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Résumé de la statistique des élections communales pendant les 
années 1926 et 1927. 

Dans ce rapport sont traités, non seulement le droit de rote communal d'après les listes élec
torales de l'année 1926, les élections aux conseils généraux, aux collèges électoraux, aux conseils 
municipaax dans les villes, dans les communes rurales et dans les agglomérations dites «muui-
cipalsamhälleni en 1926, mais aussi les élections aux collèges électoraux et au conseil muni
cipal dans la capitale de Stockholm en 1927. 

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

ceux qni sont interdits; 
ceux qni 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 anx 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 proportionnelle. Tout le royaume est divisé en 188 circonscrip
tions électorales, dont 140 à la campagne, 44 dans les villes et 4, composées d'une ville et de 
ses environs. 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 
44 999 habitants, correspondants à 9 représentants. Pour cette élection tons les membres des con
seils généraux sont élus pour la période 1« janvier 1927—31 décembre 1930. 

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 en général pendant les années 
1926 et 1927, 2) aux conseils généraux en 1926 et 3) aux collèges électoraux en 1926 (1927), et 
en outre le nombre des personnes, inscrites dans les listes électorales mais qui n'ont pas le droit 
de vote. 



VIII 

A la campagne toutes les personnes, ayant droit de yote communal en 1926 étaient de 54'1 % 
de la population, dans les villes le chiffre correspondant était de 58'2 % et dans tout le'royaume 
de 55'4 %; des hommes en particulier 53'1 %, des femmes 57"5 %. De tous ceux, inscrits sur les 
listes électorales, il y avait seulement 5' 1 % hommes et 2'6 % femmes qui n'avaient pas le droit d'élire. 

Le tableau, page 7*, indique les différentes causes de la perte du droit de vote, et eu 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 tous ceux qui avaient le droit d'élire 488 % ont pris par t à l'élection, dont parmi les 
hommes 567 % et parmi les femmes 41'6 %. La participation aux élections a été un peu plus vive 
dans les villes (52'8 %) qu'à la campagne (479 %). 

Des votants 77'7 % ont déposé eux-mêmes leurs bulletins, tandis que 22'3 % participèrent par 
pouvoir (dit c valsedelsförsändelse >). La plupart de ceux-ci étaient des gens mariés (268 596) dont 
l'autre mari déposait le bulletin; seulement 644 étaient des gens qui, à cause de lenr métier 
(marins etc.), ne pouvaient pas prendre part aux élections. La répartition, pour chaque circonscrip
tion électorale, ressort du tableau 2. 

D'après les dispositions de la loi concernant le mode de l'élection proportionnelle, tous les élec
teurs sont obligés d'apposer à leurs bulletins de vote une désignation de parti. 

Dans la statistique présente, la répartition des votants a été faite aussi complètement que pos
sible entre les part is politiques: conservateurs, ligue des paysans, libéraux antiprohibitionnistes, 
libéraux prohibitionnistes, social-démocrates et communistes, et la répartition des partis politiques 
des votants se trouve comme suit (voir tabl. 2 e t tabl. 3). 

En comparant les partis politiques à ces élections et aux précédentes on trouve, que tous les 
partis mais surtout les social-démocrates ont augmenté leurs nombres de voix. 

Le nombre des membres des conseils généraux, élns en 1926 dans tout le royaume s'est élevé 
à 1 126. La répartition des représentants élus par partis ressort du tableau ci-dessous: 



IX 

Les six villes les plus grandes (voir la page VII) élisent des représentants spéciaux (dits « elek
torer»). Ceux-ci élisent avec les conseils généraux les membres de la Première chambre de la Diète. 
Ces élections électorales ont lieu 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 1926 (1927) 275 000 personnes ont déposé leurs 
bulletins, dont 130 515 hommes et 144 485 femmes, c'est-à-dire que respectivement 61.2 % et 49"7 % 
ont pris part à l'élection. 

Les chiffres suivants nous donnent un 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 1500 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 112 villes ont ces 
conseils municipaux. 

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

Tous les députés ont été élus à la fois et pour une période de 4 ans. 
Le nombre des personnes, ayant droit de vote pour les élections aux conseils municipaux dans 

les villes, était de 476 897 hommes et de 630 668 femmes. Les votants se sont élevés à 284 135 
hommes et 302 289 femmes, ce qui montre que 59"6 % hommes et 47"9 % femmes ont pris part 
aux élections. 

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. 4 et 5): 
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Parmi les représentants élns 153 sont femmes. Si l'on compare les nombres des représentants 
élus sur les différents partis politiques après les élections en qnestion et les précédentes on tronve 
qu'aucuns changements considérables n'ont eu lieu. 

Les conseils municipaux sont obligatoires dans toutes les communes rurales et dans toutes les ag
glomérations dites «municipalsamhällen», ayant plus de 1 500 habitants ; dans les autres communes 
(ayant moins de 1500 habitants) cette institution est facultative. Le nombre des communes ru
rales qui ont élu des conseils municipaux s'élevait à 1034, dont 887 obligatoires et 147 faculta
tives; le nombre des < municipalsamhällen >, ayant des conseils municipaux était de 70, dont 39 
obligatoires et 31 facultatives. Dans la statistique présente, on a fait distinction 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 c 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 853 communes rurales et 62 c municipalsamhällen »; 
le groupe B 181 communes rurales et 8 « mnnicipalsamhällen >. 

Les votants aux élections aux conseils municipaux dans les communes rurales s'élèvent à 401 653 
hommes et 302 749 femmes, ce qui correspond à 49'0 et à 35'5 % de tous les hommes et de toutes 
les femmes ayant droit de vote. Cependant, la participation est très différente pour les groupes A 
et B. Ainsi pour le groupe A, 529 % hommes et 390 % femmes y ont pris part, mais dans le 
groupe B respectivement 18-1 % et 7 i % seulement. 

Le nombre des votants aux élections aux conseils municipaux dans les «municipalsamhällen» 
s'élève à 17 156 hommes et 14940 femmes, ce qui correspond à 409 % de tous les hommes et à 
320 % de toutes les femmes, ayant droit de vote, dont respectivement pour le groupe A 438 % et 
34-7 et pour le groupe B 8-7 % et 2 6 %. 

Dans tout le royaume 23 915 personnes, dont 332 femmes, étaient élus comme membres des con
seils municipaux dans les communes rurales; en ce qui concerne les conseils municipaux dans les 
«municipalsamhällen», les nombres correspondants étaient de 1533 et de 41. 



I. Den kommunala rösträtten. 

Materialet. Statistiken över den kommunala rösträtten grundar sig pä de 
år 1926 upprättade röstlängderna, vilka i enlighet med bestämmelserna i 
kungl. kungörelsen av den 28 augusti 1922 (Svensk författningssamling n:r 
460 år 1922) insänts till statistiska centralbyrån. 

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, at t rösträtten inträder först året efter det 
vederbörande fyllt 27 år. 

Skiljaktigheten mellan den politiska och kommunala rösträtten består nu
mera endast däruti, at t för den senare alltjämt gäller ett modifierat ut-
skyldsstreck. 

I röstlängd upptagna personer. De år 1926 upprättade röstlängderna 
upptaga alla män och kvinnor, som under detta år uppnådde en ålder av 
minst 23 år (födda år 1903 eller tidigare). Då ifrågavarande röstlängder 
skola användas under tiden intill dess nya sådana under år 1P27 upprättats, 
äro för de personer, som under år 1926 uppnådde en ålder av 23 år, särskilt 
angivet, att de först påföljande år äga rösträtt. Liknande anteckning före
kommer för de personer, som under år 1926 uppnådde en ålder av 27 år, 
enär dessa följaktligen först år 1927 erhålla rösträt t vid landstingsmanna-, 
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 1 718 066 män och 1 876 027 
kvinnor, summa 3 594 093 personer eller 59'4 % av rikets folkmängd den 31 
december 1925. Vid närmast föregående kommunala val (1922) utgjorde mot
svarande antal 3 441636 personer eller 57a % av folkmängden. 



2 * DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 

Förskjutningen i förhållande ti l l folkmängden sammanhänger självfallet 
med de förändringar i befolkningens åldersfördelning, som blivit en följd av 
de senare årens låga födelsefrekvens. Befolkningsgrupperna under 23 år ha 
härigenom minskat i antal. 

De i röstlängd upptagna personerna fördela sig på 1) landsbygd, 2) städer, 
som deltaga i landsting, och 3) övriga städer på sätt nedanstående tablå an
giver. Till jämförelse meddelas motsvarande siffror vid 1922 års kommunala 
val. För åstadkommande av jämffirbarhet ha, i den mån så varit möjligt, 
här och i fortsättningen siffrorna för år 1922, korrigerats med hänsyn t i l l 
under den mellanliggande tiden inträffade administrativa förändringar i fråga 
om fördelningen mellan landsbygd och städer. 

Ökningen i antalet i röstlängd upptagna personer sedan år 1922 uppgår 
till 152 457 eller 4-4 %. 

Röstberättigade. I tab. 1 meddelas uppgifter länsvis for landsbygd och 
städer rörande vid fullmäktigval och andra kommunala avgöranden röst
berättigade personer. Dessa uppgifter avse dels antalet röstberättigade år 
1926, dels antalet personer, som enligt anteckningar i röstlängderna voro 
röstberättigade först år 1927 (födda år 1903), dels dessutom dessa personer 
sammantagna d. v. s. antalet under år 1927 röstberättigade. Det bör emeller
tid observeras, a t t uppgifterna rörande de sistnämnda grunda sig på 1926 
och ej på 1927 års röstlängder, och a t t följaktligen avdrag ej kunnat göras 
för under tiden avlidna eller utvandrade m. fl. 

Enl igt nyssnämnda tabell voro år 1926 inalles 3 356 694 personer kom
munalt röstberättigade och under följande år 3 457 508, .motsvarande resp. 
93'4 och 96-2 % av samtliga i röstlängderna upptagna. Procentsiffrorna för 
närmast föregående år, 1922 och 1923, för vilka uppgifter rörande den kom
munala rösträt ten föreligga, voro 93-8 och 96e . 

Följande översikt visar fördelningen av de år 1926 röstberättigade å lands
bygd och städer jämte motsvarande fördelning år 1922: 



DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 3 * 

Antalet röstberättigade har sedan år 1922 ökats med 129 273 personer eller 
4-o %. Då antalet i röstlängd upptagna samtidigt ökats med 4'4 %, innebär 
detta sålunda någon, fastän obetydlig, minskning i de röstberättigades rela
t iva antal. Även förskjutningarna mellan landsbygd och städer äro, såsom 
tabellen utvisar, obetydliga, men städernas alltjämt stegrade inflytande gör 
sig likväl märkbart. 

Beträffande den relativa fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga 
röstberättigade har kvinnornas övervikt, såsom siffrorna härnedan visa, min
skats å landsbygden men ökats i städerna. 

Överlägsna till antalet bland de röstberättigade äro männen endast å lands
bygden inom två län, Jämtlands och Västerbottens. I Norrbottens län, där 
männen tidigare haft försteget, har en kraftig ökning av de icke röst
berättigade männens antal kommit siffran för de kvinnliga röstberättigade 
at t något överstiga siffran för de manliga. 

Vad städerna beträffar, är i dessa kvinnornas övervikt långt mera fram
trädande än å landsbygden. Relationstalet är här 1 323 emot 1 039 för lands
bygden. Men städer av olika storleksordning förhålla sig, såsom framgår av-
följande sammanställning, ganska olika i detta avseende: 

I de största städerna äro sålunda de kvinnliga röstberättigade i stark 
majoritet. För varje 1000-tal röstberättigade män finnas där ända till 1 3(>3 
röstberättigade kvinnor. För Stockholm är siffran 1 410, för Göteborg 1 332 
och för Malmö 1 30G. Därefter sjunker kvinnornas relativa övervikt för de 
tre följande storleksgrupperna. 1 de minsta städerna stegras ånyo deras 
relativa antal men når dock ej upp till siffran för de största städerna. 

Antalet vid landstingsmanna- och elektorsval röstberättigade män och 
kvinnor framgår av tab. 2. Beträffande siffrorna för landstingsmannavalen 
är a t t märka, a t t för de valkretsar, där omval förrättats under år 1927, 
uppgifterna över de röstberättigade ansluta sig till detta år. Tabellens slut
siffror angiva sålunda icke antalet under år 1926 vid landstingsmannaval 
röstberättigade. 

