda med valdistriktets stämpel. 

Huru antalet valkuvert utan godkänt innehåll fördela sig å sådana, som 
avlämnats personligen och av äkta make för den andra maken, framgår av 
följande tablå, i vilken också finnes angivet, hurn många procent de kasse
rade inom varje grupp utgöra av totala antalet avgivna valsedlar inom grup
pen. De anförda siffrorna äro dock, av skäl som i det föregående berörts, 
endast approximativa. 

Såsom av ovanstående framgår, är relativa antalet kasserade valsedlar i 
det närmaste detsamma inom båda grupperna. Beträffande de ti l l de röst
sammanräknande myndigheterna insända valsedelsförsändelserna skulle anta
let kasserade sådana enligt av de nämnda myndigheterna lämnade uppgifter 
utgöra 42, varav 20 å landsbygden och 22 i städerna eller resp. 17 i , 25'3 
och 13ä % av hela antalet. Ifrågavarande relationstal giva tydligen vid 
handen, att därvid såsom »kasserade» även räknats sådana försändelser, rö
rande vilka ytter- eller innerkuverten av olika anledningar lagts obrutna åt 
sidan såsom ogilla. 

Överklagade val. Jäml ik t § 13 i landstingsförordningen skola besvär över 
landstingsmannaval anföras hos Konungen för att i regeringsrätten avgöras. 
Över de år 1922 förrättade landstingsmannavalen anfördes besvär inom 17 
valkretsar, varav 14 på landsbygden och 3 i städerna. För en valkrets näm
ligen Norra Roslags domsaga blevo besvären sedermera återkallade. Be
träffande övriga kretsar blevo besvären ogillade i 9 fall, nämligen för Ökne-
bo härads samt Grödinge m. fl. socknars valkrets, Snnnerbo domsaga, Medel
stads härads domsaga, Ronneby, Karlshamns och Sölvesborgs städers val
krets, Väne, Bjärke och Flundre härad, Njurunda tingslags samt Sköns och 
Alnö socknars valkrets, Ångermanlands södra domsaga, Ångermanlands 
västra domsaga samt Härnösands stad. För 2 valkretsar blev samman
räkningen i visst avseende undanröjd och ny sammanräkning anbefalld, 
varjämte för den ena av dessa kretsar, Gästriklands östra domsaga, besvären 
av skäl, som här nedan finnas angivna, skulle företagas till slutlig prövning 
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först efter den nya röstsammanräkningens verkställande. Inom de åter
stående 5 kretsarna blevo valen upphävda oeh omval måste förrättas. 
Orsaken t i l l upphävandet eller den n y a sammanräkningen framgår i varje 
särskilt fall av nedanstående förteckning. 

Stockholms läns västra domsaga. Valet upphävdes, enär samtliga inom Hammar
by valdistrikt avgivna valkuvert insänts till länsstyrelsen i ett med endast ett sigill 
förseglat omslag och dessa valsedlar kunnat inverka på valets utgång. 

Söderköpings, Motala, Vadstena, Skänninge och Mjölby städers valkrets. Vid röst-
sammanräkningen ogillades 160 valkuvert från Söderköpings valdistrikt, enär dessa in
sänts utan särskilt omslag tillsammans med röstlängd och valprotokoll. Regeringsrätten 
godkände de häröver avgivna besvären och förordnade, att då de ifrågavarande val
kuverten kunnat inverka på valets utgång, ny röstsammanräkning skulle verkställas. 

Södra Möre härads östra valkrets. Valet upphävdes, enär en i röstlängd såsom 
röstberättigad upptagen person av vederbörande valnämnd förvägrats rösta, då han 
icke kunnat uppgiva sin hemvist, och en röst kunnat inverka på valets utgång. 

Lane, Tunge och Sörbygdens härads samt Bro sockens valkrets. Valet upphävdes, 
enär i ett valdistrikt kungörelsen om valet icke i kyrkan upplästes vid den å valdagen 
förrättade gudstjänsten. 

Nordals, Sundals och Valbo domsaga. Valet upphävdes, enär inom 4 valdistrikt 
kungörelse om valet icke i kyrkan upplästes vid den å valdagen förrättade gudstjänsten 
och enär beträffande ett av dessa distrikt kungörelsen icke heller blivit uppläst minst 
fjorton dagar före valet. 

Rättviks tingslag. Valet upphävdes, enär fem i röstlängd såsom icke röstberättigade 
upptagna personer fått utöva rösträtt och de obehörigen avgivna rösterna kunnat in
verka på valets utgång. 

Gästriklands östra domsaga. Vid röstsammanräkningen ogillades av länsstyrelsen 
samtliga från Hamrånge valdistrikt inkomna valkuvert, enär dessa endast utgjorde 
320, ehuru do enligt valprotokollet skulle utgöra 320, vilket antal även överensstämde 
med anteckningarna i röstlängden. På de häröver anförda besvären förordnades, att, 
då de 320 valkuverten måste antagas hava blivit rätteligen avgivna, ny röstsamman
räkning skulle verkställas, varefter besvären skulle bliva föremål för slutlig prövning. 
Då efter den nya sammanräkningen visade sig, att nio röster icke kunnat inverka på 
valets utgång, föranledde besvären icke någon vidare åtgärd. 

D e uppgifter, som i tab. 2 finnas meddelade i fråga om de ovannämnda 7 
valkretsarna, avse i samtl iga fall resultaten av omvalen eller de n y a samman
räkningarna. I tab. Gr. meddelas en jämförelse mellan utfallen av va len i 
september och omvalen. Anta le t personer, som vid de båda valt i l l fäl lena 
avgåvo sina röster utgjorde resp. 17 008 och 19 311. motsvarande 31'4 och 
35 -o % av antalet röstberättigade. Intresset för det senare valet har al l tså 
varit något större. I fråga om rösternas fördelning på politiska partier vi
sar tabellen, att samtl iga partier gått framåt med undantag av socialdemo
kraterna, som v id båda valen mönstrat samma röststyrka. Vänstersocialis
terna synas ej i någon valkrets ha framträtt som självständigt parti vid 
omvalen. Vid septembervalen erhöllo de inom en av valkretsarna 140 röster. 
— D e ändringar i landst ingens sammansättning, som omvalen orsakade, be-
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Tab. G. Jämförelse mellan valen 

stodo däri , at t på bekostnad av högern och socialdemokraterna bondeför
bundet och de liberala erhöllo ytterligare en representant vardera. 

Landstingens sammansättning. Uppgifter rörande antalet av de olika par
t ierna valda landstingsman meddelas för varje valkrets och landstingsområde 
samt för hela riket i tab. 2. A v den ifrågavarande tabellen framgår, a t t 
landstingens sammansättning efter 1922 års val är följande. Till jämförelse 
meddelas resultatet vid 1919 års val. 

Antalet valda landstingsman år 1922 utgjorde sammanlagt 1122. Det ta 
innebär, jämfört med förhållandena år 1919 en ökning av 19, varav 10 komma 
å landsbygden och 9 i städerna. Såsom framgår av partifördelningen bland 
de valda är högern med 367 representanter det starkaste partiet och har 
därmed överflyglat såväl det socialdemokratiska som det liberala partiet, 
vilka senare vid 1919 års val intogo resp. första och andra platsen. Mandat
ökningen för högern uppgick ti l l 101. Även socialdemokraterna, som komma 
i andra rummet, ha ökat sin nnmerär, medan övriga partier fått vidkännas 
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i de kretsar, där omval ägt rum. 

förluster. Liberalerna förlorade sålunda icke mindre än 98 platser, av vilka 
85 å landsbygden och l o i städerna. För bondeförbundet utgör minskningen 
12 och för vänstersocialisterna 27. Tagas de senare tillsammans med kom
munisterna ha dessa båda partier fatt sin representation något förstärkt 
eller med 5 mandat. 

Antalet valda kvinnor utgjorde år 1922 13 emot 6 år 1919. Av de år 1922 
valda tillhörde 3 högern, 2 de liberala, 7 socialdemokraterna och 1 kommu
nisterna. 

För att möjliggöra en jämförelse mellan partiernas styrka bland de 
röstande och bland de valda meddelas här nedan en sammanställning av de 
för varje part i avgivna valsedlarnas samt de valda landstingsmännens antal 
i förhållande ti l l totala antalet avgivna valsedlar, resp. valda landstingsmän: 
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Siffrorna visa, a t t partifördelningen bland de valda förskjutit sig något 
t i l l förmån för högern och socialdemokraterna, under det att de liberala 
och kommunisterna missgynnats. 

Samma sak bekräftas vid en jämförelse med det erhållna faktiska valre
sul tatet och en fullt proportionell fördelning enligt D'Hondts regel av plat
serna efter partiernas sammanlagda röstetal. Högerpartiet visar sig vara 
överrepresenterat med 29 platser, socialdemokraterna med 8 och vänstersocia
listerna med 1, under det at t de liberala erhållit 18, kommunisterna 16 och 
bondeförbundet 4 mandat mindre än deras röstetal i och för sig berättigat 
till , vilket i detalj närmare framgår av följande siffror: 

Orsaken t i l l denna brist på fullt korrekt proportionalitet torde, frånsett 
det förhållandet, att i allmänhet en förskjutning äger rum ti l l förmån för 
de större partierna, huvudsakligen bero på de vid detta val talrikt förekom
mande valallianserna, samt, vad särskilt de mindre partierna beträffar, a t t 
dessa i många valkretsar, även om de samverkat med annat parti, icke varit 
t i l lräckligt starka att erövra någon plats, varigenom deras röster blivit bort
kastade. A t t högern erhållit icke mindre än 24 platser â landsbygden mera 
än röstetalet i och för sig berätt igat t i l l , torde sålunda ha sin förklaring 
däri, at t partiet i ett flertal kretsar samverkat med andra partier och därvid 
med de relativt större partierna, bondeförbundet och de liberala. Anled
ningen ti l l a t t det minsta partiet, vänstersocialisterna, ej på något sätt miss
gynnats, är bl. a. a t t tillskriva den omständigheten, a t t partiet i det jäm
förelsevis ringa antal valkretsar, där det förekommit, merendels mönstrat 
relativt stor röststyrka. 

Av tab. 2 framgår, a t t partiställningen inom de olika landstingen var be
tydligt växlande. Högern var det starkaste partiet i 11 landsting och nådde 
absolut majoritet i 3, nämligen Kronobergs läns, Kalmar läns norra samt 
Göteborgs och Bohus läns. Socialdemokraterna utgjorde det största partiet i 
10 med absolut majoritet i e t t av dessa, Södermanlands läns, samt hade jämnt 
hälften av representanterna i ett annat, nämligen Malmöhus läns. De liberala 
voro största partiet i 2 landst ing och bondeförbandet i 1 (Gottlands läns), 
där det även ernådde absolut majoritet. I Västernorrlands läns landsting 
erhöllo högern och socialdemokraterna lika många representanter. 
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III. Elektorsvalen. 
Materialet. Liksom i fråga om landstingsmannavalen grundar sig den följande 

statistiken över elektorsvalen i Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg och 
Gävle år 1922 samt i Stockholm år 1923 på av vederbörande magistrater med
delade särskilda uppgifter, vilka avgivits å formulär, rörande vars uppställning 
finnes närmare angivet i redogörelsen över landstingsmannavalen, sid. 10. 

Gällande bestämmelser angående elektorsvalen. I fråga om valkretsindel
ning stadgas, a t t för Stockholms och Göteborgs städer indelningen vid stads
fullmäktigval skall tillämpas. Övriga städer, som ej deltaga i landsting, 
skola, därest folkmängden uppgår till minst 40 000, indelas i valkretsar med 
iakttagande av att i regel för varje valkrets kommer at t utses minst fem 
högst tio elektorer. I enlighet med ifrågavarande bestämmelser är Stockholm 
indelat i fem samt Göteborg, Malmö, Norrköping och Hälsingborg vardera i 
t re valkretsar, medan Gävle, vars folkmängd ej uppgår till 40 000, utgör en 
valkrets. Beträffande antalet elektorer utses för Stockholms och Göteborgs 
städer samma antal som stadsfullmäktige; i övriga städer bestämmes antalet 
i förhållande till folkmängden efter samma grunder, som gälla i fråga om 
landstingsmannavalen. Antalet elektorer utgjorde sålunda är 1922 (1923) i 
Stockholm 100, i Göteborg 60, i Malmö 24, i Norrköping 12, i Hälsingborg 
11 och i Gävle 8. 