I tab. A. upptages däremot antalet vid landstingsmannaval år 1926 (och 
1922) röstberättigade. I densamma meddelas därjämte uppgifter rörande 
samtliga vid elektorsval röstberättigade, vilka uppgifter hänföra sig till år 
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Tab. A. Röstberättigade vid landstingsmannaval åren 1922 och 1926 samt vid 
elektorsval åren 1922 (1923) och. 1926 (1927). 

1926 med undantag för Stockholm, för vilken stad, då valet ägt rum år 1927, 
siffrorna avse detta år. I fråga om den uppgivna fördelningen mellan lands
bygd och städer bör observeras, att fyra städer, Lidingö, Skanör med Falsterbo, 
Ulricehamn och Arvika, vilka äro förenade med omkringliggande landsbygd 
till valkretsar vid landstingsmannaval, ingå under landsbygden, samt att 
siffrorna för år 1922 korrigerats med hänsyn härtill och övriga förskjut
ningar i detta hänseende. 

Sammanlagda antalet vid landstingsmanna- och elektorsval röstberättigade 
personer utgjorde enligt röstlängderna 2 976 228, av vilka 2 472 267 voro 
röstberättigade vid landstingsmanna- och 503 961 vid elektorsval. Sedan 
år 1922 har valmanskâren vid landstingsmannaval ökats med 84 337 personer 
eller 3-5 För elektorsvalen uppgår ökningen till 35 637 personer (7 %). 
Kvinnornas överlägsenhet i antal är särskilt framträdande beträffande de 
sex största städerna (städerna med elektorsval). I dessa städer svara mot 
1 000 röstberättigade män icke mindre än 1 364 röstberättigade kvinnor. 

Icke röstberättigade. Uppgifter rörande antalet i 1926 års röstlängder 
såsom icke röstberättigade upptagna personer med fördelning efter diskvaliiika-
tionsgrunden finnas länsvis och för Stockholms stad meddelade i tab. 1. 
Inalles gingo 136 585 personer förlustiga sin rösträtt, motsvarande 3 % av 
samtliga i röstlängderna upptagna. Detta innebär någon ökning jämfört 
med år 1922, då de icke röstberättigades antal uppgick till 116 438 (3,4 %). 
Fördelningen å män och kvinnor samt å landsbygd och städer framgår av 
tab. B. 

ökningen är såväl absolut som relativt taget större för männen än för 
kvinnorna. För de förra utgör den 14 366 (19-7 %) och för de senare 5 781 
(13-3 %). Till följd härav svara år 1926 mot 1 000 icke röstberättigade män 
ett något mindre antal icke röstberättigade kvinnor, nämligen 564, medan 
proportionen år 1922 var 1000: 595. 

Av tab. B framgår vidare, att av de icke röstberättigade 57-7 'i komma på 
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Tab. B. Icke röstberättigade enligt de åren 1922 och 1926 upprättade 
röstlängderna. 

landsbygden och 42'3 % på städerna, vilket jämfört med år 1922 innebär 
endast obetydlig förändring. Enligt i det föregående meddelade siffror äro 
av de röstberättigade 67'4 % bosatta å landsbygden och 32-6 % i städerna. 
De, som falla för de s. k. strecken, äro sålunda relativt taget långt flera i 
städerna än å landsbygden. Detta gäller dock uteslutande männen, såsom 
efterföljande siffror visa: 

De män, som gå förlustiga sin rösträtt, äro sålunda i de sex största städerna 
proportionsvis mer än dubbelt så många som å landsbygden, och även i de 
andra städerna äro de avsevärt talrikare. De icke röstberättigade kvinnorna 
fördela sig däremot ganska jämnt på landsbygd och städer. 

Men även å landsbygden gestalta sig förhållandena i detta avseende ganska 
olika på skilda platser. Motsatserna framträda här mellan å ena sidan de 
mera utpräglade jordbruksbygderna och å andra de industrialiserade om
rådena. Detta visar en gruppering av de icke röstberättigade efter hemorts
kommunens natur. I efterföljande sammanställning äro antalet personer, 
som inom nedan angivna grupper av kommuner förlorat sin rösträtt till 
följd av något av de båda betydelsefullaste rösträttshindren, fattigvårds- och 
utskyldsstrecken, satta i relation till antalet i röstlängd upptagna inom mot
svarande kommuner. Beträffande grupperingen av kommunerna är att märka, 
a t t ingen norrländsk kommun hänförts till jordbrukargruppen samt att så
som skogskommuner hava räknats en del kommuner i det inre av Norrland 
samt Kopparbergs och Värmlands län, i vilka skogsskötseln är främsta 
näringsgrenen. I övrigt hänvisas i fråga om de principer, efter vilka grupp
indelningen verkställts, till statistiska centralbyråns berättelse över fattig
vården år 1924, i vilken en redogörelse häröver lämnas. 
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Tab. C. Antalet icke röstberättigade i procent av hela antalet i röstlängden 
upptagna. 

Relationstalet för männen är för industri- och skogskommunerna avsevärt 
högre än för jordbrukskommunerna. 

I tab. C äro uppgifter samnwnförda över de icke röstberättigades relativa 
antal inom varje län. Av dessa framgår, a t t de icke röstberättigade männen 
äro till antalet betydande i städerna inom Östergötlands, Kalmar, Göteborgs 
och Bohus län, Väsiernorrlanda och Jämtlands län samt å landsbygden inom 
Stockholms och Blekinge län samt de norrländska länen. Ställningen är 
gynnsammare för landsbygden än för städerna inom samtliga län med undan
tag av Södermanlands, Blekinge, Västerbottens och Norrbottens län. Den 
i vissa fall, såsom i Norrbottens och Jämtlands län, betydande ökningen 
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Tab. D. Icke röstberättigade fördelade efter diskvalifikationsgrunder i absoluta 
och relativa tal. 

av antalet icke röstberättigade män beror huvudsakligen på, at t männen här 
i ganska stor utsträckning underlåtit att erlägga utskylderna. Vad kvin
norna beträffar, är fördelningen jämnare. Siffrorna för Blekinge (lands
bygden) och Västernorrlands (landsbygden och städerna) aro dock jäm
förelsevis höga. 

Antalet icke röstberättigade inom varje v a l d i s t r i k t har av kostnadshän
syn icke ansetts böra publiceras. Går 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 49 valdistrikt å landsbygden voro samtliga i röstlängden 
upptagna personer även antecknade såsom röstberättigade, och inom 264 
valdistrikt saknade endast en eller två personer rösträtt . 

Uppgifter rörande de icke röstberättigade, fördelade efter rösträttshinder, 
meddelas i tab. 1. När en person saknat rösträtt av mer än en anledning, 
har han i tabellen hänförts under den diskvalifikationsgrund, som ansetts 
vara den viktigaste. Så t. ex. har en person av främmande nationalitet, 
som häftat för oguldna kommunalutskylder, räknats såsom utländsk undersåte. 

E t t sammandrag för hela riket lämnas även i tab. D, där jämförelsesiffror 
för år 1922 äro medtagna. Tabellen i fråga visar tydligt verkningarna av 
de s. k. strecken. Den orsak, vilken utan jämförelse kraftigast decimerat 
väljarkåren, är de oguldna kommunalutskylderna, som orsakat förlust av 
rösträtten för 69 014 personer eller för något över hälften av samtliga icke 
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röstberättigade. Stegringen sedan år 1922 är betydande; den relativa an
delen har vuxit från 39- 7 % till 50-5 %. Anmärkningsvärt är, att stegringen 
procentuellt är mycket större för kvinnorna än för männen. Relativa andelen 
utgjorde för de förra 28-1 % år 1926 emot 14-9 % år 1922; motsvarande ta l för 
de senare äro 63'2 och 54'5. Såsom framgår av dessa relationstal, drabbar 
likväl detta streck betydligt mera männen än kvinnorna. Likaså är dess 
verkningar mera omfattande i städerna än å landsbygden. Näst efter skatte
strecket har fattigvårdsstrecket varit vållande till de största förlusterna av 
rösträtten, även om vid jämförelse med närmast föregående kommunala val 
manfallet denna gång varit proportionsvis mindre. Inalles 41 432 personer 
eller 30-4 % av samtliga icke röstberättigade föllo för detta streck, därav 
avsevärt flera å landsbygden än i städerna. Strecket i fråga drabbade dess
utom liksom tidigare i åtskil l igt högre grad kvinnorna (47-7 %) än männen 
(20-6 %). 

Undersöker man utskylds- och fattigvårdsstreckens verkningar inom kom
muner av olika slag, visar sig särskilt beträffande utskyldsstrecket ganska 
djupgående skiljaktigheter vara för handen. 

De som förlorat rösträtten på grund av oguida kommunalutskylder, äro 
långt talrikare i skogs- och industrikommunerna än i jordbrukskommunerna. 
Motsättningarna äro särskilt framträdande beträffande männen. I fråga om 
fattigvårdsstreeket äro relationstalen något högre för jordbrukskommunerna 
än för övriga samt lägst för industrikommunerna. 

Motsvarande siffror för de särskilda länen äro sammanställda i tabell E . 
Da kommunerna i en del län fördela sig ganska ojämnt på de olika grup
perna, böra länssiffrorna upptagas med viss försiktighet. At t relationstalet 
avseende oguldna utskylder förhållandevis är så högt för männen inom jord
brukskommunerna i Blekinge län, beror sålunda på att i den ena av de två 
kommuner, vilka räknats såsom jordbrukskommuner, antalet män, som fallit 
för utskyldsstrecket, äro jämförelsevis talrika. 

På utskylds- och fattigvårdsstrecken komma över 80 % av de icke röst
berättigade. Av övriga hinder upptaga omyndighet eller konkurstillstånd 
10-2 %, främmande nationalitet 7-9 % och ådömd straffpåföljd I/o % av de icke 
röstberättigade. Såsom relativtalen i tab. D visa, ha de tre sistnämnda 
hindren förlorat i betydenhet sedan år 1922. 

Oguldna komm.-utsk. 

Fattigunderstöd. 
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Tab. E. Icke röstberättigade på grund av oguldna kommunalutskylder och fattig
understöd i promille av i röstlängd upptagna, länsvis. 

Såsom förut framhållits La i tab. 1 personer, som saknat rösträtt av mer 
än en anledning, hänförts under den diskvalifikationsgrund, som i det före
kommande fallet ansetts vara den viktigaste. Medtagas även de hinder, som 
på så sät t utelämnats, blir fördelningen efter diskvalifikationsgrunder följande: 

Antalet fall, då fattigunderstöd och oguldna utskylder vållat förlust av 
rösträtt, ökas icke oväsentligt, när samtliga hinder medräknas. 
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De oftast förekommande kombinationerna, då mer än ett hinder orsakat 
förlust av rösträtt , voro: 

I omkring 2/3 av de fall, då två eller flera hinder i förening orsakat för
lust av rösträtt, ha hindren utgjorts av omyndigförklaring eller konkurs
tillstånd samt fattigunderstöd. 

E n undersökning, i vilken utsträckning valmanskårerna i de sex största 
städerna (elektorsstäderna) drabbats av rösträttshindren, ger följande resultat: 

Den mest i ögonfallande motsatsen torde här vara skattestreekets verk
ningar i de olika städerna. Medan i Norrköping 79-8 pro mille fallit för 
detta streck, är motsvarande relationstal för Malmö endast 18-9. 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. 

Valdistrikt. Antalet valdistrikt utgjorde hösten 1926 inom hela riket 3 849, 
av vilka å landsbygden 3 397, i de sex största städerna 225 och i övriga 
städer 227. I vilken utsträckning uppdelningen i valdistrikt fortskridit 
under senare åren framgår av följande sammanställning: 

Ökningen sedan âr 1922 uppgår för landsbygden till 4-5 •/. och för städerna 
till 8-i %. 
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II. Landstingsmannavalen. 

materialet. Statistiken rörande landstingsmannavalen grundar sig i huvud
sak pä av vederbörande röstsammanräknande myndigheter, länsstyrelser, 
magistrater och stadsstyrelser, avlämnade särskilda uppgifter, vilka avgivits 
å formulär, som återgives å sid. 72. Uppgifter hava sålunda å detta meddelats 
för varje valkrets rörande antalet i valet deltagande, fördelade à män och 
kvinnor samt antalet avgivna valkuvert med fördelning å 1) personligen av
lämnade, 2) av äkta make genom andra maken avlämnade och 3) sådana, 
som avlämnats genom insändande av valsedelsförsändelse, med angivande i 
varje särskilt fall av antalet kuvert med godkänt och med kasserat innehåll. 
Ytterligare har upplysning lämnats om de vid valet förekommande kartell-, 
parti- och fraktionsbeteckningarna, antalet godkända valsedlar, som avgivits, 
och antalet landstingsmän, som valts under dessa beteckningar. Med ledning 
härav och efter skriftväxling med vederbörande myndigheter för införskaf
fande av kompletterande upplysningar ha de avgivna valsedlarna och valda 
landstingsmännen fördelats å de politiska partierna. I en del fall ha upp
lysningar även inhämtats från partiorganisationerna. 

Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen. För val av lands
tingsmän indelas landstingsområdet i valkretsar. För varje valkrets utses, 
oavsett dess folkmängd, en landstingsman och därutöver efter folkmängden 
en landstingsman för varje fullt tal av 5 000. Därvid skall (med undantag, 
varom se nedan) iakttagas, att för varje valkrets komma at t utses minst 5, 
högst 9 landstingsmän. 

Stad, vars folkmängd utgör minst 15 000, bildar en valkrets. Stad med mindre 
folkmängd än 15 000 förenas med annan stad eller andra städer eller med 
angränsande landsbygd till en valkrets. I valkrets, som utgöres av endast 
städer, skall folkmängden uppgå till minst 15 000. Delar av samma stad 
må icke ingå i olika valkretsar. 

Valkrets bestående av stad och landsbygd bör icke utan synnerliga skäl 
bildas. Valkretsindelningen å landsbygden verkställes, där så lämpligen kan 
ske, efter domsaga, t ingslag eller härad, men eljest efter kommuner. 

Från dessa huvudregler kunna följande undantag göras: 
Där bildande av valkrets enligt angivna bestämmelser skulle välla syn

nerliga olägenheter, må område med mindre invånarantal utgöra valkrets. 
Sådan valkrets skall dock, om landsbygd däri ingår, hava en folkmängd av-
minst 10000, samt i vad angår landsbygden, utgöras av domsaga eller av 
ett eller flera tingslag eller härad. 

Därest det antal landstingsmän, som efter angivna grunder bör utses inom 
ett landstingsområde, icke uppgår till 20, skall antalet landstingsmän ökas. 
så at t detsamma för hela landstingsområdet uppgår till minst tjugu. 
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De nya bestämmelserna om valkretsindelningen äro givna genom lagen av 
den 20 juni 1924 om landsting och innebära i huvudsak följande ändringai: 
höjning av maximigränsen för valkretsarnas invånarantal från 40 000 till 
44 999; höjning av minimigränsen för stadsvalkretsarnas invånarantal från 
10 000 till 15 000; stad och landsbygd liksom delar av olika domsagor kunna 
sammanföras ti l l valkrets; indelning efter kommuner är tillåten, även där 
den icke är nödvändig. 

Landstingsmannavalet skall förrättas tredje söndagen i september (i stad, 
eventuellt närmast därförut infallande lördag) eller, om därom särskilt be
slutats, å annan dag under tiden från och med den 13 till och med den 30 
september. I valdistrikt å landet med över 3 000 invånare skall och i val
distrikt under 3 000 invånare samt i stad kan valet utsträckas att äga rum 
under två på varandra följande dagar; i de förstnämnda distrikten må i 
undantagsfall valet pågå under ännu en dag. Ytterligare är a t t märka, att 
genom en år 1926 utfärdad lag kommunalfullmäktig- och stadsfullmäktigval 
kunna sammanföras med landstingsmannaval t i l l gemensam förrättning. 

Valet förrättas å landsbygden för varje valdistrikt inför den valnämnd, 
som utses för andrakammarval, och i städerna inför magistraten (stadssty
relsen) samt avser en mandattid av fyra år, räknade från och med den 1 ja
nuari året efter det, då valet skett. 

I fråga om villkor för rös t rä t t hänvisas t i l l avd. I., Den kommunala röst
rät ten. Rösträtten kan utövas antingen genom personlig inställelse vid val
förrättningen eller genom avgivande av s. k. valsedelsförsändelse. A t t rösta 
medelst valsedelsförsändelse är medgivet dels äkta make genom den andra 
maken, dels personer inom vissa yrken (sjömän m. fl.), därest de på grund 
av tjänstens utövning äro förhindrade at t infinna sig vid valet. 

Beträffande valsedlarnas partibetecknande utfärdades år 1926 nya före
skrifter, vilka innebära att, såsom fallet är vid andrakammarvalen, valsed
larna kunna förses med underbeteckningar. E n beteckning är obligatorisk, 
nämligen partibeteckningen (partinamn eller annan beteckning i ord för viss 
grupp av valmän eller för viss meningsriktning). Ovanför denna må före
komma en kartellbeteckning (beteckning i ord för två eller flera vid valet 
samverkande partier) och mellan partibeteckningen och namnen en fraktions
beteckning (beteckning i ord för viss grupp av valmän eller viss menings
riktning inom partiet). Dessa tre beteckningar kallas med ett gemensamt 
namn väljarbeteckningar. 

Vid röstsammanräkningen sammanföras valsedlar med samma första väljar-
beteekning i särskilda grupper (A-grupper). Förekomma inom A-grupp val
sedlar med en andra väljarbeteckning, ordnas A-gruppens sedlar efter sådan 
beteckning (B-grupper). Ti l l A-gruppen hörande sedlar med endast en be
teckning anses tillhöra en särskild B-grupp. På motsvarande sätt ordnas 
inom B-grupperna valsedlarna med en tredje väljarbeteckning i grupper (C-
grupper). Kandidatnamnens ordnande inom A-, B- och C-grupperna sker 
efter Phragméns metod. Den slutliga platsfördelningen mellan A-grupperna 
sker . efter D'Hondts regel. Röstsammanräknande myndighet för valen är å 
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landsbygden länsstyrelsen, i stad, som bildar egen valkrets, magistraten 
(stadsstyrelsen) samt i övriga stadsvalkretsar magistraten (stadsstyrelsen) i 
den Iblkrikaste staden. 

Valkretsindelning. Antalet landstingsvalkretsar i riket utgjorde vid 1926 
års val tillsammans 188, varav 140 landsbygdsvalkretsar, 44 stadsvalkretsar 
och 4 kretsar, som bestå av landsbygd och stad i förening. Dessa 4 kretsar 
äro: Åkers och Värmdö skeppslag samt Lidingö stad, Oxie och Skytts dom
saga samt Skanör med Falsterbo stad, Redvägs härad och Ulricehamns stad 
samt Jösse härad och Arvika stad. Då antalet landstingsvalkretsar vid när
mast föregående val (1922) utgjorde 205, varav 149 på landsbygden och 56 i 
städerna, har sålunda deras antal icke oväsentligt minskats. De ändringar, 
som kommit till stånd, äro i huvudsak en följd av de nya bestämmelserna 
rörande valkretsindelningen och beröra i främsta rummet stadsvalkretsarna. 
De senares antal har minskats med icke mindre än 12. I vilken omfattning 
städerna sammanförts i valkretsar framgår av följande sammanställning: 

Antalet städer, som bildade egen valkrets, utgjorde oo år 1922 men endast 
22 år 1926. 

E n fördelning av valkretsarna efter folkmängden och antalet landstingsmän 
meddelas i tab. F . I denna liksom i fortsättningen ha de 4 valkretsar, som 
bestå av landsbygd och stad i förening, räknats under landsbygden. 

Av tab. F framgår, a t t inom 29 valkretsar, varav 3 avse landsbygden och 
26 städerna, antalet landstingsmän är mindre än 5. Då motsvarande tal vid 
1922 års val utgjorde 51, har sålunda antalet valkretsar med lågt represen
tantantal icke oväsentligt minskats. 

De 3 valkretsar å landsbygden, som ha mindre folkmängd än den regel
mässiga, äro Handbörds härad i Kalmar län, Redvägs härad och Ulricehamns 
stad i Älvsborgs län samt Nordmarks domsaga i Värmlands län. De städer, 
som ha en folkmängd under 15 000 men likväl bilda egna valkretsar, äro: 
Enköping, Nyköping, Växjö, Vänersborg och Östersund. Sammanförda till 
valkretsar med en folkmängd understigande den nyssnämnda äro: 1) Oskars
hamn och Borgholm, 2) Alingsås och Åmål, 3) Askersund, Nora och Lindes
berg samt 4) Umeå och Skellefteå, 

Såsom tab. F visar har den vanliga relationen mellan folkmängden och 
antalet landstingsmän icke tillämpats beträffande 2 landsbygdsvalkretsar och 
1 stadsvalkrets. Det är de tre valkretsarna â Gotland, som bilda undan-
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Tab. F. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal landstingsmän. 

taget, vilket betingats av a t t i annat fall det sammanlagda antalet lands
tingsman för hela landstingsområdet icke skulle uppgått t i l l minst 20. 

Uppgifter rörande valkretsarnas namn och omfattning meddelas i tab. 2. 
I fråga om de förändringar, som ägt rum beträffande valkretsarna sedan 
år 1922, hänvisas till en jämförelse mellan nyssnämnda tabell och motsva
rande tabell i redogörelsen för kommunala valen åren 1922 och 1923. 

De städer, som icke deltaga i landsting, äro: Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Hälsingborg och Gävle. 

Röstberättigade. Antalet vid 1922 års landstingsmannaval röstberättigade 
män och kvinnor inom såväl varje valkrets och landstingsområde som inom 
samtliga landstingsområden framgår av tab. 2, För de valkretsar, där omval 
förrättats under år 1927, avse sifFrorna rörande de röstberättigade detta år. 
Beträffande rösträtten vid landstingsmannaval i övrigt hänvisas t i l l avd. I., 
Den kommunala rösträtten. 

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 
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valkuvert har sin orsak däri, att de vid valet företagna avpriekningarna i 
röstlängderna, på vilka siffrorna rörande antalet i valet deltagande grunda 
sig, i några fall blivit felaktigt verkställda. 

Vid 1926 års landstingsmannaval utgjorde hela antalet deltagande 1 208 450, 
därav 671 362 eller 55-6 % män och 537 088 eller 44'4 % kvinnor. Dessa siff
rors fördelning på landsbygd och städer framgår av följande sammanställ
ning, där även jämförelsesiffror för år 1922 äro meddelade. Full t jämförbara 
äro dock ej dessa siffror, då vid 1926 års val 4 städer, såsom i det föregående 
omnämnts, räknats under landsbygden och hänsyn ej kunnat tagas till så
dana förskjutningar i fråga om fördelningen mellan landsbygd och städer, 
som bero på ändringar i administrativa indelningen. 

Jämfört med år 1922 har sålunda vid föreliggande val en ökning ägt 
rum i antalet röstande med icke mindre än 310 855 eller 346 v För lands
bygden särskilt uppgår ökningen t i l l 254 691 och för städerna till 56 164, 
motsvarande resp. 35'6 och 30s •;. Ökningen träffar ojämförligt kraftigare 
den kvinnliga väljarkåren, som gått framåt med 42'8 %, medan motsvarande 
siffra för de röstande männen är 28'8 v 

Icke blott absolut utan även relativt, mätt efter förhållandet mellan anta
let röstande och antalet röstberättigade, har deltagandet varit betydligt 
livligare vid detta val än vid närmast föregående. I hela riket upptog så
lunda år 1926 antalet röstande 48-8 > av de röstberättigade emot 37'6 % 
år 1922. 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-
mannavalen åren 1919 och 1922 och andrakammarvalen åren 1921 och 1924 
äro medtagna: 

Ehuru valdeltagandet år 1926 icke fullt kan mäta sig med deltagandet i 
andrakammarvalet 1924, har det likväl varit betydligt livligare än vid när
mast föregående landstingsmannaval (1922). Detta gäller såväl landsbygden 
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som städerna och männen som kvinnorna. Vid jämförelse mellan siffrorna 
för är 1919 och övriga år bör ihågkommas, att vid landstingsmanna valet 
1919 röstandet medelst fullmakt praktiserades i stor omfattning, särskilt 
bland kvinnorna. 

Göres en undersökning rörande valdeltagandet i de särskilda landstings
områdena, finner man, att bland männen deltagandet i fråga om landsbygden 
varit livligast i Malmöhus läns område (62-6 %) och mattast i Göteborgs och 
Bohus läos område (46-s %), medan i fråga om städerna anslutningen varit 
störst i Kristianstads län (69"5 %) och minst i Kalmar läns norra landstings
område (51's %)• Beträffande kvinnorna är deltagarprocenten för landsbygden 
högst inom Malmöhus läns område (49-a %) och lägst i Skaraborgs län (31'7 %). 
För städerna återfinnas motsvarande gränstal i resp. Malmöhus läns område 
(56-o %) och Örebro län (39'3 %). 

Såsom efterföljande tabell visar, har deltagandet i valen varit ganska 
växlande inom olika valkretsar. Det högsta frekvenstalet för männen upp
visade å landsbygden Östersysslets domsaga, med de röstande utgörande 
69-2 % eller över två tredjedelar av de röstberättigade, samt bland städerna 
Ira-ndskrona ( 7 2 ) , i vilken valkrets även det livligaste (61,3 %) deltagandet 
från kvinnornas sida förekom. Lägsta procenttalen å landsbygden påträffas 
för såväl männen som kvinnorna i Orusts och Tjörns domsaga, där blott resp. 
35-o och 26-1 % av de röstberättigade begagnat sin rösträtt. För städernas 
vidkommande voro både de röstande männens och de röstande kvinnornas 
relativa antal lägst i Vänersborg (resp. 46s och 32-8 %). 

De anförda siffrorna framhäva därjämte det livligare valdeltagandet år 
1926. Beträffande kvinnorna exempelvis nådde vid 1922 års val icke någon 
valkrets vare sig å landsbygden eller i städerna npp till ett valdeltagande 
av över 50 %, medan detta var fallet år 1926 i fråga om 10 valkretsar å 
landsbygden och 15 i staderna. 
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Deltagandet i landstingsmannavalet har även i viss män rönt inflytande 
av den sammanfbring av stadsfullmäktig- och kommunalfullmäktigvalen med 
landstingsmannavalet, som här och var, såsom den efterföljande framställ
ningen rörande fullmäktigvalen närmare utvisar, ägt rum i ganska stor ut
sträckning. Verkställda undersökningar giva vid handen, att vid valsam-
manföring i allmänhet samma personer deltaga i båda valen med undantag 
självfallet för dem, som på grund av den högre valrättsåldern vid lands-
tingsmannaval äro förhindrade a t t deltaga i sistnämnda val. Där valen 
förrättats var för sig, framträda däremot ganska djupgående motsättningar 
i detta hänseende. Med ledning av röstlängderna äro i nedanstående sam
manställning uppgifter sammanförda över antalet personer över 27 år, som 
deltagit 1) i båda valen och 2) i endast ettdera av desamma, varvid uppgif
terna avse dels en del städer och landskommuner, i vilka fullmäktig- och 
landstingsmannavalen ägt rum samtidigt, dels en del städer och landskom
muner, där dessa val varit förlagda till olika tider. 

Medan i de ovannämnda landskommunerna, som förrättat fullmäktig- och 
landstingsmannavalen samtidigt, de som deltagit endast i ettdera av dessa 
val, utgöra blott 1'9 % av samtliga personer över 27 år, som avgivit röster 
vid valen ifråga, är motsvarande procenttal för de andra landskommunerna 
icke mindre än 38 -i. Motsättningen är endast obetydligt mindre beträffande 
städerna, för vilka relationstalen äro resp. O9 % och 3ii 4 ',,. Detalj siffrorna 
för de särskilda kommunerna och städerna utvisa i allmänhet inga större 
växlingar, vilket gör sannolikt, at t de anförda siffrorna kunna anses vara 
representativa. Det vill sålunda synas, som om valsammanföringen medfört 
en ganska genomgripande omgestaltning av väljarkårerna vid landstings-
manna- och vid fullmäktigvalen i riktning mot en uniformering av dessa. 

De starkt ökade röstsiffrorna vid samtliga de under år 1SI26 förrättade 
valen synas mindre, än som måhända kunnat förmodas, vara a t t betrakta 
såsom verkningar av valsammanföringen. Et t undantag härifrån utgöra lik
väl kommunalfullmäktigvalen, vilka, såsom framgår av redogörelsen för dessa 
val, redovisa en betydligt större ökning av valdeltagandet i kommunerna 
med sammanförda val än i de andra kommunerna. Vad särskilt landstings-
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man na valen beträffar, har i saknad av erforderliga jämförelsetal i fråga om 
landsbygden några undersökningar härutinnan icke kunnat göras. Av åt
skilligt a t t döma synes emellertid det rösttillskott, som uppstått genom uni
formeringen av väljarkårerna, här mindre kommit landstingsmannavalet än 
fullmäktigvalet till godo. 

I fråga om städerna äro för de stadsvalkretsar, beträffande vilka jämförelse
tal stått t i l l buds, här nedan uppgifter sammanförda över valdeltagandet 
aren 1922 och 1926 dels inom sådana kretsar, vilka år 1926 förrättat stads
fullmäktig- och landstingsmannavalen samtidigt, dels inom kretsarna av 
andra slaget. 

Såsom siffrorna visa, är ökningen i deltagarfrekvensen något fastän obetyd
l igt större för städerna med gemensam valdag än för städerna utan sådan. 

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 genom 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 hela 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
heter, även om, såsom naturligt är, de personligen närvarande proportionsvis 
äro något talr ikare i städerna än å landsbygden. De relativa förskjutnin
garna i detta avseende sedan år 1922 äro ytterst obetydliga. De insända 



LANDSTINGSMANNAVALEN. 1 9 * 

valsedelsförsändelserna, vilka utgöra mindre än en promille av samtliga av
givna valkuvert, ha likväl starkt ökats. 

Göres en cruppering av de olika landstingsområdena efter antalet i valet 
personligen deltagande i förhållande till hela antalet, såsom skett här nedan, 
framträda icke några större skiljaktigheter härutinnan: 

Det lägsta frekvenstalet (74-4 %) i fråga om samtliga landstingsområden 
uppvisar Blekinge län och det högsta (83-3 %) Hallands län. Det sistnämnda 
länet kommer i främsta rummet beträffande såväl landsbygden (81"i %) som 
städerna (89'2 %). Minst talrika voro å landsbygden de vid valet personligen 
närvarande inom Blekinge län (73-i %) och i städerna inom Norrbottens län 
(74-3 %). 

Beträffande de insända valsedelsförsändelserna förekommo sådana inom 62 
valkretsar å landsbygden och inom 33 i städerna. Högsta antalet inom dessa 
utvisade Karlskrona stad, där inalles 241 personer röstade genom dylik för
sändelse. Endast en valsedelsförsändelse avlämnades inom var och en av 
34 valkretsar å landsbygden samt inom 9 i städerna. 

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 1926 års val avgivna godkända valsedlar. Fördelningen grundar sig på 
av vederbörande röstsammanräknande myndigheter lämnade uppgifter rörande 
de vid valet förekommande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna och 
det antal röster, som tillkommit dessa. Oftast ha ytterligare upplysningar 
måst inhämtas i främsta rummet från de nyssnämnda myndigheterna men i 
en del fall även från partiorganisationerna. I de fall, da partierna använt 
gemensam kandidatlista, vilket särskilt bland liberala och frisinnade före
kommit i ganska stor utsträckning, ha de avgivna valsedlarna i siffrorna för 
de särskilda landstingsområdena och hela riket approximativt fördelats å de 
samverkande partierna. Rörande den därvid använda fördelningsgrunden, 
liksom rörande utproportioneringen av stänkröster m. m., hänvisas till an
märkningen under tab. 2. Det bör observeras, at t tiil följd härav de i tab. 
2 meddelade siffrorna icke alltid angiva de rösttal, partierna haft at t till
godoräkna sig vid fördelningen av mandaten. Dessa rösttal finnas däremot 
tillsammans med de vid valet förekommande kartell-, parti- och fraktions
beteckningarna återgivna i tab. 3. 

Inalles avgåvos vid 1926 års landstingsmannaval 1 205 276 godkända s-al-
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sedlar, av vilka 967 138 komma på landsbygden och 238138 på städerna. 
Av dessa ha 1 202 189 kunnat fördelas på partier, medan återstoden förts i 
kol. övriga. I vidstående översikt äro siifrorna för hela riket sammanförda 
med motsvarande siffror för landstingsmannavalen år 1922 och andrakammar-
valen är 1924, varvid beträffande sistnämnda val rösterna i de sex största 
städerna frånräknats. I socialdemokraternas rösttal ingå för år 1922 vänster
socialisternas och för år 1924 rösterna tillhörande dåvarande Högiundsrikt-
ningen inom kommunistiska partiet: 

Tabellen visar, att socialdemokraterna äro det största partiet med 38-o % 
av de avgivna rösterna. I andra rummet kommer högerpartiet med 26-9 %, 
närmast följt av de frisinnade (14s %), vilkas rösttal dock endast obetydligt 
överstiger bondeförbundets (14-3 %). De båda minsta partierna, de liberala och 
kommunisterna, representera resp. 2'4 % och 3 s %. Jämfört med år 1922 upp
visa samtliga partier (liberala och frisinnade tagna tillsammans) starkt ökade 
rösttal med undantag av kommunisterna, för vilka ökningen utgör endast 
1103 röster (2-8 %)• Röätökningen är för högern 53 545 (19-8 %), för bonde
förbundet 43101 (33-3 %), för de liberala och frisinnade 39 444 (23s %) samt 
för socialdemokraterna icke mindre än 171174 (59-6 %). De sistnämndas 
kraftiga frammarsch har medfört, a t t vid en jämförelse mellan de relativa 
fördelningarna år 1922 och år 1926, socialdemokraterna stå som vinnande part, 
medan samtliga övriga partier fått sin ställning försämrad. En motsättning 
framträder här mellan landstingsmannavalen och elektorsvalen, vid vilka 
senare ställningen för socialdemokraterna försvagats, under det a t t särskilt 
kommunisterna men även liberala och frisinnade gå t t framåt. 

En sammanställning av siffrorna för år 1926 med siffrorna för närmast 
föregående politiska val, andrakammarvalet 1924, vilka siffror dock av flera 
skäl icke äro fullt jämförbara med varandra, synes icke tyda på, a t t några 
större förskjutningar ägt rum inom valmanskåren. 

Partifördelningen av de vid landstingsmannavalen 1922 och 1926 å lands
bygden, resp. i städerna, avgivna valsedlarna var nedan angivna. Hänsyn 
har ej kunnat tagas till under mellanliggande tiden inträffade administrativa 
förändringar m. m. 
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Socialdemokraterna äro det starkaste partiet såväl â landsbygden som i 
städerna och ha därvid gåt t förbi högern, som vid 1922 års val hade för
steget i städerna. 

Antalet avgivna valsedlar partivis inom de" olika landstingsområdena an-
gives i absoluta tal i tab. 2 och i relativa tal i tab. G. å följande sida. Av 
sagda tabeller framgår bl. a., att högern var det starkaste partiet i 9 lands
tingsområden, nämligen liksom år 1922 i Jönköpings. Kronobergs, Kalmar 
läns norra och södra, Hallands, Göteborgs och Bohus, Alvsborgs, Skaraborgs 
och Norrbottens läns landstingsområden samt bundeförbundet i Gotlands, de 
frisinnade i Västerbottens län samt socialdemokraterna i de 14 återstående 
landstingsområdena. Förändringarna i detta hänseende sedan 1922 års val 
inskränka sig till a t t i Jämtlands län liberala oçh frisinnade överflyglats av 
socialdemokraterna. Absolut majoritet för ett enda parti inom ett lands
tingsområdes väljarkår förekom blott i ett fall, nämligen i Södermanlands 
län, där socialdemokraterna samlade 50'9 % 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, Stangenäs 
härad m. m., Kumla och Hardemo härad, Västerbottens södra domsaga, 
Västerbottens mellersta domsaga, Bureå och Skellefteå socknar, Byske m. fl. 
socknar, Lycksele tingslag, Torneå domsaga och Gällivare domsaga. Liksom 
år 1922 erhöll bondeförbundet, frånsett stänkröster, även nu röster inom 3 
stadsvalkretsar. Liberalerna saknades i 88 kretsar å landsbygden, varibland 
samtliga landsbygdsvalkretsar inom Jönköpings, Kronobergs, Gotlands, Ble
kinge, Kristianstads, Skaraborgs, Kopparbergs, Västerbottens och Norrbottens 
län samt i 13 stadsvalkretsar, belägna huvudsakligen inom de nyssnämnda 
länen. Frisinnade partiet förekom ej inom 4 landsbygds valkretsar, Ölands 
domsaga, Halmstads och Tönnersjö härad, Arstads och Faurås härad samt 
Lane, Tunge och Sörbygdens härad, och ej heller inom 3 stadsvalkretsar, 
Nyköping, Växjö samt Laholm m. fl. städer. Socialdemokraterna saknades 
endast i en valkrets, nämligen Orusts och Tjörns domsaga, medan kom
munisterna, frånsett stänkröster, saknades i 64 kretsar å landsbygden och 
19 i städerna. Vid 1922 års val saknades högern ej i någon krets, bonde-
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förbundet i 10 kretsar, dåvarande liberala partiet i 4, socialdemokraterna i 7, 
vänstersocialisterna i 159 och kommunisterna i 115. 