Valet förrättas i samband med stadsfullmäktigvalet pä så sätt, att röst
berättigad, som önskar utöva rösträtt vid båda valen, skall vid ett och samma 
tillfälle avgiva sin röst beträffande vartdera av dem. 

Rörande valsätt och rösträttsutövande gälla enahanda grunder som vid 
stadsfullmäktigval. 

Villkoren för rösträtt och valbarhet äro desamma som vid landstingsmanna-
val. 

Mandattiden är liksom vid de kommunala valen fyra år, räknade för Stock
holm frän och med den 1 april det år valet skett och för övriga städer frän 
och med den 1 januari året näst efter valet. 

Röstberättigade. Uppgifter rörande antalet vid elektorsvalen röstberättigade 
män och kvinnor finnas valkretsvis meddelade i tab. 2. I övrigt hänvisas i 
fråga om statistiken över rösträtten vid elektorsvalen t i l l sid. 2 och föl
jande. 

Deltagandet i valen. Antalet vid elektorsvalen personligen eller på annat 
sätt deltagande män och kvinnor meddelas såväl i absoluta tal som i rela
tion till antalet röstberättigade för varje valkrets och stad samt i samman
drag för samtliga 6 städer i tab. 2. 

Enligt den ifrågavarande tabellen utgjorde hela antalet deltagande 193 753. 
därav 97 789 eller 50'5 ',. män och 95 964 eller 49\-> ?. kvinnor. Motsvarande 
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siffror vid 1921 års elektorsval voro 172 674, 89 405 (51-8 %) och 83 269 
(48-2 %). 

Icke blott absolut u tan även relat ivt taget har deltagandet, mätt efter 
förhållandet mellan antalet röstande och röstberättigade, varit livligare vid 
1922 (1923) års val än vid 1921 års. Medan vid det sistnämnda valet inalles 
47.5 % av männen och 31'9 % av kvinnorna deltogo, voro motsvarande tal nu 
resp. 49-9 och 35' 2. Ti l l en del är emellertid ökningen at t tillskriva det för
hållandet, a t t vid valet i Gävle år 1921 endast en ringa del (3-5 %) av de 
röstberättigade deltogo, beroende på att samtliga partier röstade under ge
mensam partibeteckning. Det livligaste deltagandet förekom 1922 (1923) i 
Hälsingborg, medan Göteborg och Gävle utvisa de lägsta frekvenstalen. 

Av intresse är ävenledes en jämförelse med det relativa deltagandet vid 
de samtidigt förrättade stadsfullmäktigvalen. Genomgående har deltagandet 
vid dessa sistnämnda val varit mattare än vid elektorsvalen, såsom närmare 
framgår av följande siffror: 

Då åldersgränsen för rösträtt vid elektorsval utgör 27 år och vid full 
mäktigval 23 år, giva följaktligen talen här ovan vid handen, a t t den poli
tiska livaktigheten varit större i de äldre åldersklasserna än i de yngre. 

I fråga om sättet för deltagandet i valet finnas uppgifter härom medde
lade i tab. 2. Av denna framgår, a t t inalles 172 706 personer eller 89-1 % av 
samtliga deltagande egenhändigt avlämnat sina röstsedlar, medan 21 053 eller 
10-9 % röstat medelst s. k. valsedelsförsändelse. Av dessa senare är det över
vägande flertalet eller 20 989 äkta makar, medan endast 64 avse personer, 
som på grund av sitt yrke varit förhindrade infinna sig vid valet. Av sam
ma skäl, som anförts å sid. 15 i fråga om landstingsmannavalen, äro de 
nämnda siffrorna endast approximativt riktiga. Den mindre skiljaktighet 
åter, som förefinnes mellan totala antalet i valet deltagande enligt de här 
ifrågavarande uppgifterna och enligt de i det föregående meddelade, har sin 
orsak i, at t de vid valet gjorda avprickningarna i röstlängderna, som i ena 
fallet legat t i l l grund, icke alltid överensstämma med antalet valkuvert en
ligt valprotokollen, från vilka uppgifterna i andra fallet hava hämtats. — 
Beträffande de särskilda städerna visar sig, at t det personliga deltagandet rela
t ivt sett varit livligast i Stockholm. Där förekom även det största antalet 
insända valsedelsförsändelser eller nära 3/i av hela antalet dylika försändelser. 
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Godkända valsedlar efter partier m. m. I tab. 2 meddelas särskilt för varje 
valkrets uppgifter å antalet för de olika partierna avgivna godkända val
sedlar. I sammandrag för samtliga 6 städerna utgjorde den ifrågavarande 
fördelningen under jämförelse med motsvarande år 1921 följande, varvid 
talen inom parentes beteckna resp. antal, om Gävle, för vilken stad, av skäl, 
som i det föregående anförts, samtliga vid 1921 års val avgivna valsedlar 
måst föras under »övriga», franräknas: 

I den här ovan gjorda partifördelningen av rösterna ha liksom i det föl
jande partigrupperna Stockholms frisinnade valmansförening och Stockholms 
nykterhetsvänliga medborgarförening räknats till de liberala. Beträffande 
partiernas inbördes s tyrka visar tabellen, att socialdemokraterna samlat det 
största och nära hälften av totala antalet avgivna valsedlar (466 «/,). I andra 
rummet kommer högern (39-2 >), medan de liberala, vänstersocialisterna och 
kommunisterna i förhållande till de båda förutnämnda partierna endast er
hållit ett ringa antal röster. Undersöker man styrkeförhållandena i de sär
skilda städerna visar sig, att socialdemokraterna voro det största partiet i 
samtliga sex städerna, samt att de dessutom i Malmö hade absolut majoritet 
bland väljarkåren. Räknas socialdemokrater och kommunister tillsammans 
hade dessa absolut majoritet, förutom i Malmö, även i Norrköping, Hälsing
borg och Göteborg. 

Jämför man partiernas relativa numerär vid 1922 (1923) och 1921 års val 
visar sig, att några större förskjutningar icke inträffat utom beträffande kom
munistiska partiet, vilket enligt röstsiffrorna något mer än fördubblat sin 
väljarkår. Därvid ha de vid valet i Stockholm år 1921 under partibeteck
ningen »Socialdemokratiska vänsterpartiet» avgivna valsedlarna ur jämförel
sesynpunkt hänförts till kommunistiska partiet. 

Gemensam partibeteckning amandes vid 1922 (1923) års val endast av social
demokrater (vänstersocialister) och kommunister, vilka emellertid i samtliga 
kretsar, där de förekommo, röstade under samma beteckning. De bada libe
rala fraktionerna i Stockholm använde ävenledes samma partibeteckning. 

Hela antalet kasserade valsedlar utgjorde 751 eller 0.4 % av totala antalet 
avgivna valsedlar. Största antalet kasserade valsedlar förekom i Stockholm 
(338) och det minsta i Gävle (28). 

Valda elektorer. Resultaten av 1922 (1923) års elektorsval framgå av 
tab. 2, där uppgifter lämnas valkretsvis å antalet av de olika partierna valda 
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elektorer. För var och en av de (> städerna var elektorernas antal, fördelade 
på partier, följande, varvid ti l l jämförelse meddelas sammansättningen efter 
1921 års val : 

Såsom framgår av ovanstående ta l utgöra socialdemokraterna med 111 re
presentanter eller mera än hälften av hela antalet elektorer det starkaste 
partiet . Närmast i ordningen kommer högern med 82 eller nära 2/5 av to
tala antalet. Undersöker man partiernas representation i de särskilda städer
na, finner man, a t t socialdemokraterna äro det största partiet i samtliga 6 
städerna. Liberalerna sakna representation i Norrköping, Malmö och Häl
singborg och kommunisterna i samma städer samt dessutom i Gävle. 

Hela antalet valda kvinnliga elektorer utgjorde 14, därav 8 höger, 1 libe
ral och 5 socialdemokrater. Vid 1921 års val utsagos inalles 30 kvinnor 
ti l l elektorer. 

Ålder och partifördelning. Genom att jämföra röstsiffrorna vid elektors
valen och vid de samtidigt förrättade stadsfullmäktigvalen gives möjlighet, 
a t t inom var och en av de tvenne åldersgrupperna 23—26 år och över 27 år 
göra en approximativ beräkning av partifördelningen bland de röstande. 
Förutsät tningarna för a t t vid en dylik jämförelse erhålla riktiga värden, 
nämligen a t t av de röstande över 27 år. samma personer deltagit i båda va
len och därvid röstat med samma parti, kunna nämligen sägas vara i hög 
grad för handen, då valen äga rum vid en och samma förrättning. Resul
tatet av undersökningen är sammanfört i följande tabell: 
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Högern omfattade alltså 39s % av de röstande i åldern över 27 år men 
endast 0O5 % i åldern under 27 år, medan för liberalerna det i nämnda av
seende väger tämligen jämnt. Däremot visa sig socialdemokrater, vänster
socialister och kommunister vara relativt talrikare i de yngre åldrarna (58'9 
%) än i övriga åldrar (51'5 %). Ovanstående siffror bekräfta sålunda det mot
satsförhållande, som tidigare konstaterats i fråga om de relativa partifördel
ningarna efter ålder. 

IV. Sammanfattande översikt av valen åren 1922 och 1923 
till de korporationer, som utse första kammaren. 

För att lämna en enhetlig bild av valen år 1922 (1923) till de korporatio
ner, som utse första kammaren, meddelas i det följande en kort samman
ställning av några mera intressanta siffror från landstingsmanna- och elek
torsvalen. Beträffande kommunala valen år 1910 och åren 1912—1914 hava 
dylika sammanställningar gjorts i berättelserna om stadsfullmäktigvalen år 
1910 (Statistisk tidskrift, haft. 158) och åren 1913—1914 (Statistiska medde
landen, ser. A, band 1: 8) samt beträffande valen år 1919 i berättelsen om 
kommunala valen år 1919, vartill torde få hänvisas. 

Antalet röstberättigade vid de val, som här avses, utgjorde 1 337 722 män 
och 1 519 542 kvinnor eller tillsammans 2 857 264 personer, motsvarande i 
ordning 45-7, 50'2 och 48-o % av rikets folkmängd. Av männen deltogo inal
les 619 203 i valet och av kvinnorna 472 145 eller tillsammans 1 091 348 per
soner. Dessas fördelning på landsbygd och städer har härvid varit föl
jande: 

En undersökning av frekvensen röstande vid innevarande och tidigare val-
tillfällen med fördelning på kön samt särskilt för landsbygd och städer ger 
följande resul ta t : ' ) 

Tabellen visar, att valdeltagandet denna gång varit mindre livligt än 
vid något av de föregående valen. Påfallande är särskilt den kraftiga röst-
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minskningen å landsbygden, för vilken, i motsats till vad fallet varit tidi
gare, frekvenstalet är lägre än för städerna. 

Partifördelningen bland de röstande vid de ifrågavarande valen framgår 
av nedanstående tablå: 

Det till antalet största partiet var, såsom av ovanstående siffror framgår, 
det socialdemokratiska med tillsammans 358079 röstande eller nära en tredje
del av bela antalet. Därnäst följer högern, som nått i det närmaste samma 
röstetal (345 964), medan de liberala och bondeförbundet i resp. tredje och 
fjärde rummet samlat resp. 185 946 och 129 293 röster. Till det nyaste par
tiet, kommunisterna, hava anslutit sig 4-s % av valmanskåren. Räknas hö
ger, bondeförbundet och liberala tillsammans å ena sidan och socialdemokra
ter, vänstersocialister och kommunister å andra, visar sig, att den förra grup
pen omfattade 60-8 % och den senare 39-2 % av valmanskåren. 

Pä landsbygden mönstrade högern och socialdemokraterna ungefär samma 
röststyrka, medan i städerna de senare tack vare storstäderna äro något 
överlägsna; i övrigt dominerade båda dessa partier i städerna, där de till
sammans samlat över 4/5 a v valmanskåren. De liberala, som å landsbygden 
erhöllo icke fullt V° av hela röstetalet, nådde i städerna endast något mer 
än 1/8. Göres en jämförelse mellan partiställningen vid de ifrågavarande va
len alltsedan år 1910, med åtskillnad med hänsyn till de olika rösträttsbe
stämmelserna â röstande och röstetal, får denna följande utseende:1) 

') Jordbrukarnas riksförbund ingår under bondeförbundet ; jmfr i övrigt not å föregående sida. 
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E t t studium av tabellens siffror ger vid handen, a t t socialdemokraternas 
ställning förbättrats för varje val, medan förhållandet är det motsatta be
träffande de liberala. I fråga om högern har detta parti återvunnit en del 
av det inflytande, som vid 1919 års val gick förlorat t i l l följd av de ändra
de rösträttsbestämmelserna. För bondeförbundets del betecknade det sista 
valet någon tillbakagång från den position, som vunnits genom den kraftiga 
framryckningen under de närmast föregående valen. 