Vid 1926 års val utgjorde (motsvarande siffror för år 1922 angivna inom 
parentes) högern det starkaste partiet i 56 (82) valkretsar, bondeförbundet 
i 10 (11), de frisinnade i 10 (dåvarande liberala partiet i 22), socialdemokra
terna i 111 (socialdemokrater och vänstersocialister i 89) samt kommunisterna 
i 1 (1). Absolut majoritet ägde högern i 10 (26), bondeförbundet i 3 (2), 
de frisinnade i 2 (1) och socialdemokraterna i 30 (20) valkretsar. 

Till de i tab. 2 under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna hava räk
nats dels sådana valsedlar, som i röstsammanräkningsprotokollen bruka sam
manföras under rubriken »Diverse första väljarbeteckningar?, dels valsedlar 
tillhörande opolitiska sammanslutningar, dels dessutom, där röstsiffran ej pä 
annat sätt kunnat i tabellen angivas, valsedlar avgivna å en för olika par
tier gemensam kandidatlista. Valsedlarna av sistnämnda slag ingå likväl 
under »övriga» endast i uppgifterna för valkretsarna. I siffrorna för lands
tingsområdena och hela riket ha de approximativt fördelats på vederbörande 
partier. 

Såsom tab. 2 visar, utgöra de under »övriga» upptagna valsedlarna för 
samtliga landstingsområden 3 087. Av dessa tillhöra 2 755 gruppen »Diverse 
första väljarbeteckningar». Antalet stänkröster har följaktligen denna gång 
varit betydande. Till jämförelse kan meddelas, att motsvarande antal för hela 
landet vid andrakammarvalet 1924 utgjorde endast 113. Ökningen av antalet 
valsedlar av detta slag har sin huvudsakliga orsak i den förväxling av valsedlar, 
som ibland ägt rum i de landskommuner och städer, där fullmäktigvalet för
rä t ta ts samtidigt med landstingsmannavalet. Förväxlingen har t i l lgått sä, 
at t valsedel, avsedd för det ena valet, inlagts i kuvert, försett med beteck
ning för det andra valet. Ha därvid väljarbeteckningarna varit olika vid 
de båda valen, såsom ganska ofta varit fallet, särskilt i fråga om kommunal
fullmäktig- och landstingsmannavalen, så ha de förväxlade valsedlarna kom
mit at t bilda en diversegrupp utan inflytande på valets utgång och följakt
ligen varit tillspillogivna för det parti, som i det förekommande fallet använt 
sig av skilda beteckningar. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 
Den samverkan, som vid valen äger rum mellan partierna, brukar i allmänhet 
bestå i, att två eller flera partier ena sig om gemensam väljarbeteckning, 
men samverkan utsträckes ibland till att omfatta jämväl kandidatlistan. Den 
kan vidare omfatta partiet i dess helhet eller endast en del av detsamma. Då 
de samverkande partierna äro flera än två, kan den äga rum antingen på så 
sätt, att under den gemensamma första väljarbeteckningen partierna i fråga 
uppträda var för sig, eller också i den formen, att under kartellbeteckningen 
två av partierna genom användande av gemensam andra väljarbeteckning 
samverka gentemot det tredje partiet eller de andra partierna inom kartellen. 
Såsom närmare framgår av tabellerna 2 och 3, i vilken senare uppgifter 
rörande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna finnas meddelade, ha 

3— 272:,34 
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samtliga dessa former av samverkan förekommit vid 1926 års landstings-
mannaval. 

Den gemensamma väljarbeteckningen visar sig vid en jämförelse med för
hållandena i detta avseende vid tidigare valtillfällen ha blivit allt vanligare. 
I nedanstående sammanställning äro för landstingsmannavalen sedan år 1912 
uppgifter sammanförda rörande antalet valkretsar, i vilka gemensam väljar-
beteckning mellan två eller flera partier förekommit, varjämte inom parentes 
angivits hela antalet kretsar vid valen i fråga. 

Antal valkretsar där två eller flera partier använt gemensam väljarbeteckning. 

Vid valet år 1926 förekom sålunda gemensam väljarbeteckning inom 175 
valkretsar, varav 140 på landsbygden och 35 i städerna, utgörande 97-2 och 
79-5 % av samtliga valkretsar inom resp. områden. Bidragande orsak till 
den ökade samverkan mellan partierna, som ägt rum vid sistnämnda val, ha 
utan tvivel varit de nya bestämmelserna rörande valsedlarnas partibeteck-
nande. At t denna samverkan i allmänhet ökats under de senare åren, beror 
— frånsett sådana orsaker, som äga samband med rent politiska förhållanden 
— även på a t t partiernas antal vuxit, och att , såsom följande siffror visa, 
partierna i a l l t större utsträckning förekomma samtidigt inom en och samma 
valkrets : 

Medan antalet kretsar, i vilka samtliga partierna uppträdde, år 1919 var 
9, utgjorde motsvarande antal vid 1922 års val 18 och vid 1926 års val 28. 

I vilken utsträckning de olika partierna vid de tre senaste landstings
mannavalen begagnat sig av gemensam väljarbeteckning framgår av samman
ställningen hä r nedan, vilken angiver antalet valkretsar, i vilka partiet sam
verkat och (inom parentes) antalet kretsar, i vilka part iet förekommit. 
Endast sådana fall äro här liksom i det följande medtagna, då partierna i 
s i n h e l h e t samverkat. 
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De olika partiernas kombinationer ha varit följande. Uppgifterna för år 
1926 avse samverkan i fråga om första väljarbeteckningen. 

1 detta sammanhang må erinras om de förändringar i fråga om partierna, 
som ägt rum under de senare åren: jordbrukarnas riksförbund och bondeför
bundet framträda såsom ett parti , bondeförbundet, vid 1922 års val, liberala 
partiet såsom två partier, liberala och frisinnade, vid 1926 års val, social
demokraterna och vänstersocialistiska partiet såsom ett parti, socialdemokra
terna, vid 1926 års val, kommunistiska partiet uppträder första gången vid 
1922 års val. För att möjliggöra en jämförelse mellan kombinationerna 
under de olika åren har i ovanstående översikt jordbrukarnas riksförbund 
och bondeförbundet räknats såsom ett parti samt liberala partiet för åren 
1918, 1919 och 1922 betecknats såsom »liberala + frisinnade». I övrigt bör 
hållas i minne, at t antalet valkretsar vid 1918 års val utgjorde 151, vid 1919 
års 204, vid 1922 års 205 och vid 1926 års val 188. 

Det mest framträdande draget torde här vara den ökade samverkan, som, 
även oavsett tillkomsten av ett nytt parti genom det liberala partiets upp-
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delning, kommer ti l l synes för de borgerliga partierna. Medan högern år 
1919 samverkade i 88 av de 199 valkretsar, där partiet förekom, äro mot
svarande ta l för år 1926 resp. 152 och 188. För bondeförbundet äro siffrorna: 
för 1919 års val 88 av 130 och för 1926 års 135 av 137. Det liberala par
tiet samverkade år 1926 i 80 valkretsar av 87 och det frisinnade partiet i 
142 av 181. I 19 av dessa valkretsar avsåg emellertid denna samverkan 
gemensam väljarbeteekning för just dessa båda partier. Vid 1919 års val 
förekom liberala part iet i 202 valkretsar, men använde sig endast i 18 av 
gemensam partibeteckning med andra partier. 

Den oftast förekommande partikombinationen har var i t socialdemokrater 
och kommunister, vilka i 80 valkretsar å landsbygden och 25 valkretsar i 
städerna eller i samtliga de kretsar, där kommunisterna uppträ t t såsom parti, 
haft samma första väljarbeteekning. Därefter komma kombinationen höger, 
bondeförbundet och frisinnade i 60 valkretsar och kombinationen höger, bonde
förbundet, liberala och frisinnade i 42 kretsar, varjämte i 27 högern och 
bondeförbundet använde samma väljarbeteekning. Undersöker man i vad 
mån förändringar i partikombinationerna ägt rum under de fyra senaste 
landstingsmannavalen, visar sig särskilt liberala (liberala och frisinnade) 
partiets samverkan med andra partier ha vari t växlande. Ar 1918 samver
kade de liberala med bondeförbundet i 1 valkrets samt med endera social
demokratiska eller vänstersocialistiska partierna eller båda dessa partier i 
förening i inalles 84 kretsar, medan partiets samverkan år 1919 inskränkte 
sig till 18 valkretsar. I 11 av dessa kretsar avsåg samverkan de socialis
tiska partierna och i de återstående högern eller bondeförbundet eller dessa 
partier tillsammans. Vid 1922 års landstingsmannaval använde sig liberala 
partiet av gemensam partibeteckning i ett betydligt större antal eller i in
alles 52 kretsar, varvid beteckningen var gemensam med socialdemokraterna 
endast i 2 kretsar, medan i 50 kretsar samverkan gällde högern och bonde
förbundet i olika kombinationer. Vid senaste landstingsmannavalet utvid
gades denna senare samverkan ytterligare, och antalet valkretsar, i vilka 
liberala och frisinnade eller någotdera av partierna samverkade med de nyss
nämnda partierna utgjorde då 128, medan samverkan med socialdemokraterna 
ej förekom i någon krets. 

Utöver nu omnämnda fall av samverkan, vilka samtliga avse gemensam 
första väljarbeteekning, har såsom förut framhållits, i sådana fall, då de sam
verkande partierna varit flera än två, ibland förekommit, a t t under kartell
beteckningen två av partierna genom användande av gemensam andra väljar
beteekning uppträt t såsom en enhet gentemot det tredje partiet eller de 
återstående partierna inom kartellen. Samverkan mellan flera än två par
tier förekom i 119 valkretsar. Inom 49 av dessa förekom nu angivna slag 
av samverkan i fråga om andra väljarbeteckningen. Denna avsåg i 20 av 
dessa valkretsar icke blott väljarbeteckningen utan även kandidatlistan, och 
samverkan gällde i flertalet av dessa kretsar liberala och frisinnade. I de 
återstående 29 kretsarna voro kombinationerna följande. 
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Dessutom förekom i 4 valkretsar, a t t inom kartellen, som i dessa fall om
fattade fyra partier, funnos två kombinationer med gemensam andra väljar-
beteckning för i vartdera fallet två av partierna. Fem av dessa åtta kom
binationer hade även kandidatlistan gemensam. 

Samverkan mellan partier genom användande av icke blott gemensam 
väljarbeteckning utan även gemensam kandidatlista har, såvitt kunnat ut
rönas, förekommit mellan nedan angivna partier: 

Denna form för samverkan har såsom synes i främsta rummet begagnats 
av liberala och frisinnade. 

I några valkretsar har förekommit, att vederbörande politiska parti vid 
samverkan varit delat i grupper, vilka uppträtt såsom självständiga partier. 
Såsom exempel må nämnas de båda högergrupperna »Valmansföreningen; och 
sLantmän och Borgares i Jönköpings läns valkretsar. 

Tab. 3 visar, at t vid den samverkan, som ägt rum mellan partierna, under
beteckning a valsedlarna för at t utmärka det egna partiet i stor utsträckning 
kommit till användning. I 255 av de 304 fall, då första eller andra väljar-
beteckningen men ej kandidatlistan var gemensam, hade rar och en av de 
samverkande parterna sina valsedlar försedda med särskild väljarbeteckning. 
I 45 fall, av vilka 38 avse samverkan mellan socialdemokrater och kom
munister, använde endast ett eller, där beteckningen var gemensam för flera 
än två partier, två av de samverkande partierna underbeteckning à val
sedlarna, medan i 4 fall, samtliga avseende samverkan mellan liberala och 
frisinnade, ingendera parten hade underbetecknade valsedlar. 

Förutom nu omnämnda fall, då nnderbeteckning å valsedlar kommit till 
användning för at t möjliggöra valkartell mellan olika partier, ha enskilda 
valmansgrupper inom partierna använt sig av dylik beteckning i syfte at t 
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därigenom säkerställa valet av sina kandidater. I vilken utsträckning dylika 
fraktioner inom olika partier under den för hela partiet gemensamma parti
beteckningen använt sig av särskild fraktionsbeteckning, framgår av följande 
översikt. Beteckningar, som erhållit endast ett fåtal röster, äro icke med
tagna. 

Såväl absolut som relativt taget bar högern haft de flesta fraktionsbeteck
ningarna. Såsom i det föregående omnämnts, har dessutom i en del fall 
förekommit, att de grupper, i vilka ett parti varit delat, icke använt gemen
sam partibeteckning utan framträtt vid valet såsom självständiga partier. 

En överblick över väljarbeteckningarnas förekomst lämnas även i följande 
sammanställningar, i vilka dock utelämnats dels sådana beteckningar, som i 
röstsammanräkningsprotokollen redovisats under rubriken »Diverse väljarbe-
teckningars, dels sådana, beträffande vilka beteckningen visserligen funnits 
angiven i protokollet men antalet röster understigit 10. 

Antalet väljarbeteckningar i medeltal pr valkrets utgör 65. över hälften 
eller 54'6 % utgöras av andra väljarbeteckningar, medan första väljarbeteck-
ningarna upptaga 36-o % och tredje väljarbeteckningarna 9-4 %. 

Huru väljarbeteckningarna fördela sig efter landstingsområden visar tab. 
H. Högsta antalet väljarbeteckningar pr valkrets hade Norrbottens län (9-o) 
och minsta antalet Gotlands län (4 a). 
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Tab. H. Antal väljarbeteckningar m. m. efter landstingsområden vid lands-
tingsmannavalen år 1926. 

I vilken utsträckning första, resp. andra väljarbeteckningen följts av ytter
ligare beteckningar framgår av siffrorna här nedan: 

Under samma första väljarbeteekning ha följaktligen förekommit ända till 
5 andra väljarbeteckningar, och under andra väljarbeteckningen 3 tredje 
väljarbeteckningar. 

De väljarbeteckningar, under vilka vederbörande partier uppträda, äro, 
såsom tab. o visar, ganska växlande. E t t sammandrag över sådana beteck
ningar, som av de olika partierna använts för a t t utmärka det egna partiet, 
dels då partiet samverkat, dels då det uppträtt självständigt, lämnar följande 
tablå. Därvid äro endast de beteckningar medtagna, som förekommit två 
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eller flera gånger. Det i varje särskilt fall förekommande antalet framgår 
av parentessiffrorna. 

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 genom 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 1926 års val 
utgjorde 3 252, varvid fördelningen på landsbygd och städer, under jämförelse 
med närmast föregående val var följande: 

I promille av hela antalet avgivna valsedlar utgjorde de kasserade vid 
1926 års val å landsbygden 2'9, i städerna 2-o och i hela riket 2'7. Motsva
rande tal vid 1922 års val voro resp. 4p3, 3-3 och 4 i . Nedgången i fråga 
om antalet kasserade valsedlar torde till en del bero på att grunderna för 
kassering ändrats i sådan mån, att, därest ett valkuvert innehåller två lika-
lydande valsedlar, den ena numera räknas, medan tidigare båda ogillades. 

S. k. masskassering av valkuvert förekom i 4 valdistrikt, belägna resp. 
inom följande valkretsar, nämligen Västra Värends domsaga, Sevede och 
Tunaläns domsaga samt Aspelands härad, Tössbo och Vedbo domsaga och 
Torneå domsaga. I de båda sistnämnda valkretsarna blevo med anledning 
härav valen överklagade, med påföljd att omval måste företagas. I fråga om 
3 av valdistrikten var orsaken till kasseringen, att förseglingen å de omslag, 
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i vilka valkuverten voro inlagda, ej var i behörig ordning samt i fråga om det 
fjärde distriktet, at t valkuverten icke voro försedda med valdistriktets stämpel. 

Beträffande tillsammans 619 valkuvert utan godkänt innehål], saknas upp
gift, huru de fördela sig å sådana, som avlämnats av vid valförrättningen 
personligen närvarande och sådana, som avlämnats av äkta makar. I fråga 
om de återstående var fördelningen följande. Andelen av samtliga avgivna 
valkuvert av resp. slag angives av promillesiffrorna. 

Såsom av ovanstående framgår, är relativa antalet kasserade valsedlar i 
det närmaste detsamma beträffande de båda förstnämnda slagen av valkuvert, 
medan bland de insända valsedelsförsändelserna kassationsprocenten såsom 
vanligt är hög. En stor del av de kasserade valsedelsförsändelserna torde ut
göras av sådana, som av olika anledningar lagts obrutna åt sidan såsom ogilla. 

Överklagade val. Jämlikt § 14 i landstingsförordningen skola besvär över 
landstingsmannaval anföras hos Konungen för att i regeringsrätten avgöras, 
över de år 1926 förrättade landstingsmannavalen anfördes besvär inom 9 
valkretsar, varav 7 på landsbygden och 2 i städerna. De anförda besvären 
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Tab. I. Jämförelse mellan valen 

blevo i ett fall, beträffande valet i Umeå domsaga, ogillade men ledde i öv
riga kretsar till, att omval måste förrättas. Dessa kretsar voro: Halmstads 
och Tönnersjö härad (Hallands län), Uddevalla, Kungälvs, Marstrands, Lyse
kils och Strömstads städers valkrets (Göteborgs och Bohus län), Tössbo och 
Vedbo domsaga (Älvsborgs län), Vadsbo södra domsaga (Skaraborgs län), 
Sydöstra Hälsinglands domsaga (Gävleborgs län), Bollnäs domsaga (Gävle
borgs län), Umeå och Skellefteå städers valkrets (Västerbottens län) samt 
Torneå domsaga (Norrbottens län). Även omvalet i Vadsbo södra domsaga 
överklagades med påföljd, a t t nyt t val måste förrättas. Orsakerna till valens 
upphävande m. m. framgår av översikten å föregående sida. I samtliga fallen 
gäller, at t upphävandet föranletts av, att de anmärkta felaktigheterna kunnat 
inverka på valets utgång. 

Såsom översikten visar, ha 3 av valen upphävts bl. a. på den grund, a t t 
personer fått deltaga i valet, ehuru de icke varit berättigade därtill. En l ig t 
vad röstlängderna utvisa, inträffar numera icke så sällan, a t t vid valförrätt-
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i de kretsar, där omval ägt rum. 

ningarna felaktigheter av detta slag bliva begångna. Dessa obehöriga val
deltagare utgöras till övervägande antal av personer, som pä grund av under-
årighet icke äga rösträtt under valåret utan först påföljande år. Dessa äro 
nämligen instreckade i vederbörande kolumn såsom röstberättigade, men i 
röstlängdens anmärkningskolumn finnes antecknat, at t rösträtten får utövas 
först under det kommande året. Det är denna sistnämnda anteckning, som 
ibland ej synes bliva beaktad. 

De uppgifter, som i tabellerna 2 och o finnas meddelade i fråga om de 
valkretsar, där omval ägt rum, avse i samtliga fall de nya valen, i fråga 
om Vadsbo södra domsaga sista omvalet. Då detta omval, såsom nyssnämnda 
översikt visar, förrättats först den 14 augusti 1927, har föreliggande berättelse 
härigenom blivit fördröjd. 

I tab. I meddelas en jämförelse mellan valen i september och omvalen. Del
tagandet har varit livligare i omvalen än i de första valen utom beträffande 
Tössbo och Vedbo domsaga, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Bollnäs domsaga 

1114 röster, av vilka enligt uppgift flertalet tillhöra liberala partiet, men en del även härröra frln 
valet 613 röster och vid omvalet 414 röster. 
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och Torneå domsaga. I fråga om rösterna har för valkretsarna sammantagna 
någon exakt partifördelning ej kunnat göras, enär i några fall gemensam 
kandidatlista för olika partier förekommit. Till följd härav äro de i tab. I med
delade slutsiffrorna endast approximativt riktiga. De ändringar, som omvalen 
orsakade, belöpa sig i fråga om den slutliga partiställningen bland de valda lands
tingsmännen till, at t högern erhöll ytterligare 2 mandat, bondeförbundet 1 och 
de liberala 1, medan socialdemokraterna förlorade 3 och de frisinnade 1 mandat. 

Landstingens sammansättning. Uppgifter rörande antalet av de olika par
tierna valda landstingsmän meddelas för varje valkrets och landstingsområde 
samt för hela r iket i tab. 2. Antalet representanter, som tillkommit de vid 
valet förekommande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna, framgår av 
tab 3. Uppgifterna rörande partifördelningen grunda sig i allmänhet på 
av de röstsammanräknande myndigheterna lämnade upplysningar, i en del 
fall kompletterade genom förfrågningar hos vederbörande partiorganisationer. 
För några få av de valda har partiställningen icke med säkerhet kunnat av
göras. Två de liberala och frisinnade närstående representanter synas hava 
valts såsom vildar. I efterföljande sammanställningar, liksom i de nyssnämnda 
tabellerna, har den ena räknats såsom liberal och den andra såsom frisinnad. 
Partifördelningen efter-1926 (1927) års val är följande. Til l jämförelse med
delas resultatet vid 1922 års val, varvid vänstersocialisterna inräknats bland 
socialdemokraterna. 

Antalet valda landstingsmän utgjorde år 1926 sammanlagt 1126 och har 
sedan år 1922 ökats med 4. För landsbygden utgör ökningen 8, medan stä
dernas representanter minskats med 4. Förskjutningen mellan landsbygd 
och städer beror på de i det föregående omnämnda förändringar, som vid
tagits beträffande valkretsindelningen. Såsom landsbygdsrepresentanter hava 
därjämte räknats samtliga representanter för de valkretsar, som bestå av 
stad och landsbygd i förening. 

Såsom ovan synes äro socialdemokraterna med 441 representanter det star
kaste partiet. Mandatökningen är väsentlig och uppgår till nära 20 •'.. 
Närmast efter socialdemokraterna följer högern med 326 representanter. Par
tiet har fått vidkännas en förlust av 41 platser. Därefter komma i ordning 
bondeförbundet (164), vilket ökat sin numerär med 2, de frisinnade (161) och 
de liberala (20), vilka sistnämnda partier sammantagna förlorat 12 mandat, 
samt sist kommunisterna (14), vilka förlorat över hälften av sina vid 1922 
års val erhållna mandat. 
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Antalet valda kvinnor utgjorde år 1926 tillsammans 8, av vilka 7 tillhöra 
socialdemokratiska partiet och 1 räknats såsom liberal vilde. Fördelningen 
valkretsvis framgår av tab. 2. 

E n jämförelse mellan det erhållna faktiska valresultatet och en fullt pro
portionell fördelning enligt D'Hondts regel av platserna efter partiernas 
sammanlagda röstetal visar, a t t liksom vid de föregående valen de största 
partierna gynnats på bekostnad av övriga. Högerpartiet befinnes vara 
överrepresenterat med 25 platser och socialdemokraterna med 11, under det 
a t t kommunisterna erhållit 22, de frisinnade 7, de liberala 6 och bondeför
bundet 1 mandat mindre än deras röstetal i och för sig berättigat till, vilket 
i detalj närmare framgår av följande siffror: 

Den minskning av antalet valkretsar med lågt representantantal, som 
kommit till stånd genom den nya valkretsindelningen, bar sålunda till synes 
icke åstadkommit någon nämnvärd förbättring av förhållandena i detta av
seende. 

Av tab. 2 framgår, at t partiställningen inom de olika landstingen var be
tydligt växlande. Socialdemokraterna voro det starkaste partiet i 13 lands
ting och nådde absolut majoritet i 3, nämligen Södermanlands, Örebro och 
Västmanlands län. Högern utgjorde det största partiet i 10 med absolut 
majoritet i 1, Kalmar läns norra landstingsområde, de frisinnade i 1 (Väster
bottens län) och bondeförbundet i 1 (Gotlands län). 