Sammanlagda antalet landstingsmän och elektorer, som utsågs vid 1922 
(1923) års val, utgjorde 1 337, varav 449 höger, 162 tillhörande bondeförbun
det, 209 liberala, 455 socialdemokrater, 24 vänstersocialister och 38 kommu
nister. Partiställningen efter 1922 (1923) års val inom de korporationer, som 
utse för3ta kammaren, framgår av tabellen å följande sida, där till jämförelse 
även en översikt lämnas rörande motsvarande ställning vid valen till 
första kammaren år 1921. Partiställningen efter 1922 års val inom Kalmar 
och G-ottlands län har med hänsyn t i l l at t särskilda elektorer av landstinget 
inom det sistnämnda länet skola utses, då riksdagsmannavalet skall förrättas, 
endast kunnat beräknas. 

Hela antalet representanter inom de korporationer, som utse första kam
maren, utgör 1 329 eller 8 mindre än sammanlagda antalet landstingsmän 
och elektorer, som utsågs vid 1922 (1923) års val. Skiljaktigheten beror på, 
a t t G-ottlands landsting räknar 20 representanter, medan de särskilda elek
torerna äro 12. Av partifördelningen bland de valda framgår, att de båda 
största partierna, höger och socialdemokrater, ha nära nog samma numerär, 
medan det tredje partiet i ordningen, de liberala, ej når upp till hälften av 
de förras antal. Jämfört med partiställningen vid 192] års val t i l l första 
kammaren har högerns och socialdemokraternas representation ökats med resp. 
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101 och 21, medan bondeförbundets och de liberalas minskats med resp. 14 
och 98. Vänstersocialister och kommunister besatte tillsammans 62 platser 
eller 9 mera än deras motsvarande representation är 1921. 

V. Stadsfullmäktigvalen. 

Materialet. Den föreliggande statistiken rörande stadsfullmäktigvalen under 
hösten år 1922 och valet i Stockholm år 1923 grundar sig i huvudsak på de till 
centralbyrån insända avskrifterna av val- och röstsammanräkningsprotokollen 
jämte bilagor. Med ledning av dessa hava, i den utsträckning det varit möjligt, 
de avgivna valsedlarna och valda fullmäktige fördelats å de fem politiska 
partierna, höger, liberala, socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister. 
1 de flesta fall har det dock var i t nödvändigt a t t genom förfrågningar hos 
valförrättarna i resp. städer komplettera protokollens uppgifter rörande de 
avgivna rösternas och de valda fullmäktiges partifördelning. Till följd av 
de många gränsfallen har likväl röstfördelningen, och detta gäller särskilt i 
fråga om socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister, ofta blivit 
osäker. En del partigrupper ha enligt meddelade upplysningar ej haft någon 
utpräglad politisk karaktär, utan den sammanhållande kraften har varit 
något gemensamt intresse av annat slag. Dessa grupper hava räknats för 
sig och i tab. 3 upptagits under »övriga». 
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De i samma tabell meddelade uppgifterna rörande antalet vid valet röst
berättigade ha erhållits ur de till centralbyrån insända röstlängderna, medan 
uppgifterna angående antalet i valet deltagande lämnats av vederbörande 
valförrättare. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen. I kommunal
förordningen för rikets städer är stadgat, att i alla städer med mer än 1 500 
invånare den beslutande myndigheten skall uppdragas åt stadsfullmäktige. 
Har stads invånarantal nedgått till 1 500 eller därunder, skall beslutande
rätten fortfarande utövas av stadsfullmäktige, därest icke de vid allmän 
rådstuga röstberättigade annorlunda besluta. Stad med 1 500 invånare eller 
därunder äger även rät t a t t utse stadsfullmäktige, av vilken rät t också alla 
städer utom Skanör och Falsterbo begagnat sig. 

Antalet fullmäktige är efter numera i kommunalförordningen vidtagna 
ändringar fastställt i förhållande till folkmängden enligt följande bestäm
melser : 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfull
mäktiges antal. För Stockholm är särskilt stadgat, a t t antalet skall vara 100. 

I de nya bestämmelserna rörande antalet fullmäktige har sålunda för den 
första gruppen, för vilken tidigare antalet var fastställt till 20, en undre 
gräns av 15 blivit bestämd. För de övriga grupperna har den övre gränsen 
bibehållits oförändrad, medan den undre i varje särskilt fall minskats med 6. 

I nedanstående tablå hava städerna (utom Stockholm) i de ovannämnda 
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storleksgrupperna, vilka för korthets skull benämnts med i ordning I , I I , 
I I I e t c , fördelats efter antalet valda fullmäktige. Såsom synes har icke 
för någon stad ett lägre antal representanter än 20 blivit valt. Vidare torde 
bemärkas, a t t för städerna med t. o. m. 10 000 invånare antalet fullmäktige 
i allmänhet utgör det högsta för storleksgruppen tillåtna, samt at t även 
för de större städerna representantantalet i flertalet fall ligger närmare den 
övre gränsen än den undre. I intet fall sammanfaller denna senare med 
fullmäktigantalet. 

Alla städer med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar med 
minst tio, högst tjugufem stadsfullmäktige från varje valkrets efter folk
mängdens storlek. Det största antalet valkretsar inom samma stad före
kommer i Stockholm, som är indelat i fem valkretsar; trenne valkretsar 
finnas i Göteborg, Malmö, Norrköping, Hälsingborg, Jönköping, Uppsala, 
Karlskrona och Söderhamn, medan övriga städer med mera än 10 000 invånare 
ävensom Visby äro indelade i två valkretsar. 

Rösträtt inträder året efter uppnådda 23 år. I fråga om valsätt och 
röstsammanräkningsmetod gälla i t i l lämpliga delar samma bestämmelser som 
vid övriga kommunala val (se sid. 12). 

Val av stadsfullmäktige skola förrättas under tiden från och med den 16 
september t i l l och med november månads utgång, medan tidigare valen 
skolat äga rum under december månad. I Stockholm förrättas valet i mars 
månad året efter det övriga städer välja. Magistrat och stadsstyrelse äger 
befogenhet a t t utsträcka valet a t t hållas under två på varandra följande 
dagar, av vilken befogenhet e t t flertal städer begagnat sig. Av 1922 års 
stadsfullmäktigval har flertalet förrättats under november månad. 

Stadsfullmäktige väljas för fyra år, räknade från den 1 januari året näst 
efter det, då valet skett, dock att i fråga om Stockholm tiden räknas från 
den 1 april det år, valet ägt rum. Valen avse numera hela antalet full
mäktige, medan enligt förutvarande bestämmelser hälften skulle omväljas 
vartannat år. För 1922 (1923) års val stadgades särskilt, a t t tjänstgörings
tiden för de fullmäktige, som dessförinnan utsetts, skulle utgå den 31 de
cember 1922, för Stockholms vidkommande den 31 mars 1923, trots att de 
valts för längre tid. 

Röstberättigade. Rörande de röstberättigade och dessas fördelning å män 
och kvinnor meddelas i tab. 3 uppgifter härom för varje valkrets. I övrigt 
hänvisas beträffande rösträtten vid stadsfullmäktigvalen till redogörelsen 
rörande den kommunala rösträtten, sid. 2 och följande. 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i stadsfullmäktigvalen 
deltagande personer med fördelning på män och kvinnor finnas för samtliga 
väljande städer meddelade i tab. 3. Uppgifterna hava lämnats av veder
börande magistrat eller stadsstyrelse, vilken erhållit desamma genom av-
prickning av röstlängderna. 

Hela antalet i stadsfullmäktigvalen deltagande utgjorde enligt dessa upp
gifter 218 674 män och 210 853 kvinnor, summa 429 527 personer. Jämfört 
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med siffrorna för stadsfullmäktigvalen år 1920 (inberäknat valet i Stockholm 
år 1921), då inalles 356 368 personer deltogo, har antalet röstande, frånräknat 
valet i den nytillkomna staden Mölndal, ökats med 70 677 eller 19.8 %. 

Då antalet röstberättigade i städer med stadsfullmäktige inalles utgjorde 
445 317 män och 584 941 kvinnor, innebära dessa siffror, att 49-1 % av männen 
och 36o % av kvinnorna deltagit i valen. E n jämförelse med motsvarande 
siffror vid 1920 (1921) års val, då 44'9 % av männen och 29-4 % av kvinnorna 
deltogo, visar en ökad livaktighet från valmännens sida, vilket väl till en 
del torde ha sin orsak i, a t t valet denna gång gällde samtliga stadsfullmäktige. 
Såsom framgår av nedanstående tablå, där städerna äro sammanförda i vissa 
grupper efter folkmängdens storlek, ställer sig emellertid relationen mellan 
röstberättigade och röstande ganska olika i städer av olika storleksordning: 

Livligast har deltagandet tydligen varit i städer med under 5 000 invånare, 
där 57a % av männen och 43'6 •/. av kvinnorna utövat sin rösträtt. För 
varje högre storleksgrupp minskas sedan regelbundet livaktigheten, och i 
städer med över 35 000 invånare hava endast 47s % av männen och 34o \ av 
kvinnorna deltagit i valet. 

Undersöker man åter valfrekvensen i de särskilda städerna, varom upp
gifter finnas meddelade i tab. 3, finner man naturligtvis därvid icke samma 
regelbundenhet. En klassifikation av städerna efter ifrågavarande relationstals 
storlek meddelas här nedan, varvid även medtagits jämförelsesiffror för valen 
åren 1919 och 1920(21). 
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Ehuru deltagandet vid 1922 års val icke kan mäta sig med detsamma vid 
1919 års, då endast i en stad frekvensen understeg 50 %, har det likval, 
såsom ovanstående siffror giva vid handen, varit betydligt livligare än år 
1920 och detta gäller såväl för männens som kvinnornas vidkommande. 
Rekordet (81o %) vad männen beträffar innehaves av Hjo, där enligt uppgift 
skiljaktiga meningar i en nykterhetsfråga varit orsaken till det livliga in
tresse, varmed valet omfattats; därefter komma i ordning Kungsbacka och 
Ängelholm med resp. 76-4 % och 72.9 %. Minsta deltagandet förekom i Öre-
grund, där endast 30-6 % av männen utövat sin rösträtt. — Beträffande 
kvinnorna visar tabellen, att deltagandet i allmänhet varit mindre än bland 
männen; undantag härifrån utgöra dock några få städer. I främsta rummet 
kommer Kungsbacka (74-1 %), som även vid de närmast föregående valen 
haft att uppvisa höga frekvenstal, och därefter Hjo (7To %). De lägsta 
procenttalen förekomma för Trosa (21-5 %) och Strömstad (21-6 %). 

I vilken utsträckning de i valet deltagande utövat rösträtten genom att person
ligen avgiva sina valsedlar eller genom att rösta medelst s. k. valsedelsförsändelse 
kan icke uppgivas, enär valprotokollen i detta hänseende endast innehålla upp
gifter rörande det mindre antal valsedelsförsändelser, som inkommit från 
personer, som på grund av sitt yrke (sjömän m. fl.) varit förhindrade infinna 
sig vid valet, men däremot ej något rörande valsedelsförsändelser avlämnade 
av äkta makar. Totala antalet inkomna försändelser av det förstnämnda 
slaget utgjorde enligt protokollen 237, medan vid 1920 (1921) års val mot
svarande antal var 312. Endast i några garnisonsorter, såsom Linköping, 
Östersund och Boden, avlämnades dylika valsedelsförsändelser i något större 
antal. 