Ålder och partifördelning. I det föregående har påvisats, a t t i allmänhet 
då fullmäktig- och landstingsmannaval äga rum vid gemensam förrättning, 
en person som deltager i ena valet även deltager, om han är därtill berät
tigad, i det andra. Antalet personer över 27 år, som deltagit endast i cttdera 
av valen, uppgick sålunda i de landskommuner oeh städer, för vilka en under
sökning i detta hänseende gjorts, till icke mera än 1-9, resp. 0'9 ;. av de 
röstande vid båda valen, tagna som ett val. Ett av villkoren för a t t genom 
en jämförelse mellan röstsiffrorna vid fullmäktig- och landstingsmanna(elek-
tors-)valen kunna undersöka partifördelningen bland de röstande inom var 
och en av åldersgrupperna 23—26 år och över 27 år är härmed om icke helt 
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Approximativ fördelning av de röstande på partier efter ålder vid fullmäktig -
valen år 1926 (1927). 

så dock i det närmaste uppfyllt. E n annan förutsättning, för a t t en dylik 
jämförelse skall giva riktiga värden, är, at t de röstande vid båda valen 
röstat med samma part i . Då detta måhända icke all t id kan förutsättas 
vara förhållandet, kunna de siffror, som erhållas vid en jämförelse av 
detta slag, icke göra anspråk på a t t vara fullt exakta. Beträffande lands
bygden har någon undersökning i detta avseende icke vari t möjlig a t t göra, 
bl. a. på den grund att någon fördelning av de vid kommunalfullmäktigvalen 
avgivna rösterna å politiska partier icke kunnat genomföras. Av de städer, 
som sammanfört stadsfullmäktigvalet med landstingsmannavalet, ha av flera 
skäl, såsom t. ex. förekomst av gemensam kandidatlista för två eller flera 
partier, åtskilliga måst uteslutas vid jämförelsen. 

De städer, som undersökts med avseende på partifördelningen bland de 
röstande i de tvenne åldersgrupperna över och under 27 år, utgöra tillsam
mans 15, varav 4 elektorsstäder (Stockholm, Göteborg, Malmö och Gävle) och 
11 andra städer (Eskilstuna, Kalmar, Oskarshamn, Borgholm, Visby, Lund, 
Halmstad, Borås, Trollhättan, Västerås och Sundsvall). Resultatet av under
sökningen är sammanfört i följande tabell: 

Mest iögonenfallande äro motsättningarna i detta avseende beträffande hö
gern och kommunisterna. Av de röstande över 27 år omfattade högern 37-4 % 
men av de röstande under 27 år endast 27s %. I fråga om kommunisterna 
är förhållandet omvänt. Deras andel utgör inom de äldre åldersgrupperna 
6-s % och inom de yngre 17,7 %. Socialdemokraterna visa sig, särskilt inom 
»övriga städers, vara något talrikare i de yngre än i de äldre åldrarna, medan 
liberala och frisinnade överväga inom den senare gruppen. 
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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 1926 samt i Stockholm år 1927 på av vederbörande magistrater med
delade särskilda uppgifter, vilka avgivits å formulär, rörande vars uppställning 
finnes närmare angivet i redogörelsen över landstingsmannavalen. 

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 a t 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 
tre 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 i Stockholm 100, 
i Göteborg 60, i Malmö 25, i Norrköping 12, i Hälsingborg 12 och i Gävle 8. 

Valet förrättas i samband med stadsfullmäktigvalet på så sätt, att röst
berättigad, som önskar utöva rösträtt vid båda valen, vid ett och samma 
tillfälle avgiver 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 från och med den 1 april det år valet skett och för övriga städer från 
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 avd. i . Den kom
munala rösträtten. 

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 275 000, 
därav 130 515 eller 4 7 D % män och 144 4>j5 eller 52-5 % kvinnor. Motsvarande 
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siffror vid 1922 (1923) års elektorsval voro 193 753, 97 789 (50-5 %) och 95 964 
(49-5 %). Antalet röstande har ökats med icke mindre än 81247 (41-9 %), 
därav männen med 32 726 (33-5 %) och kvinnorna med 48 521 (50-6 %). 

Icke blott absolut utan även relat ivt taget har deltagandet, mätt efter 
förhållandet mellan antalet röstande och röstberättigade, varit livligare vid 
1926 (1927) års val än vid 1922 (1923) års. Medan vid sistnämnda val 
49-9 % av männen och 35-2 % av kvinnorna deltogo, voro motsvarande tal nu 
resp. 61-2 och 4 9 : . Det livligaste deltagandet förekom 1926 (1927) i Häl
singborg, medan Gävle och Göteborg utvisa do lägsta frekvenstalen. 

Av intresse är ävenledes en jämförelse med deltagandet vid de samtidigt 
förrättade stadsfullmäktigvalen. Absolut taget äro deltagarna i elektors
valen till följd av den högre valrättsåldern vid dessa val till antalet under
lägsna deltagarna i de samtidiga stadsfullmäktigvalen. I förhållande t i l l de 
röstberättigades antal redovisa däremot, såsom framgår av siffrorna här ne
dan, elektorsvalen ett större antal deltagare än stadsfullmäktigvalen. Den 
politiska livaktigheten har följaktligen vari t större inom åldersklasserna över 
27 år än inom åldersklasserna 23/27 år. 

I fråga om sättet för deltagandet i valet finnas uppgifter härom medde
lade i tab. 2. Av denna framgår, a t t inalles 244 748 personer eller 89-o % av 
samtliga deltagande egenhändigt avlämnat sina röstsedlar, medan 30 248 eller 
l l o % röstat medelst s. k. valsedelsförsändelse. Av dessa senare är det över
vägande flertalet eller 30 076 äkta makar, medan endast 172 avse personer, 
vilka till följd av sitt yrke äga rä t t a t t rösta medelst valsedelsförsändelse. 
Antalet av äk t a makar avlämnade valkuvert var proportionsvis störst i Norr
köping (17o %) och minst i Stockholm (8o %). Av de insända valsedels
försändelserna komma flertalet eller 141 på Stockholm. 

Godkända valsedlar efter part ier m. m. I tab. 2 meddelas särskilt för varje 
valkrets uppgifter å antalet för de olika partierna avgivna godkända val
sedlar. I fråga om valet i Hälsingborg har någon exakt röstfördelning 
mellan höger och frisinnade ej kunnat göras, enär gemensam lista användes. 
I högerns rösttal för Norrköping ingå enligt uppgift även liberala röster. 
Valsedlarnas fördelning å de vid valet förekommande kartell-, parti- och 
fratîtionsbeteckningarna framgår av tab. 3. I sammandrag för samtliga 6 
städerna utgjorde partifördelningen under jämförelse med motsvarande för
delning vid elektorsvalen år 1922 (1923) och vid andrakammarvalen år 
1924: 



ELEKTORSVALEN. 3 9 * 

Jämfört med år 1922 uppvisa samtliga partier starkt ökade röstetal, ök
ningen är förhållandevis större för de mindre partierna, vilket medfört en 
förskjutning till dessas förmån i fråga om den relativa fördelningen. Kom
munisternas andel är sålunda 7-4 % emot 4'9 % år 1922 och de liberalas och 
frisinnades l l u % emot förut 9 s ?.. Socialdemokraternas och högerns domi
nerande ställning i dessa städer är l ikväl framträdande. En sammanställning 
av siffrorna för åren 1924 och 1926, vilka siffror dock ej äro fullt jämför
bara, enär valsedlarnas partifördelning på grund av den olika valrättsåldern 
alltid utfaller i någon mån olika vid andrakammarval och vid elektorsval, 
visar för högern och kommunisterna en starkare ställning vid elektorsvalet 
än vid andrakammarvalet, medan förhällandet är omvänt för socialdemokra
terna. Undersöker man styrkeförhållandena i de särskilda städerna visar sig, 
att socialdemokraterna voro det största partiet i samtliga sex städerna, samt 
at t de dessutom i Malmö hade absolut majoritet bland väljarkåren. Till 
skillnad från övriga partier deltog liberala partiet såsom part i betraktat ej i 
valet inom två städer, Norrköping och Hälsingborg, samt i Malmö endast i 
valet inom första valkretsen. Av de under övriga upptagna 517 valsedlarna, 
vilka samtliga avse valet i Stockholm, äro 513 avgivna under väljar-
beteckningen »Kvinnolistan:». 

Den samverkan i fråga om väljarbeteckningarna, som ägt rum mellan de 
olika partierna, framgår av tab. 3. Socialdemokrater och kommunister rös
tade i samtliga valkretsar under kartellbeteckningen »Arbetarepartiet». Såsom 
partibeteckning använde därvid socialdemokraterna — utom i Hälsingborg, 
där deras valsedlar saknade andra väljarbeteekning — beteckningen ;Social-
demokraterna» och kommunisterna beteckningen »Kommunisterna». I vilken 
utsträckning övriga partier samverkade framgår av följande översikt: 
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Såsom synes framträda i detta avseende vissa skiljaktigheter mellan stä
derna. Beträffande den samverkan, som ägt rum i Stockholm mellan höger, 
liberala och frisinnade, är att märka, at t under den för dessa partier gemen
samma kartellbeteckningen de liberala och frisinnade dessutom använde 
samma partibeteckning. Frånsett den för höger och frisinnade gemensamma 
listan i Hälsingborg ha i samtliga fall valsedlarna vari t försedda med förutom 
kartellbeteckningen ytterl igare en väljarbeteckning, utmärkande det parti , de 
i varje särskilt fall tillhört. 

Hela antalet kasserade valsedlar utgjorde 584 eller 0-2 % av totala antalet 
avgivna valsedlar. Största antalet kasserade valsedlar förekom i Stockholm 
(281) och det minsta i Gävle (26). 

Valda elektorer. Eesultaten av 1926 (1927) års elektorsval framgå av 
tab. 2, där uppgifter lämnas valkretsvis å antalet av de olika partierna valda 
elektorer. För var och en av de 6 städerna var elektorernas antal, fördelat 
på partier, följande, varvid till jämförelse meddelas sammansättningen efter 
1922 (1923) års val: 

Såsom framgår av ovanstående ta l utgöra socialdemokraterna med 104 re
presentanter eller med nära hälften av hela antalet elektorer det starkaste 
partiet . Närmast i ordningen kommer högern med 82 eller nära 2/° av to
tala antalet. Jämfört med år 1922 (1923) ha kommunisterna fördubblat sin 
representation, och de liberala och frisinnade ökats med 3, medan för högern 
ställningen är oförändrad och för socialdemokraterna de nya valen innebära 
en förlust av 7 representanter, av vilka 4 i Göteborg, 2 i Stockholm och 1 
i Malmö. Socialdemokraterna äro likväl alltjämt det största partiet i samt
liga 6 städerna. Liberaler och kommunister sakna representation i Norrkö
ping, Malmö, Hälsingborg och Gävle samt de frisinnade i Norrköping, Malmö 
och Göteborg. 

Hela antalet kvinnliga elektorer utgjorde 19, därav 8 höger, 2 liberala, 8 
socialdemokrater och 1 kommunist. Vid 1922 (1923) års val utsagos inalles 
14 kvinnor ti l l elektorer. 



SAMMANFATTANDE ÖVERSIKT AV VALEN ÅREN 1926 OCH 1927. 41* 

IV. Sammanfattande översikt av valen åren 1926 och 1927 
till de korporationer, som utse första kammaren. 

För a t t lämna en enhetlig bild av valen år 1926 (1927) till de korporatio
ner, som utse första kammaren, meddelas i det följande en kort samman
ställning av några siffror från landstingsmanna- och elektorsvalen. 

Antalet röstberättigade vid de nu nämnda valen sammantagna utgjorde 
1 396 927 män och 1 582 190 kvinnor eller tillsammans 2 979 117 personer, 
motsvarande i ordning 46-9, 51'3 och 49-i % av rikets folkmängd. Av männen 
deltogo inalles 801 877 i valet och av kvinnorna 681 573 eller tillsammans 
1 483 450 personer. Valdeltagandet har denna gång varit livligare än år 1922 
(1923), men vid jämförelse med frekvensen vid tidigare valtillfällen har det, 
såsom följande siffror utvisa, varit förhållandevis lågt: 

Liksom år 1922, men i motsats till vad fallet varit tidigare, är frekvens
talet lägre för landsbygden än för städerna. 

Partifördelningen bland de röstande vid 1926 (1927) års landstingsmanna-
och elektorsval var följande: 

Det till antalet största partiet var, såsom av ovanstående siffror framgår, 
det socialdemokratiska med tillsammans 576 944 röstande eller nära två femte
delar av hela antalet. Därnäst följer högern med 428 424 röstande, medan 
de frisinnade och bondeförbundet i resp. tredje och fjärde rummet samlat 
resp. 191100 och 172 394 röster. 