Avgivna valsedlar. Antalet inom varje valkrets och stad avgivna valsedlar 
med fördelning på de politiska partierna, i den utsträckning en sådan för
delning varit möjlig att genomföra, framgår av de i tab. 3 meddelade upp
gifterna. Inom hela riket avgåvos vid 1922 (1923) års allmänna stadsfull
mäktigval enligt valprotokollens uppgifter inalles 427 235 godkända valsedlar. 
Läggas härtill de kasserade, vilka uppgingo till ett antal av 2 380, erhålles 
ett antal av 429 615. Egentligen borde antalet vid valen avlämnade val
sedlar stämma överens med antalet i valet deltagande. Då så ej är förhål
landet, beror detta i huvudsak därpå, att felprickning förekommit i röst
längden, så att antalet röstande män och kvinnor enligt längden ej fullt 
överensstämmer med antalet avlämnade valkuvert. 

De avgivna valsedlarnas fördelning på politiska partier för samtliga städer 
i såväl absoluta som relativa tal framgår av efterföljande tablå, därvid 
parentessiffrorna angiva partifördelningen exklusive den nytillkomna staden 
Mölndal. För jämförelse meddelas motsvarande tal vid 1920 (1921) års val. 
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Såsom synes har det i jämförelse med valet 1920 (1921) ökade valdeltagandet 
medfört ökning i absoluta röstetalen för samtliga partier med undantag av 
vänstersocialisterna, som fått vidkännas en förlust av 9 947 röster eller 80-6 °i 
av röststyrkan vid 1920 (1921) års val. Den ifrågavarande röstförlusten kan 
dock sägas vara så till vida endast skenbar, som givetvis ett icke ringa 
antal av de röster, som vid 1922 (1923) års val tillföllo det kommunistiska 
partiet, avgivits av väljare tillhörande det förutvarande vänstersocialistiska 
partiet. Så erhöllo exempelvis vänstersocialisterna vid valet i Stockholm 
år 1921 4 980 röster, medan partiet såsom sådant icke framträdde vid valet 
därstädes år 1923, då i stället kommunisterna erhöllo 8 646 röster. 

Några större förskjutningar i partiernas inbördes styrka ha, såsom 
siffrorna härom giva vid handen, icke inträtt genom det senaste valet, med 
undantag för vänstersocialister och kommunister, som sammantagna icke 
oväsentligt förstärkt sin ställning. Socialdemokraterna utgöra det starkaste 
partiet, närmast följt av högern. 

Den relativa styrkan mellan partierna är emellertid betydligt olika i 
städer av olika storleksordning, såsom närmare framgår av följande tal: 

Högern omfattar liksom vid 1920 års val tämligen konstant nära 2 s av 
valmanskåren i alla storleksgrupperna; i småstäderna (under 5 000 inv.) når 
den dock något högre. De liberala mönstra ungefär 1/4 »v de röstande i 
småstäderna, men minskas sedan regelbundet i betydelse för varje högre 
storleksgrupp, och i de största städerna omfatta de endast 10-1 % av val-
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manskåren. Däremot är förhållandet det motsatta beträffande det social
demokratiska partiet, som liksom vid de närmast föregående valen hade sin 
väsentligaste styrka i städerna med över 35000 invånare och därefter avtog 
i betydenhet inom varje lägre grupp. Beträffande partiernas inbördes s tyrka 
i de särskilda städerna hänvisas t i l l tab. 3. 

Til l de i tabellerna under rubriken >övriga» upptagna valsedlarna hava 
räknats sådana valsedlar, vilka icke med säkerhet kunnat hänföras t i l l något 
av de politiska partierna. Hela antalet dylika valsedlar utgjorde 2 204. 
Beteckningar för de viktigare av hit räknade partigrupper jämte om dem 
eventuellt inhämtade upplysningar återfinnas under anmärkningarna till 
tab. 3. Såsom exempel på dylika grupper kunna nämnas »Kommunala 
samlingslistans i Trollhättan med 611 röster, »Demokratiska medborgar-
förbundet» i Karlstad med 370 röster samt »Stadsfullmäktige» och »Garnisonen» 
i Boden med resp. 67 och 318 röster. 

Gemensam partibeteckning. I en hel del fall hava vid stadsfullmäktigvalen 
två partier använt sig av gemensam partibeteckning, men i övrigt röstat 
med skilda listor, såsom tvenne olika partier, varför valresultaten, där sådant 
låti t sig göra, i tabellerna fördelats på vederbörliga partier. Dessutom 
förekom enligt uppgift i icke mindre än 22 valkretsar, a t t olika partier eller 
större grupper av väljare inom olika part ier använde ej blott gemensam 
partibeteckning utan även helt och hållet eller delvis gemensam kandidat
lista. Så vitt till centralbyråns kännedom kommit, var detta fallet ifråga 
om högern och de liberala i 12 valkretsar, i fråga om de liberala och social
demokraterna i 2 samt i fråga om socialdemokrater, vänstersocialister och 
kommunister i olika kombinationer i inalles 6 valkretsar. Inom berörda 
valkretsar hava de avgivna valsedlarna nat ärligen icke kunnat exakt upp
delas på partier, och har därför i dessa fall ingen fördelning heller verkställts 
för de enskilda städerna.1) 

Inom vilka kretsar samverkan mellan två eller flera partier över huvud 
förekommit, framgår av noterna ti l l tab. 3. De olika partiernas kombination 
med varandra, under jämförelse med förhållandena vid valen 1919 och 1920 
(1921) framgår av följande tablå: 

I ovanstående sammanställning ha endast medtagits de fall, då partierna 
i sin helhet samverkat. Såsom siffrorna giva vid handen, är det framför 

1) I slutsumman för samtliga städer har dock en approximativ fördelning pa partier ägt ram av 
valsedlarna i dessa kretsar. Därvid har följts den principen, att om exempelvis höger och liberala 
använt ej blott gemensam partibeteckning, utan även samma kandidatlista, å vilken valts 12 höger 
och 5 liberala, hava " n av valsedlarna räknats till högern och 5/" till de liberala. 
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al l t socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister, som använt sig av 
gemensam partibeteckning. Så vitt kunnat utrönas, ha nämligen deäsa 
partier i samtliga städer, där de förekommit, med undantag av 4, gått 
fram under samma partibeteckning. 

Därjämte har vid de nu ifrågavarande valen i största utsträckning före
kommit, att grupper av väljare tillhörande olika partier samverkat i syfte 
a t t tillgodose vissa särintressen. Särskilt har nykterhetsfrågan kommit a t t 
spela en avgörande roll, närmast med hänsyn till at t den kommunala repre
sentationen utövar bestämmande inflytande över rusdryckshanteringen i 
städerna. I noterna ti l l tab. 3 lämnas detaljerade upplysningar rörande de 
gruppbildningar, som därvid förekommit. Störst har splittringen varit inom 
liberala partiet, men även inom högern och socialdemokraterna har i många 
fall uppdelning ägt rum efter nykterhetspolitiska linjer. 

Kasserade valsedlar. Uppgift å antalet kasserade valsedlar meddelas för 
varje valkrets och stad i tab. 3. Hela antalet utgjorde 2 380, varav 1198 i 
Stockholm. Vid 1920 (1921) års val kasserades inalles 2 064 valsedlar. De 
vanligaste orsakerna till kassering voro, dels a t t valsedlarna eller valkuverten 
voro märkta, dels att i ett och samma kuvert inlagts två eller flera valsedlar 
eller a t t i kuverten inlagts blanka sedlar eller annat papper än valsedel. 

Överklagade val. Över de år 1922 förrättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
i 9 fall besvär hos vederbörande länsstyrelse, men i fem av dessa fall blevo 
klagomålen först slutgiltigt avgjorda av Kungl. Maj:t. De val, som sålunda 
blevo överklagade, voro valen i Motala, Tranås, Vimmerby, Oskarshamn, 
Halmstad, Lidköping, Falköping, Örnsköldsvik och BodeD. Endast i fråga 
om valen i Vimmerby, Tranås och Örnsköldsvik ledde de anförda besvären 
ti l l ändring. Beträffande det förstnämnda av dessa förordnades, a t t nytt val, 
och i fråga om de sistnämnda, a t t ny röstsammanräkning skulle företagas. 
Angående det nya valet i Vimmerby, som ägde rum den 27 maj 1923, har 
valresultatet ej intagits i tabellen utan blott i en not. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 1922 (1923) års stadsfullmäktigval 
inom varje valkrets och stad utsedda stadsfullmäktige med fördelning å män 
och kvinnor meddelas i tab. 3. Efterföljande tablå ntgör en sammanfattning 
för hela riket av antalet stadsfullmäktige inom de olika partierna efter valen, 
varvid talen inom parentes beteckna antalet valda fullmäktige, om den ny
tillkomna staden Mölndal frånräknas. Till jämförelse hava även bifogats 
siffror utvisande stadsfullmäktigkorporationernas sammansättning efter 1920 
(1921) års val: 
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Några mera avsevärda förskjutningar i partifördelningen bland de full
mäktige ha såsom synes icke blivit följden av det sista valet. Högern ut
gör alltjämt det största partiet, omfattande 40-8 % av hela antalet fullmäk
tige; närmast komma socialdemokraterna med 34-2 % och därefter de liberala, 
vilkas relativa numerär sedan år 1920 (1921) minskats från 21-4 till 18-8 %. 
— Den inbördes styrkan mellan partierna växlar emellertid betydligt, icke 
blott inom de särskilda städerna utom även inom städer av olika storleksord
ning, såsom närmare framgår av följande sammanställning, där städerna 
klassificerats i grupper efter folkmängdens storlek. 

Såsom förut framhållits, när frågan gällde antalet avgivna godkända val
sedlar (sid. 41), visar sig nu även beträffande de valda stadsfullmäktige, att 
högern inom var och en av ovanstående storleksgrupper med undantag för 
den lägsta i det närmaste erhållit 2/5 av hela antalet representanter. Social
demokraterna äga den största representationen i storstäderna; sedan avtaga 
de i relativ betydelse för varje lägre storleksgrupp och i småstäderna äga 
de föga mer än hälften av sin relativa numerär i de största städerna. För 
de liberala är förhållandet det rakt motsatta. Kommunisterna ha sina flesta 
representanter i de mellanstora staderna. 

Partiställningen inom de särskilda städerna varierar naturligtvis avsevärt. 
Högern befinnes (motsvarande siffror efter 1920/1921 års val angivna inom 
parentes) vara det största partiet i 63 (61) städer och äger i 27 (22) av 
dessa halva antalet representanter eller flera samt i 3 (Hjo, Askersund cch 
Skellefteå) t. o. m. kvalificerad (2/3) majoritet. De liberala utgöra det största 
partiet i 3 (8) samt socialdemokraterna i 35 (30); de senare ha i inalles 11 
(10) städer besatt halva antalet platser eller flera. Samma antal represen
tanter hade högern och de liberala i 2 städer, högern och socialdemokraterna 
i 5, de liberala och socialdemokraterna i 1 stad, varjämte i en annan full-
mäktigantalet var jämnt delat på de tre nu nämnda partierna. 

Gruppen »övriga» är företrädd i 10 städer, främst i Trollhättan och Boden 
med resp. 9 och 7 representanter. 
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A t t för samtliga städer tillsammantagna jämföra den procentiska fördel
ningen efter partier av de valda stadsfullmäktige med samma fördelning av 
de avgivna godkända valsedlarna för a t t därav generellt sluta till större eller 
mindre proportionell rättvisa vid stadsfullmäktigvalen, låter sig uppenbarligen 
ej göra. Detta beror dels därpå, att antalet röstande per representant myc
ket avsevärt varierar i städer av olika storlek, dels därpå at t partifördel
ningen, som förut visats, är väsentligt olika i städer av olika storleksord
ning. Antalet valda fullmäktige och antalet avgivna valsedlar, fördelade på 
partier, kunna sålunda vara relativt proportionella inom varje stad eller 
inom städer av liknande storlek, men det oaktat en avsevärd disproportion 
uppstå för alla städer tillsammantagna. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 3 meddelas uppgifter å antalet inom 
varje stad valda kvinnliga fullmäktige efter partiställning. Tillsammans 
utgjorde de 221 eller 6'5 % av hela antalet valda representanter. Då kvin
norna efter 1919 års val innehade 289 (89 %) mandat och efter 1920 (1921) 
års 241 (7-2 %), har sålunda deras representation ganska starkt förminskats. 
Av de år 1922 (1923) valda tillhörde 98 högern, 55 de liberala, 66 social
demokraterna samt 2 kommunisterna. Minskningen sedan närmast föregående 
val träffar nästan uteslutande liberala partiet, för vilket densamma utgör 
icke mindre än 294 •/.. Det största antalet kvinnliga fullmäktige vid nu 
ifrågavarande val förekom i Stockholm (14). 

VI. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Materialet. Den efterföljande framställningen rörande de under hösten 
år 1922 förrättade kommunal- och municipalfullmäktigvalen grundar sig 
på särskilda av den röstsammanräknande myndigheten, vederbörande 
länsstyrelse, å fastställt formulär meddelade uppgifter. För varje lands
kommun och municipalsamhälle, som utsett fullmäktige, ha sålunda uppgifter 
lämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande män och kvinnor, an
talet avgivna godkända och kasserade valkuvert samt antalet valda fullmäk
tige, fördelade å män och kvinnor. Någon fördelning av valsedlarna och de 
valda fullmäktige å de politiska partierna har ej ägt rum, utan ha liksom i 
fråga om 1919 och 1920 års val de olika kommunerna, resp. municipalsam
hällena, fördelats i tvenne grupper, A och B. Grupp A omfattar sådana 
kommuner och municipalsamhällen, i vilka vid valet förekommit olika parti
beteckningar eller också blott en partibeteckning, men under densamma två 
eller fiera helt olika listtyper. Till grupp B räknas däremot de kommuner 
och municipalsamhällen, i vilka partierna enats om gemensam partibeteck
ning och lista, ävensom sådana, där olika partibeteckningar visserligen före
kommit, men ett av partierna erhållit samtliga representantplatserna. 

De i tab. 4 meddelade uppgifterna rörande de röstberättigade hava erhållits 
med ledning av de till centralbyrån insända röstlängderna. 
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Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktig-
valen. Enligt bestämmelserna i förordningen om kommunalstyrelse på landet 
skall i alla landskommuner och municipalsamhällen med över 1 500 invånare 
beslutanderätten uppdragas åt kommunal-, resp. municipalfullmäktige. 
Mindre kommuner och municipalsamhällen äga även rätt utse fullmäktige. 

Antalet fullmäktige är enligt numera gällande bestämmelser fastställt i 
förhållande till folkmängden enligt följande grunder: 

I de nya bestämmelserna rörande fullmäktigantalet har sålunda för den 
första gruppen, för vilken tidigare antalet var fastställt till 20, en undre 
gräns av 15 blivit bestämd. För de övriga grupperna har den övre gränsen 
bibehållits oförändrad, medan den undre i varje särskilt fall minskats 
med 6. 

I nedanstående tablå ha samtliga kommuner och municipalsamhällen, som 
utsett fullmäktige, fördelats efter invånarantalet och antalet valda full
mäktige. 

Såsom framgår av ovanstående tal utgör i allmänhet antalet fullmäktige 
det högsta för storleksgruppen tillåtna. Den genom de ändrade lagbestäm
melserna givna möjligheten att begränsa antalet fullmäktige har, såsom de 
anförda siffrorna giva vid handen, endast i ringa utsträckning begagnats. 

Alla kommuner med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar 
med minst 10, högst tjugu fullmäktige för varje valkrets efter folkmängdens 
storlek. Vid 1922 års val voro inalles 23 kommuner, av vilka flertalet be
lägna i Norrland, delade i valkretsar. 

Rösträtt inträder året efter uppnådda 23 år. I fråga om valsätt och röst-
sammanräkningsmetod gälla enahanda bestämmelser som beträffande övriga 
kommunala val (se sid. 12). 

Kommunal- och municipalfullmäktige skola väljas för fyra år, räknade 
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från den 1 januari året efter då valet skett, och valet skall avse h e l a an
talet fullmäktige, medan tidigare hälften omvaldes vartannat är. Valen skola 
äga rum under tiden från och med den 16 september till och med den 20 
oktober. För a t t underlätta själva valförrättningen är stadgat, att i kommun 
eller valdistrikt med över 3 000 invånare valet skall äga rum å två på var
andra följande dagar, av vilken den ena skall vara söndag. Därest synner
l iga skäl föreligga, kan valförrättningen utsträckas under ytterligare en dag. 

Antal kommuner och samhällen med fullmäktige. Antalet k o m m u n e r , i 
v i lka val av fullmäktige förrättades, utgjorde 1006 eller 418 % av samtliga 
kommuner i riket (tab. 4 och tab. H). ï i l l jämförelse må meddelas att efter 
1920 års val beslutanderätten genom valda fullmäktige utövades inom åt
minstone 989 landskommuner. 

Saknat efter folkmängden voro tre fjärdedelar (754 %) av landsbygdens in
vånare delaktiga av fullmäktiginstitutionen. Starkast framträder repre
sentationssystemet i Norrland, med undantag för Jämtlands län med dess 
genomgående mindre socknar, samt i Kopparbergs, Örebro och Blekinge län. 
I Västerbottens och Norrbottens län är det endast 1, resp. 2 kommuner, som 
sakna fullmäktige. De län, inom vilka det representativa systemet i minsta 
utsträckning tillämpas, äro Skaraborgs, där endast 99 % av kommunerna med 
26-6 % av befolkningen infört fullmäktigsystemet, samt å Gottland, där icke 
en enda socken den 1 januari 1922 nådde över 1500-gränsen, men en kom
mun (Östergarn) fakultativt valt fullmäktige. 

Av samtliga k o m m u n e r , som utsago fullmäktige, hade 889 eller lfi flera 
än vid föregående val, en folkmängd över samt 117 eller 35 flera än vid 
föregående tillfälle, en folkmängd under 1 500 personer den 1 januari 1922. 

Då denna tidpunkt var den senaste, till vilken de officiella befolkningssiff
rorna hänförde sig vid valtillfället, innebär detta, att fullmäktiginstitutionen 
i de förra fallen var obligatorisk och i de senare fakultativ. De fakultativa 
kommunerna förekomma talrikast i Östergötlands län med icke mindre än 30 
och i Malmöhus län med 13. 

Antalet m u n i c i p a l s a m h ä l l e n , i vilka val av fullmäktige förrättades år 
1922, utgjorde 62 med en folkmängd av 129 009 personer, motsvarande i för
hållande till samtliga municipalsamhällen i riket 333 % av antalet och 604 % 
av folkmängden. Vid jämförelse med förhållandena i detta avseende under 
år 1920 har antalet samhällen med fullmäktige ökats med 2. Minskning 
har endast ägt rum i ett län, nämligen Göteborgs och Bohus, där på grund 
av ändringar i administrativa indelningen antalet samhällen med fullmäktige 
nedgått från 8 till 4. Fullmäktiginstitutionen var vid 1922 års val obliga
torisk i 35 och fakultativ i 27 samhällen. Talrikast förekomma samhällen 
med fullmäktige i Stockholms, Malmöhus och Kristianstads län. 

Splittringen vid valen. Såsom i inledningen omnämnts, har någon fördel
ning av de avgivna valsedlarna och valda fullmäktige efter politiska partier 
ej genomförts, då lokala och personliga motsatser ofta varit de avgörande 
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I stället hava kommunerna och municipalsamhällena fördelats i tvenne olika 
grupper, A och B, allt efter den större eller mindre splittringen eller enig
heten vid valen. 

I fråga om kommunalful lmäktigvalen hava denna gång 751 kommuner 
(mot 663 år 1920) hänförts till grupp A och 255 (mot 292) till grupp B, 
vilket innebär att endast 25-3 % gått i samlingens tecken, under det att 
detta var fallet med 30-6 % år 1920 och 29-7 % år 1919. Folkmängden inom 
de kommuner, som räknats till grupp B, utgjorde blott 17-5 % av samtliga 
kommuners med fullmäktige, vilket visar, att kommunerna i grupp B i genom
snitt äro mindre än inom grupp A. Härpå tyder även det förhållandet, att 
grupp B är relativt talrikare bland de fakultativa (42 av 75) än bland de 
obligatoriska (213 av 676) valen. Länsvis är grupp B relativt mest repre
senterad i Södermanlands och Östergötlands Jan. 

Vad beträffar municipal ful lmäkt igvalen hava 47 municipalsamhällen 
med en folkmängd av 100 282 räknats till grupp A och 15 med 28 727 in
vånare till grupp B. Till denna senare hava sålunda hänförts 24'2 •/. (24-7 % 
år 1920) av samtliga dessa val, motsvarande 223 % (mot förut 19-5 %) av 
folkmängen. Samlingen kring gemensam partibeteckning och kandidatlista 
har alltså varit ännu mindre allmän i municipalsamhällena än i landskom
munerna. 

Röstberättigade. Antalet vid kommunal- och municipalfullmäktigvalen 
röstberättigade, med fördelning å män och kvinnor och med åtskillnad mellan 
grupp A och grupp B, meddelas länsvis i tab. 4. 

Hela antalet vid kommunalful lmäkt igvalen röstberättigade utgjorde 
enligt den nyssnämnda tabellen 794 630 män och 825 900 kvinnor, eller resp. 
490 % och 510 % av hela antalet, 1 620530 personer. På de till grupp A 
hörande kommunerna kommo 1 324 113 (eller 81-7 %) röstberättigade och på 
de till grupp B börande 296 417 (eller 183 %). 

Vid munic ipa l fu l lmäkt igvalen utgjorde antalet röstberättigade 67 531, 
därav 31 828 eller 47-1 % män och 35 703 eller 52-9 % kvinnor. Fördelningen 
å grupp A och grupp B var resp. 52 072 (77-1 %) och 15 459 (229 %). 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i kommunal- och munici
palfullmäktigvalen deltagande personer efter kön och med skillnad mellan 
grupp A och grupp B finnas länsvis meddelade i tab. 4. 

Enligt dessa uppgifter utgjorde hela antalet i kommunalful lmäkt ig
valen deltagande 453986, därav 269050 män (59-3 %) och 184936 kvinnor 
(40-7 %). Av dessa komma 433 910 på de 751 kommuner, som hänförts till 
grupp A, och endast 20 076 på de 255 till grupp B räknade kommunerna. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade med fördel
ning efter kön, finner man, att 33-9 % av männen och 22-4 % av kvinnorna 
utövat sin rösträtt. Då vid 1920 års val 265 % av männen och 145 % av 
kvinnorna deltogo, har sålunda livaktigheten denna gång varit något större, 
men densamma var dock väsentligt mindre än vid 1919 års val, då frekvens
talen voro resp. 54-9 och 48-8 %. 
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Såsom var at t vänta gjorde sig vid detta liksom föregående val större liv
aktighet gällande i de kommuner, där olika partibeteckningar förekommit, 
än i de, där de röstande enats om gemensam partibeteckning och kandidat
lista. I de förra (grupp A) hava således (motsvarande tal vid närmast före
gående val inom parentes) vid dessa val 39-2 (31-8) % av männen och 26-6 
(18-1) % av kvinnorna deltagit, i de senare (grupp B) däremot endast 9-8 
(97) % av männen och 3 9 (2-8) % av kvinnorna. 

Uträknar man nämnda frekvenstal länsvis, såsom skett i tab. H, visar sig, 
a t t dessa variera ganska väsentligt inom de olika länen. Inom grupp A 
hava männen visat den största livaktigheten i Jönköpings län (503 %) och den 
minsta i Skaraborgs (31-3 %) och Norrbottens län (317 %). Samma län upp
visa också det mesta, resp. minsta valdeltagandet från kvinnornas sida. Be
träffande grupp B var valdeltagandet från männens sida livligast i Uppsala 
län, där 21/6 % av de röstberättigade röstat samt minst i Södermanlands län 
med endast 52 «/,. .För kvinnorna voro motsvarande ytterligheter 123 % i 
Uppsala län samt 1'3 % i Östergötlands län. 

Undersöker man det relativa deltagandet i valet för varje särskild kommun, 
finner man en del extrema fall. Sålunda kan nämnas, a t t enligt uppgift i 
vardera av Adalslidens och Torsåkers kommuner i Västernorrlands län endast 
1 person (man) deltog i valet. I inalles 25 kommuner deltog icke någon 
enda kvinna i valet, och inom 10 kommuner var kvinnornas valdeltagande 
begränsat till endast en röstande. 

I m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n hava deltagit 10 829 män och 8 337 kvinnor 
eller tillsammans 19166 personer, av vilka 17 909 komma på de 47 samhälleD, 
som räknats till grupp A, och 1 257 på de till grupp B hänförda 15 sam
hällena. Då antalet röstberättigade i municipalsamhällen med fullmäktige 
uppgick till 31828 män och 35 703 kvinnor, hava alltså 34-0 % av männen 
och 234 % av kvinnorna utövat sin rösträtt. Valdeltagandet var något liv
ligare än vid 1920 års val, då blott 27-2 '/. av männen och 166 % av kvin
norna deltogo. — Liksom beträffande kommunalfullmäktigvalen uppvisa sam
hällena inom grupp A (344 %) högre frekvenstal än samhällena inom grupp 
B (81 %). 

Avgivna valsedlar. Antalet avgivna valsedlar vid fullmäktigvalen med
delas länsvis i tab. 4. Inom hela riket avgåvos vid kommunalfullmäktig
valen enligt länsstyrelsernas uppgifter inalles 452 214 godkända valsedlar. 
Läggas härti l l de kasserade, vilka uppgingo till 1 711, erhålles ett antal av 
453925. Till jämförelse kan meddelas, att vid 1920 års val motsvarande 
antal utgjorde resp. 320 094, 2 709 och 322 803. Vid municipalfullmäktig
valen avgåvos 19 080 godkända och 90 kasserade eller tillsammans 19170 
valsedlar. Vid motsvarande val år 1920 avlämnades inalles 30 623 valsedlar, 
av vilka 171 kasserades. Den bristande överensstämmelse, som i tab. 4 kan 
konstateras mellan antalet avgivna valsedlar och antalet i valet deltagande, 
har sin orsak i, att de vid valet företagna avprickningarna i röstlängderna, 
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Tab. H. Relativa deltagandet m. m. i kommunalfullmäktigvalen 1922. 

på vilka den sistnämnda uppgiften grundar sig, i en del fall blivit felaktigt 
verkställda. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet vid 1922 års val utsedda 
fullmäktige, fördelade å män och kvinnor, finnas länsvis meddelade i tab. 4. 
Totala antalet valda kommunalful lmäkt ige utgjorde 234M, av vilka 
22 963 eller 979 % voro män och 481 eller 2 l % kvinnor. Vid 1920 års val, 
då endast halva antalet fullmäktige valdes, var relationen i detta avseende 
97-8 : 22 och vid 1919 års val 965 : 35. Då de kvinnliga fullmäktiges nume
rär år 1919 uppgick till 768, har sålunda sedan dess densamma minskats 
med icke mindre än 287 eller 37-4 %. Relativt taget voro de valda kvinnorna 
talrikast företrädda i Södermanlands län (6-4 %) och Malmöhus län (4-5 %); 
svagast voro de representerade inom Jönköpings och Västerbottens län (O-7 %) 
samt å Gottland, vars enda kommun med fullmäktige ej valt någon kvinna. 

Antalet valda municipal ful lmäkt ige uppgick till 1350, av vilka 1293 
voro män och 57 kvinnor. De senares anpart av hela antalet utgjorde 4-2 % 
eller något mera än deras representation i landskommunerna. 
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Överklagade val. Över de år 1922 förrättade k o m m u n a l f ull r n ä k t i g -
va l en anfördes besvär hos regeringsrätten i tillsammans 48 fall. I 27 av 
dessa ogillades besvären, i 9 påbjöds ny röstsammanräkning och i 12 fall 
ledde klagomålen till valets upphävande och företagande av nytt val. Tre 
av dessa nyval blevo sedermera överklagade, men besvären ogillades. I fråga 
om m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n överklagades 3, men besvären ledde ej till 
någon påföljd. Utom här nämnda fall, då besvär anförts hos regeringsrätten, 
har vederbörande länsstyrelse i ett par enstaka fall på grund av felaktigheter 
vid valförrättningen förordnat, att nyval skulle förrättas, varjämte beträf
fande tre val förnyad röstsammanräkning påbjudits, enär genom förbiseende 
vid första sammanräkningen inträffat, att, då en person blivit vald från två 
partier, vardera platsen räknats såsom hel, varigenom de valda fullmäktige 
blivit en mindre, än de rätteligen bort vara. I tab. 4 har i varje särskilt 
fall hänsyn tagits till de ändringar i uppgifterna, som blivit en följd av 
omvalen eller de nya sammanräkningarna. 

Stockholm den 2 juli 1923. 

Underdånigst 

LUDVIG W I D E L L 
E. AROSENIUS. 

Ivar Uhnbom. 
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Tab. 1. Kommunala rösträtten enligt 
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de år 1922 upprättade röstlängderna. 
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Anmärkningar. 
') Att detta antal icke för alla valkretsar fnllt överensstämmer med antalet avgivna valkuvert, beror på 

ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röstlängden. 
2) För de valkretsar, från vilka nppgifter om valkuver tens fördelning på personligen avgivna och valsedels

försändelser av äkta maka r icke kunnat erhållas, ha r nämnda fördelning antagi ts vara densamma som för de 
valkretsar, från vi lka uppgifter erhåll i ts . För några få valkretsar har av den röstsammanräknande myndig
heten särskilt meddelats, a t t den ifrågavarande fördelningen endast kunnat approximativt angivas. 

3) Bär två eller flera part ier använt gemensam partibeteckning, hava de avgivua valsedlarna fördelats på 
de särskilda partierna med ledning av de olika Jist typer, som använts under den gemensamma partibeteckningen. 
Hava olika partier använt även gemensam lista, har , för erhållande av slutsiffror för de särskilda landstings
områdena och hela riket, de olika part iernas relativa s ty rka antagi t s vara densamma som vid riksdagsmanna-
valet 1921 utom för de städer, för vilka motsvarande uppgift kunnat erhållas med ledning av stadsfullmäktige
valet 1922. 

4) Socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister hava i samtliga valkretsar där al la t re eller två 
av dessa par t ier förekommit, använt gemensam partibeteckning med undantag l ikvä l för Gällivare domsaga, 
där vänstersocialister och kommunister röstade under samma partibeteckning, medan socialdemokraterna använde 
från dessa skild partibeteckning. 

5) A t t röst- och platsfördelning icke överensstämma beror på, a t t inom par t ierna ski lda l i s t typer före
kommit. 

6) Höger, bondeförbundet och liberala använde gemensam partibeteckning. 
7 i Höger och bondeförbundet använde gemensam part ibeteckning. 
si Höger och liberala använde gemensam part ibeteckning. 
") Bondeförbundet och liberala använde gemensam partibeteckning. 
"') Liberala och socialdemokrater använde gemensam partibeteckning. 
" ) Av de valda kvinnorna äro 4 höger, 1 liberal och 3 socialdemokrater. 
1:) Av de valda kvinnorna äro 3 höger och 1 socialdemokrat. 
15) Til lhör högerpartiet. 
u ) Tillhör liberala par t ie t . 
lä) Til lhör socialdemokratiska part iet . 
16) Tillhör kommunistiska part iet . 
,7) Uppgifterna avse det i anledning av ingivna besvär förrättade nya valet; rörande det första valet se 

tab. G. sid. 26 och 27. 
1S) Uppgifterna hänföra sig till den i anledning av ingivna besvär företagna nya röstsammanräkningen. 
18) Til l de liberala hava hänförts de under part ibeteckningen >För saklig kommunalpolitik mot ensidigt 

partivälde> avgivna rösterna, vilka efter approximat iv beräkning fördela sig enligt proportionen 3 : 2 å Stock
holms frisinnade valmansförening och Stockholms nykterhetsvänliga medborgarförening. Röstfördelningen mel
lan socialdemokrater och kommunister är endast beräknad. 

20) Därav 306 röster avgivna av en särskild nykterhetsgrupp inom bondeförbundet. 
" ) Därav 373 röster avgivna under bondeförbnndets partibeteckning. 
") Därav 810 röster avgivua under part ibeteckningen »Förbudsvänner>. 
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83) Därav 96 röster avgivna under högerns och bondeförbundets gemensamma partibeteckning av antiför-
budsvänjiga väljare inom liberala partiet. 

24) Â tvä för högerpartiet och liberala partiet gemensamma listor avgàvos sammanlagt 1324 röster, av vilka 
131 anses tillhöra förbudsvännerna. 

26) Å en för högerpartiet och liberala partiet gemensam lista avgàvos 1 443 röster. 
,6) Därav 154 röster avgivna under partibeteckningen »Nykterhctsfolket>. 
n) Därav anses 270 röster vara avgivna av förbudsvänner och 114 av antiförbudsvänner. 
28) A. en för högerpartiet och liberala partiet gemensam lista avgåvos 1 701 röster. 
S9) Å en för högerpartiet och liberala partiet gemensam lista avgåvos 1084 röster. 
3 0 ) Därav 86 röster avgivna å en lista, upptagande namn från såväl högerpartiet som bondeförbundet. 
SI) Därav 452 röster avgivna snder partibeteckningen >Fri- och rättighetena av antiförbndsvänliga väljare 

inom socialdemokratiska partiet. 
3i) Högern och bondeförbundet röstade under samma partibeteckning med tre olika listtyper, av vilka en 

upptog namn frän båda partierna. Högerlistan samlade 1048, bondeförbundets lista 627 samt den gemensamma 
listan 236 röster. 

33) Röstfördelningen mellan socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister är endast approximativ. 
31) Å en eärlista avgåvos 303 röster och valdes en representant, vilken anslutit sig till liberala partiet. 

Rösterna hava i tabellen förts t i l l detta parti, ehurn enligt uppgift något mindre antal ansea vara en 
annan politisk färg. 

36) Därav 1 höger och 1 socialdemokrat. 
s6) Oppunda och Villåttinge domsaga är delad i två valkretsar, av vilka den ena, Oppunda valkrets, om

fattar socknarna Västra Vingåker, Östra Vingåker, Jnlita, Österåker, Stora Malm, Flöda och Skyllingc i Oppunda 
härad; den andra, Villåttinge valkrets, omfattar Villåttinge härad samt socknarna Lerbo, Blacksta, Vadsbro, 
Hnsby-Oppunda, Bettna och Vrena i Oppnnda härad. 

3') Södra Sldre härad är delat i två valkretsar, västra och östra, av vilka den förra omfattar socknarna 
S:t Sigfrid, Madesjö, Nybro köping, Örsjö, Vissefjärda, Oskar, Karlslunda och Gullabo samt den senare åter
stoden av häradet. 

3S) Luggude härad är delat i två valkretsar, norra och södra, av vilka den norra omfattar socknarna 
Kropp, Allernm, Flenninge, Höganäs, Väsby, Viken, Brunnby, Farhult, Jonstorp, Välinge och Kattarp: den 
södra socknarna Välluv, Bårslöv, Fjärestad, Frillestad, Ekeby, Hesslnnda, Risekatslösa, Mörarp, Södra Vram, 
Norra Vram, Bjnv, Kågeröd, Halmstad, Ottarp samt Kvistofta häradsdel. 

M) Barjagtrs härad är delat på två valkretsar, i det att socknarna Hög, Kävlinge, Västra Karleby, Sax-
torp, Daggtorp, Barsebäck, Hofternp och Löddeköpinge tillsammans med Rönnebergs härad utgöra en valkrets, 
och Västra Sallerup, Remmarlöv, Örtofta, Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke, Södervidinge samt Stehags och 
Norrvidinge sockendelar tillsammans med Onsjö härad utgöra en valkrets. 

40) Halland» läns mellersta domsaga är delad i två valkretsar, första och andra, av vilka den första 
omfattar Årstadg härad jämte socknarna Gunnarp, Gällared, Okome, Ullared, Fagered, Sibbarp, Ljungby, Alvs-
hög och Vinberg i Faurås härad samt den andra Hilme härad och återstoden av Faurås härad. 

41) Mellanaysslets domsaga är delad i två valkretsar, sydöstra och nordvästra, av vilka den sydöstra om
fattar Nedre TJlleruds, Grava, Karlstads, Hammarö, Segerstads, Eds och Borgviks socknar, den nordvästra Ran-
säters, Övre UUeruds, Stora Kils, Frykeruds, Nors och Grums socknar. 

6—231929. 
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Anmärkningar 
1) Àtt detta antal icke för alla städer fullt överensstämmer med samman ar antalet godkända och kasserade val

sedlar, beror på ofullständiga eller felaktiga avprickningar Î röstlängderna. 
<J) Bär tr& eller flera partier använt gemensam partibeteckning bara de avgivna valsedlarna fördelats på de särskilda 

partierna med ledning av de ofika listtyper, som använts änder den gemensamma partibeteckningen. Hava olika partier 
eller grupper av partier au vänt även gemensam lista, har for erhållande av läns- och rikssiffror de olika partiernas in
bördes styrka i avsaknad av annan fördelningsgrand antagits vara proportioneli mot det antal representanter, de erhållit 
å den gemensamma listan. Med hänsyn till att valen ej alltid ägt rom efter politiska linjer, kan den gjorda fördel-
delningen av valsedlarna och de valda fullmäktige ej göra anspråk på att i varje detalj vara fällt exakt. 

3) Socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister hava enligt uppgift i samtliga städer, där antingen alla tre 
eller två av desamma förekommit, använt gemensam partibeteckning, med nndantag likväl for Lidköping, Arvika, Lnlcå 
och Haparanda (jfr noterna för dessa städer). 

4) Höger och liberala använde gemensam partibeteckning, 
5) Liberala och socialdemokrater använde gemensam partibeteckning. 
e) Stockholm. Under partibeteckningen »För saklig kommunal politik — mot ensidigt partivälde» avgaroa inalles 

11193 röster och valdes 9 representanter, vilka i tabellen förts till liberala partiet. Av de valda representera 6 »Fri
sinnade valmansföreningen» och 3 »Nykterhetsvänliga medborgarföreningen». De avgivna rösterna knnna beräknas fördela 
sig å de båda nämnda partigrupperna nngefär såsom 3 : 2. 

7) Vaxholm. Socialdemokrater och kommunister rostade onder samma partibeteckning med gemensam lista samt 
erhöllo 150 röster tillsammans och 2 representanter vardera. 

8) Norrtälje. Högern var delad i tvenne grupper, av vilka den ena, som röstade nnder egen partibeteckning, erhöll 
399 röster och 7 representanter, och den andra, som använde med liberala partiet gemensam partibeteckning och lista, 
6 representanter. A den gemensamma listan avgåvos 547 röster. 

9) Öregrund. Vid valet, som synes ha försiggått i huvudsak efter nykterhetspolitiska linjer, förekommo tvenne partibeteck-



VALEN ÅREN 1922 OCH 1 9 2 3 . 8 1 

till tab. 3. 
Dingår »Samhället» och »Nykterhctsfolket». Under den förra partibeteckningen avgåvos 129 röster och raldes 14 represen
tanter, av vilka 5 anses vara höger, 4 liberala och 5 socialdemokrater. Den senare partibeteckningen samlade 63 röster 
och erhöll 6 representanter, av vilka hälften anses vara liberala och hälften socialdemokrater. 

I0) Sigtuna. Vid valet, som ej synes ha försiggått efter politiska linjer, förekommo tre olika partibeteckningar »Sigtuna 
stads samlingsliata», >De borgerliga> och »Arbetarlistan», vilka erhöllo resp. 105, 23 och 7 röster. Under den första parti
beteckningen valdes enligt uppgift 8 höger, 4 liberala och 3 socialdemokrater, änder den andra 2 höger och 2 liberala 
och under den tredje 1 socialdemokrat. 

n ) Enköping. Vid valet förekommo endast tvenne partibeteckningar »Samlingslistan> och »Arbetarpartiet». Under den 
förra partibeteckningen f un nos 3 olika listtyper, av vilka en som samlade 423 röster, upptog namn endast frän högerpartiet 
medan å de två övriga, som samlade resp. 134 och 187 röster, voro uppförda namu frän såväl högerpartiet som liberala 
partiet Under den senare partibeteckningen förekommo 4 olika list typer, av vilka två, som samlade resp. 202 och 164 
röster, apptogo namn endast frän socialdemokratiska partiet och en, som samlade 63 röster, namn endast frSn kom
munistiska partiet, medan den fjärde, vilken erhöll 67 röster, upptog namn från båda de nämnda partierna. 

Iä) Linköping. Liberala partiets förbudsvänliga cch icke förbudsvänliga väljare röstade under samma partibeteck
ning men med olika Hsttyper. De förbudsvänliga erhöllo 328 röster och 2 representanter samt de icke förbudsvänliga 
367 röster och 3 representanter. 

l s) Norrköping. Samtliga de under partibeteckningen »De borgerliga» avgivna rösterna hava hänförts til] höger
partiet, ehuru enligt uppgift något mindre antal av dessa aro av annan politisk färg. 

14) Motala. Under partibeteckningen »SamlingBlistao» avgåvos av en g rupp förbudsvänliga väljare inom liberala part iet 19 
röster. I kommanisternas rösttal ä r inräknat et t mindre antal röster avgivna av vänstersocialister. 

15) Vadstena. Under part ibeteckningen >Nykterhetsfolkct> avgåvos å en gemensam lista 187 röster samt valdes 
4 representanter, av vilka 1 anses vara höger och de övriga liberala. 
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18) Mjölby. De i tabellen under »övriga» upptagna 173 rösterna och 3 representanterna anses tillhora bondefor-
bundet, som använde med högerpartiet gemensam partibeteckning. 

17} Jönköping. Vid valet, som synes ha försiggått i huvudsak efter nykterhetspolitiska linjer, använde i samtliga valkretsar 
de förbudsvänliga väljarna inom högerpartiet och liberala partiet ä ena sidan samt de icke förbuds van liera väljarna inom 
samma parlier ä den andra gemensam partibeteckning. Den förra kombinationen erhöll tillsammans 2337 röster och 16 
representanter, av vilka resp. 603 och 3 tillhöra högern och 1 734 och 13 de liberala, samt den senare 2 753 röster och 
18 representanter, av vilka resp. 2368 och 16 höger samt 385 och 2 liberala. 

lö) Huskvarna. Under partibeteckningen > Nykterhets- och Sparsamhetsvänner» avgåvos 1 320 röster och valdes 16 repre
sentanter, av vilka resp. 862 och 10 tillhöra högern och återstoden de liberala. Under partibeteckningen »Köpmän och 
Hantverkare» avgåvos 170 röster och valdes 2 representanter, vilka enligt uppgift tillhöra högern. 

i9) Xässjö. Högern var delad i tvä grupper, av vilka den ena, som röstade under partibeteckningen »Valmansföreningen, 
Nykterhet och Sparsatnhet», erböll 310 röster och 3 representanter, samt den andra, som röstade nnder partibeteck
ningen »Samhällets väl», 583 röster och 6 represeutanter. 

20) Värnamo. Den förbudsvänHga delen av högern använde med liberala par t ie t gemensam partibeteckning samt erhöll 118 
röster och 2 representniiter, medan den andra delen under partibeteckningen »De Borgerliga» erhöll 11 representanter 
och 409 röster, i vilka senare dock enligt uppgift inga röster avgivna av icke förbndsvänliga väljare t i l lhörande liberala 
och socialdemokratiska part ierna. 

il) Eksjö. Vid valet, som synes ha försiggått i huvudsak efier nykterhetspolitiska linjer, använde forbndsvfinner och icke 
förbudsvänner inom såväl högern som de liberala skilda part ibeteckningar. Förbudsvännerna erhöllo inom högern 101 
röster och 1 représentant samt inom liberala pnrtict 3 8 4 röster och 6 representanter; antiförbndsvännerna-iuom högern 
erhöllo 654 röster och 11 representanter samt inom liberala part iet resp. 2 4 2 och 4. 

22) Tranus. Ben förbud »vänliga delen av högern röstade under partibeteckningen »Frikyrkliga och Nykterhetsvänner» 
samt erhöll 2 6 1 roster och 5 representanter, medan övriga väljare t i l lhörande detta parti nnde r partibeteckningen »Borgare» 
erhöllo 2 8 7 röster och 6 representanter, av vilka en dock uppgives vara förbudsvän. 

" ) Växjö. Högern var splittrad Î tvä grupper, av vilka den ena, som använde med liberala part iet gemensam partibeteck
ning, erhöll 8 9 0 röster och 14 representanter, och den andi-a nnder partibeteckningen »Nykterhetsvännerna» 152 roster 
och 2 representanter. 

21) Kalmar. Den förbndsvänliga delen av liberala partiet röstade i bada valkretsarna nnder partibeteckningen 
»Nykterhetsfolket» samt erhöll inalles 94 röster men ingen representant. 

25) Oskarshamn. Förbndsvänner och icke förbudsvänner inom liberala partiet röstade nnder samma part ibeteckning men 
med skilda listtyper. De förra erhöllo 372 röster och 7 representanter samt de senare 5 1 röster men ingen representant. 

2Ö) Väst avvik. Förbudsvänner och icke förbndsvänner inom liberala och socialdemokratiska part ierna röstade med 
skilda l is t typer. Förbudsväauerna inom liberala part iet erhöllo 3 9 3 och inom socialdemokratiska 3 4 2 röster samt 4 
representanter vardera. Motsvarande tal för antiförbndsvännerna voro inom liberala par t ie t 194 och 2 samt inom 
socialdemokratiska 2 3 1 och 3 . 

27) Vimmerby. Det under november månad år 1922 förrättade valet upphävdes och nytt val ägde rnm den 27 maj 1923 . De 
i tabellen meddelade uppgifterna avse det första valet. Vid omvalet erhöll högern 4 2 3 röster och 12 representanter 
samt de liberala och socialdemokraterna, som röstade nnder gemensam partibeteckning, resp. 338 och 1 2 1 röster samt 
10 och 3 representanter. 

2B) Karlshamn. Liberala partiets förbndsvänliga och icke förbudsvänliga väljare röstade nnder samma partibeteck
n ing men med olika l ist typer. Den förra gruppen erhöll 1 5 0 röster och 2 representanter samt den senare 394 röster 
och 5 represeutanter. 

29) Sölvesborg. Liberala partiets icke förbndsvänliga väljare använde med högerpartiet gemensam partibeteckning samt er
höllo 2 2 1 röster och 5 representanter. Den förbudsvänliga gruppen inom liberala partiet röstade nnder partibeteckningen »För 
nykterhet och sparsamhet» samt erhöll 155 röster och 3 representanter. 

30) Ängelholm. Part ibeteckningen »Kommunal t int resserade», vilken enligt uppgift var av opolitisk na tu r , samlade 
27 röster, vilka i tabellen förts under »övriga». 

31) Hässleholm. I socialdemokraternas rösttal ingå enligt uppgift ett mindre antal kommunist iska röster. 
32) Lund. Åv de under högerpartiets part ibeteckning valda fullmäktige nppgives en ej hava ingått i partiet och 

har därför i tabellen förts under »övriga». 
33) Landskrona. Under partibeteckningen »Sparsamma borgare», som var gemensam för de borgerliga partierna, före-

kommo i båda valkretsarna for a to m listtyper representerande ensamt högern även listtyper, som å de främsta platserna npptogo 
liberala namn och i övrigt högernamn. I första kretsen erhöll dessa senare listtyper omkring 380 rÖBter och 3 repre
sentanter, av vilka 1 höger och 2 liberala, s amt i andra kretsen omkring 4 7 0 röster och 2 representanter, båda liberala. 

M ) Halmstad. Liberala part iets förbudsvänliga och icke förbndsvänliga väljare använde i första kretsen gemensam 
lista, medan i andra kretsen förekom m o två l is t typer, av vilka den ena upptog endast förbndsvänliga kandidater och 
den andra namn från bada lägren. Förbudsvännema erhöllo t i l lsammans 3 och icke förbndsvännerna 4 representanter . 

S5) Laholm, Under part ibeteckningen »Borgare och jordbrukare» valdes 6 ti l lhörande högerpart ie t , 3 t i l lhörande 
bondeförbundet samt 1 vilde, vilka 4 senare i tabellen förts under »övriga». 

30) Varberg. Under arbetarepartiets part ibeteckning förekom en sarlista, som erhöll 1 1 6 röster och 1 representant, 
vilken hänförts till det kommunist iska part iet . 

37) Kungsbacka. Det liberala par t ie t var spli t trat i två grupper , av vilka den ena, den högerliberala, som röstade 
under egen partibeteckning, erhöll 3 9 röster och 1 representant , och den andra, den vänsterliberala, som använde med 
socialdemokratiska partiet gemensam part ibeteckning, 4 8 röster och 1 representant. 

s8) Göteborg. I andra valkretsen blev en representant vald från såväl högern som de l iberala och h a r med hänsyn 
härt i l l i tabellen förts under »övriga». 

39) Mölndal. Mölndal , som blev stad den 1 januari 1922 , förtättade nnder året t venue stadsfnllmäktigval, av vilka det 
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första, som förrättades under februari månad, avsåg tiden intill årets siat och det andra, som ägde rum i oktober månad, i lik
het med övriga under hösten år 1922 förrättade stadsfullmäktig val, fyra år, räknade från 1 januari 1923. De i ta
bellen meddelade uppgifterna hänföra sig till det sistnämnda valet. 

40) Kungälv. Under partibeteckningen »Borgare oeh småbrukare» avgåvos 4 4 1 röster och valdes 12 representan
ter, av vilka 10 uppgivas vara höger och 2 hava förts under »Övriga». Part igruppen »Sparsarahetsvänner utan poli
tik» erhöll 2 0 röster men ingen representant. 

41) Marstrand. Vid valet förekoinino 5 olika partibeteckningar^ nämligen »Marstrandslistan», »Småfolkets lista», 
»Arbetarepartiet», »Tjänstemannalistan» och »SjälvstäudighetsUstan», vilka erhölio resp. 100 , 1 2 1 , 82 , 3 5 och 8 röster. 
De tre förstnämnda anses i huvudsak motsvara resp. högern, de liberala och socialdemokraterna, medan de två sistnämnda, 
av vilka endast »Tjänstemannalistan» erhöll representation, äro av opolitisk natur . 

42) Lysekil. Under partibeteckningen »Kommunala samlingspartiet» förekommo tre olika listtyper, vilka erhölio 
resp. 97 roster och 2 representanter, 77 röster och 1 representant samt 5 5 röster och 1 representant. Av dessa, som 
i tabellen samtliga förts t i l l de liberala, uppgivas den första representera väljare av nykteristisk-frireligiös åskådning, 
den andra väljare av mera radikalt liberal åskådning saint den tredje det egentligi liberala partiet. 

43) Strömstad. Vid valet förekommo endast två partibeteckningar, »Samlingspartiet» och »Den samlade vänstern», 
vilka erhölio resp. 2 6 3 röster och 12 representanter samt 2 0 0 röster och 9 representanter. Av de under den förra par-
liheteckningen valda anses 11 tillhöra högern och l de liberala, medan de avgivna rösterna uppgivas böra hänföras till 
det förstnämnda partiet. Den senare partibeteckningen represe ute rade de förbudsvänliga liberala, socialdemokraterna och 
kommunisterna, av vilka de två förstnämnda erhölio 164 röster t i l lsammans och 4 representanter vardera samt de sist
nämnda 3 6 röster och 1 representant. 

44) Vänersborg. De borgerliga partierna röstade under lyra olika partibeteckningar, nämligen »De Borgerliga», »Kri-
o. Rätt igheter», »Borgerliga vänsterns och »De frisinnade», vilka erhölio resp. SOi, 162, 68 och 170 röster samt 13, 2, 1 
och 2 representanter . De båda förstnämnda partibeteckningarna anses representera högern samt de sistnämnda resp. icke 
förbudsvänliga och förbudsvänliga väljare inom liberala partiet. 

45) Trollhättan. De i tabellen under s Övriga» förda rösterna och fuiiniuktige t i l lhöra en opolitisk grupp av väljare, 
som röstade under pnrtibeteekningen »Kommunala samlingslistan». 

46) Alingsås. Den förbudsvänliga dc!ea av högern röstade under partibeteckningen »Nykterhets- och spursanihets-
listan» samt erhöll 122 röster och 2 representanter. 

i7i Horas. De liberala roro splittrade i tvä grupper, av vilka den eaa, som använde med högern gemensam parti
beteckning, i östra valkretsen erhöll 93 röster samt i västra 150 röster och 1 repre sm tant. Den andra gruppen, som 
röstade under egen partibeteckning, erhöll 368 röster och 3 representanter i östra samt 263 och 1 i västra kretsen. 

48} Ulricehamn. Det liberala partiet var splittrat i två grupper, av vilka den ena, den högerlH.entla, som använde 
med högern gemensam partibeteckning, erhöll 163 röster och 4 representanter, och den andra, den vänster-liberala, som 
röstade under samma partibeteckning som socialdemokraterna, 197 röster och 5 representanter. 

49J Lidköping. Vänstersocialister och kommunister röstade under samma partibeteckning men med olika lîsttyper, 
medan socialdemokraterna använde frän dessa partier skild partibeteckning. 

B0) Skövde. Under partibeteckningen »Lantbrukares valdes i andra valkretsen en representant och avgåvos 87 rös
ter, vilka i tabellen förts under övriga. 

BI) 1/jo. Vid valet, som synes ha försiggått i huvudsak efter n>kterhetspoiitiska linjer, röstade de förbudsvänliga 
väljarna inom högern och socialdemokraterna gemensamt med liberala partiet under partibeteckningen »Kör samhällets 
bästa», under vilken beteckning avgåvos 438 röster och valdes 8 representanter. Av dessa senare tillhöra 2 högern och 
6 de liberala. Antiförbudsvännerna erhölio 708 röster och 14 representanter, av vilka lo höger och 1 socialdemokrat. 

52) Falköping. Icke förbudsvänliga liberalt använde med högern gemensam partibeteckning samt erhölio 64 röster 
och 1 representant. Denne var emellertid också uppsatt ä de förbudsvänliga liberalernas lista samt blev vald även å denna. 

°3) Karlstad. Liberala partiets förbudsvänliga och icke förhudsväuliga väljare röstade under olika partibeteckningar 
och erhölio resp. 743 och 323 röster samt 6 och 2 representanter, Läder partibeteckningen Demokratiska niedbor-
garförbuudet» avgåvos sammanlagt 370 röster och valdes 2 fullmäktige, vilka i tabellen förts under »övriga:, enär den 
ifrågavarande partibeteckningen enligt uppgift var av opolitisk natur. 

M) Arvika. Vid valet, som synes ha försiggått i huvudsak efter nykterhetspoliti-ka linjer, röstade förbndsväuncrna 
inom högerpartiet och liberala partiet under partibeteckningen »Kommunala iMuo» med gemensam listtyp, samt erhölio 
670 röster och resp. 2 och 8 represe utan ter, medan de icke förbudsvänliga inom samma partier under partibeteckningen 
»De Borgerliga» samlade 633 roster, av vilka 584 för högern och 49 tor de liberala, samt erhölio 10 representanter, 
samtliga höger. Socialdemokrater och kommunister använde skilda partibeteckningar. 

65) Örebro. Liberala partiets förbudsvänliga och icke förbudsvänlige väljare rösladc under skilda partibeteckningar, 
samt erhölio resp. 1684 och 767 rö ter samt 10 och 4 representanter. 

£6) Askersund. Högerpartiet var splittrat i 3 olika grupper, av vilka en med förbudsvänlig karaktär, som använde 
med liberala partiet gemensam såväl partibeteckning som listtyp, erhöll 3 representanter. De häda övriga grupperna, som 
röstade under partibeteckningarna »De Borgerliga» och »Askersnnds Fabriks- och Hantverksförenings sanilingslista^, erhölio 
resp. 300 och 42 röster samt tillsatte 10 cch 1 fullmäktige. 

57) Kora. Liberala part iets icke förbudsvänliga väljare använde med högerpartiet gemensam partibeteckning samt 
erhölio 37 röster och 1 representant, medan partiets förbudsvänliga g rupp under egen partibeteckning erhöll 167 röster 
och 5 representanter. Socialdemokrater och kommunister röstade med gemensamma listor samt erhölio tillsammans 185 
röster och 6 representanter, av vilka 4 iiro socialdemokrater och 2 kommunister. 

58) Sala. Liberala part iets förbudsvänliga och icke förbudsvänliga väljare röstade under samma partibeteckning 
men med olika listtyper samt erhölio resp. 386 och 72 röster samt ;> och 2 representanter. Därvid har till de förra 
räknats en i huvudsak förbudsvänlig jordbrukargrupp, vilken erhöll 107 röster och 1 representant. 
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M) Köping. Bondeförbnndet använde med högern och de liberala gemensam partibeteckning, » Stadsfullmäktigevalets 
samlingslista>, samt erhöll 189 röster och 3 representanter, vilka i tabellen förts nnder >övriga>. 

60) Arboga. Under partibeteckningen > Arbetarepartiet t avgåvos å en sär l i s ta 60 roster och valdes en representant. 
vilken anses t i l lhöra liberala partiet . I socialdemokraternas röstetal ingå något mindre antal röster, avgivna av kom
munister . 

61) Falun. I östra valkretsen röstade liberala partiets förbudsvänliga och icke förbndsvänliga väljare med skilda 
partibeteckningar och erhöllo resp. 347 och 248 röster samt 3 och 2 representanter. I västra valkretsen använde de 
icke förbndsvänliga liberala med högerpartiet gemensam partibeteckning samt erhöllo 126 röster och 1 representant, 
medan den förbndsvänliga gruppen samlade 376 röster och erhöll 4 representanter. 

eâ) Säter. Liberala partiets icke förbndsvänliga väljare använde med högerpartiet gemensam partibeteckning och 
lista samt erhöll 4 representanter, medan den förbndsvänliga gruppen, som röstade nnder egen partibeteckning, erhöll 
123 röster och 4 representanter. 

68 ) Bedemora. Liberala partiets förhudsvänliga och icke förbudsvänliga väljare röstade nnder samma partibeteck
ning men med olika listtyper sumt erhöllo resp. 244 och 143 röster samt 7 och 3 representanter. 

u) Avesta, Icke förbudsvänliga väljare inom högerpartiet och liberala partiet röstade nnder gemensam partibeteck
ning samt erhöllo 271 röster, av vilka 154 höger och 117 liberala, samt 7 representanter, av vilka 4 höger och 3 
liberala. iÖrbndsvannerna röstade under partibeteckningen >Avesta kristna nykterhets- och sedlighetsförbund> samt er
höllo 216 röster och 6 representanter, vilka enligt uppgift samtliga knnna hänföras till liberala partiet. 

65) Ludvika. Liberala partiet var delat i tvä grupper, av vilka den ena, som använde med högerpartiet gemensam 
lista, erhöll 2 representanter och den andra, som var av förbudsvänlig karaktär, likaledes 2 representanter. 

66) Söderhamn. Socialdemokrater och kommunister använde i tredje valkretsen gemensam lista, å vilken avgåvos 
4 5 9 roster och valdes 8 representanter, av vilka hälften anses vara socialdemokrater och hälften kommunister . 
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^ Härnösand. De förbudsvänliga liberala röstade i första valkretsen under partibeteckningen >Fria gruppen» samt 
erhöllo 73 röster och 1 representant. 

68) Sundsvall. I socialdemokratiska partiets röstetal inga enligt uppgift ett mindre antal röster avgivna av kom
munister. 

69) Sollefteå, Under part ibeteckningen »Sollefteåbor» avgåvos 2 1 0 röster och valdes 8 representanter, av vilka resp. 
26 röster och 1 fullmäktig förts till högern och de övriga ehuru med tvekan till de liberala. 

70) Umeå. Liberala part iets förbudsvänliga och icke förbudsvänliga väljare röstade under 3kilda partibeteckningar 
samt samlade resp. 7 7 1 och 22 röster. De förra erhöllo 13 representanter och de senare ingen representant. 

71) Luleå. Socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister röstade samtliga under skilda partibeteckningar. 
72) Piteå. Liberala partiets förbudsvänliga och icke förbud s vänliga väljare röstade under samma part ibeteckning 

men med olika listtyper samt erhöllo resp. 178 och 8 0 röster samt 5 och 3 representanter. 
75) Boden. Socialdemokrater, vänstersocialister och kommunister röstade under samma partibeteckning med gemensam 

listtyp och erhöllo 6 4 9 ros ter samt resp. 8 , 1 och 4 representanter. Under part ibeteckningarna »Stadsfullmäktige» och 
»Garnisonen» avgåvos resp. 67 och 3 1 8 röster samt valdes 1 och 6 representanter, vilka, dä de enligt uppgift ej k n ä n a 
hänföras till något politisk par t i , förts under »övrigas. 

74) Haparanda. De i tabellen nnder »Övriga» redovisade rösterna avgåvos under partibeteckningen »Haparanda nyk
terhets, vänner», vilken partibeteckning enligt uppgift ej representerade något politiskt par t i utan i huvudsak förbuds-
vänliga kvinnor. Socialdemokrater och kommunis ter använde ïki lda partibeteckningar. 

76) A en för de liberala och socialdemokraterna i Trosa gemensam iista avgåvos 71 röster. 
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Tab. 4. Kommunal- och municipal-
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fullmäktigvalen år 1922. 
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rörande val av landstingsmän 
elektorer i län 

stad (städer) 
år 1922. 
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