De förskjutningar i partiställningen, som ägt rum sedan år 1910, framgå 
av nedanstående tablå, i vilken partiernas inbördes styrka vid de val, som 
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här avses, angivas i relativa tal såväl beträffande antalet röstande som 
röstetalet: 1) 

E t t studium av tabellens siffror ger vid handen, at t socialdemokraternas 
ställning förbättrats för varje val med undantag för det näst sista. Liberala 
och frisinnade ha däremot gåt t tillbaka, men tillbakagången vid senaste valet 
är likväl obetydlig. Högerns andel av valmanskåren har något minskats, 
medan för bondeförbundet ställningen i stort sett är oförändrad. 

Sammanlagda antalet landstingsmän och elektorer, som utsågs vid 1926 
(1927) års val, utgjorde 1343, varav 408 höger, 164 tillhörande bondeförbun
det, 32 liberala, 168 frisinnade, 545 socialdemokrater och 26 kommunister. 

Landsbygd 

Städer 

Hela riket 

') Jordbrukarnas riksförbund ingär änder bondefBrbundet och. vänstersocialisterna under social
demokraterna. 
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Antalet representanter inom de korporationer, som utse första kammaren, äro 
1 335 eller 8 mindre än nyssnämnda antal. Skiljaktigheten beror på, at t på 
grund av en undantagsbestämmelse antalet landstingsmän å Gotland, såsom 
i det föregående berörts, äro flera än som svarar emot folkmängdssiffrorna. 
Vid val till första kammaren, då Gotlands landsting är förenat med Kalmar 
läns båda landsting till en valkorporation, äga ej samtliga representanterna 
inom det förstnämnda landstinget rätt att deltaga i valet utan endast ett 
mindre antal (för närvarande 13). I RO § 6 mom. 7 stadgas nämligen, att, 
därest flera landstingsområden tillhöra samma valkrets och i något av om
rådena landstingsmännens antal är större, än som skolat utses, därest den 
för annat landstingsområde inom valkretsen vid landstingsmannaval gällande 
grund blivit tillämpad, ej flera av landstingsmännen i förstnämnda område 
skola deltaga i valet av riksdagsmän än a t t valmännens antal svarar mot 
nyssnämnda grund. Partiställningen efter 1926 (1927) års val inom de kor
porationer, som utse första kammaren, framgår av nedanstående tabell, där 
till jämförelse även en översikt lämnas rörande motsvarande ställning efter 
1922 (1923) års landstingsmanna- och elektorsval. Den för Kalmar oeh Got
lands län uppgivna partifördelningen är för år 1922 (1923) beräknad men 
ansluter sig för år 1926 (1927) ti l l partiställningen inom valkretsen vid det 
i september månad 1927 förrättade valet till första kammaren. 
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V. Stadsfullmäktigvalen. 

Materialet. Den föreliggande statistiken behandlar de under hösten år 1926 
förrättade stadsfullmäktigvalen jämte valet i Stockholm år 1927 och grundar 
sig i huvudsak på de till centralbyrån insända avskrifterna av röstsamman-
räkningsprotokollen. Med ledning av dessa hava de avgivna valsedlarna och 
valda fullmäktige fördelats å de politiska partierna, höger, liberala, frisin
nade, socialdemokrater och kommunister. I flertalet fall har det vari t nöd
vändigt a t t genom förfrågningar hos magistrater och stadsstyrelser kom
plettera protokollens uppgifter rörande partifördelningen. 

De i tabell 4 meddelade uppgifterna rörande antalet vid valet röstberätti
gade ha erhållits ur de till centralbyrån insända röstlängderna, medan upp
gifterna angående antalet i valet deltagande i allmänhet lämnats av den 
röstsammanräknande myndigheten. 

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 å t stadsfullmäktige. 
H a r stads invånarantal nedgått t i l l 1 500 eller därunder, skall beslutande
rät ten fortfarande utövas av stadsfullmäktige, därest icke de vid allmän 
rådstuga röstberättigade annorlunda besluta. Stad med 1 500 invånare eller 
därunder äger även r ä t t a t t utse stadsfullmäktige, av vilken rätt också alla 
s täder utom Skanör med Falsterbo begagnat sig. 

Stadsfullmäktiges antal bestämmes i förhållande till folkmängden sålunda, 
a t t 

stad med 2 000 invånare eller därunder utser 15—20 
» » över 2 000 t. o. m. 5 000 invånare utser 15—25 

> » 5 000 » » » 10 000 » » 20—30 
» > » 10 000 » » s 20 000 » » 25—40 

» 20 000 » » » 40 000 > » 35—50 
» » > 40 000 invånare utser 45—60. 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad at t själv bestämma stadsfull
mäktiges antal. För Stockholm gälla särskilda bestämmelser; antalet är 
där 100. 

Alla städer med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar med 
minst 10, högst 25 stadsfullmäktige för varje valkrets efter folkmängdens 
storlek. 

Val av stadsfullmäktige skola förrättas under tiden från och med den 13 
september ti l l och med november månads utgång. I Stockholm förrättas 
valet i mars månad året efter det övriga städer välja. Därest stadsfullmäk
tige före den 15 juli så beslutar, kan stadsfullmäktigvalet företagas gemen
samt med landstingsmannavalet. I de sex största städerna är sammanförandet 
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av elektors- och stadsfullmäktigvalet obligatoriskt. Magistrat eller stadä-
styrelse äger befogenhet a t t utsträcka valet under två på varandra följande 
dagar. 

I fråga om rätten at t rösta medelst valsedelsförsändelse, valsedlarnas parti-
betecknande och grunderna för röstsammanräkningen m. m., varom samma 
bestämmelser gälla som vid landstingsmannavalen, hänvisas till redogörelsen 
för dessa. 

Stadsfullmäktige väljas för fyra år, räknade frän 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 hela antalet fullmäktige. 

Valkretsindelning och valdag. Uppgifter rörande städernas indelning i 
valkretsar äro meddelade i tab. 4. Antalet odelade städer är 74. övriga 
städer fördela sig efter antalet valkretsar på följande sät t : 

Hela antalet valkretsar utgjorde 162. Stockholm är indelat i fem val
kretsar. De städer, som äro delade i tre valkretsar, äro Lidingö, Uppsala, 
Norrköping, Jönköping, Karlskrona, Malmö, Hälsingborg, Göteborg och Sö
derhamn. 

I nedanstående tablå äro städerna (utom Stockholm) grupperade efter in
vånarantal och antalet valda fullmäktige. 
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Lägsta antalet fullmäktige i någon stad är 20. Detta antal, som samtidigt 
är det högsta tillåtna för städerna under 2 000 invånare, ha följaktligen 
samtliga 11 städerna inom denna grupp. Såsom tabellen jämförd med ovan 
anförda bestämmelser utvisar, sammanfaller i allmänhet fullmäktigantalet i 
de mindre och medelstora städerna med det såsom maximum för vederbörande 
storleksgrupp fastställda antalet. 

Uppgifter rörande valdagen finnas meddelade för samtliga städer och val
kretsar i tab. 5. Av rätten a t t sammanföra stadsfullmäktigvalet med lands-
tingsmannavalet ha inalles 43 städer begagnat sig. Då antalet städer, som 
deltaga i landsting, frånsett Skanör med Falsterbo, utgör 106, ha sålunda 
406 % haft gemensam valdag. I allmänhet är det, såsom följande siffror 
visa, de större städerna, som föredragit at t sammanföra valen: 

Flertalet av de städer, som förrättat landstingsmannaval och stadsfull
mäktigval å skilda tider, ha förlagt stadsfullmäktigvalet t i l l en ganska sen 
tidpunkt på hösten. I 27 städer ägde sålunda valet rum under senare hälften 
av november månad, i 23 under förra hälften av samma månad och i de 13 
återstående under senare hälften av oktober månad. Har stad varit delad i 
valkretsar, vilka valt å olika tider, har vid denna fördelning den första val
dagen, då staden omfattat tvä valkretsar, samt, där flera valkretsar före
kommit, valdagarna tillhörande samma tidsperiod, varit bestämmande för 
placeringen. 

I vilken utsträckning kretsvalen i de städer, som äro delade i valkretsar, 
förrättats samtidigt eller å olika tider framgår av nedan angivna samman
ställning. 

At t de samtidiga kretsvalen överväga, torde till en del bero på a t t de 
städer, som sammanfört stadsfullmäktigvalet med landstingsmannavalet, till 
följd av bestämmelserna i landstingslagen icke kunnat förlägga kretsvalen 
till olika tider. 

Grupperingen efter tiden mellan första och sista valdagen var för de 11 
städer, i vilka kretsvalen förrättats under olika tider, följande: 
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Utsträckning av valtiden till 2 dagar har ägt rum i 7 städer, av vilka 4 
haft landstingsmanna- och stadsfullmäktigvalen förlagda till samma och 3 
till olika tider. 

Röstberättigade. Uppgifter rörande de röstberättigade med fördelning å 
män och kvinnor meddelas valkretsvis i tab. 4. Med undantag för Stockholm 
och de städer, där omval ägt rum under år 1927. avse siffrorna i fråga år 
1926. Beträffande rösträtten vid stadsfullmäktigval i övrigt hänvisas till 
redogörelsen för den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Rörande antalet i valet deltagande män och kvinnor 
finnas uppgifter för varje valkrets meddelade i tab. 4. Sammanlagda antalet 
uppgick till 586 424 personer, varav 284 135 män och 302 289 kvinnor. Jäm
fört med siifrorna för närmast föregående val (1922, 1923), då inalles 429 527 
personer deltogo, har antalet röstande, frånräknat de nytillkomna städerna 
Lidingö och Sundbyberg, ökats med 152 268 eller icke mindre än 35-5 ?.. 

I förhållande till antalet röstberättigade ha 59'C °. av männen och 47-f> \ 
av kvinnorna deltagit i valet. Motsvarande tal för 1922 (1923) års val voro 
resp. 49-1 och 36-0 och för 1920 (1921) års val 449 och 29:4. 

Såsom framgår av nedanstående tablå, där städerna äro sammanförda i 
vissa grupper efter folkmängdens storlek, ställer sig relationen mellan röst
berättigade och röstande ganska olika i städer av olika storleksordning: 

Livligast har deltagandet varit i städerna med under 5 000 invånare, där 
65ö % av männen och 53"7 % av kvinnorna utövat sin rösträtt . Inom de 
följande storleksgrupperna har livaktigheten varit mindre. För de största 
städerna äro frekvenstalen likväl i motsats t i l l år 1922 (1923) denna gång 
högre än för städerna tillhörande de båda närmast föregående storleksgrup
perna. 

Undersöker man åter valfrekvensen i de särskilda städerna, varom upp
gifter finnas meddelade i tab. 4, finner man naturligtvis därvid icke samma 
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regelbundenhet. En klassifikation av städerna efter ifrågavarande relationstals 
storlek meddelas här nedan, varvid även medtagits jämförelsesiffror för valen 
åren 1919, 1920(21) och 1922(23). 

Det större intresse, varmed valen denna gång omfattats, framträder här i 
tydlig dager. E t t valdeltagande av över 55 % nppvisa sålunda år 1926(1927) 
89 städer beträffande männen och 37 städer beträffande kvinnorna, medan år 
1922(1923) motsvarande antal voro endast resp. 46 och 14. Rekordet (839 f.) 
för männens vidkommande innehaves av Mariestad. Därnäst kommer Kungs
backa (81-9 %), där även tidigare valdeltagandet brukat vara livligt. Minsta 
anslutningen visar nu liksom år 1922 öregrund (32-2 %). Beträffande kvin
norna framgår av tabellen, att deltagandet bland dessa i allmänhet varit 
mindre än bland männen. Högsta frekvenstalet (808 %) innehar Kungsbacka 
och därefter Lysekil (753 %). Minst har. deltagandet vari t i öregrund 
(24-2 %) och Skänninge (27-7 %). 

Sammanförandet av stadsfullmäktigvalet med landstingmannavalet, vilket, 
såsom i det föregående omnämnts, ägt rum i 43 städer, synes i allmänhet 
icke nämnvärt ha påverkat valdeltagandet. Antalet röstberättigade, valdel
tagare samt valdeltagare i % av röstberättigade utgjorde i städerna med sam
manförda val och i städerna med skilda val (jämte jämförelsetal för motsva
rande städer år 1922): 

För städerna med gemensam valdag är ökningen i deltagarprocenten 8'9 
enheter och för de andra städerna endast obetydligt mindre eller 8-1. 

Går man till detaljsiffrorna, bliva växlingarna härutinnan ganska bety-
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dande. I följande sammanställning äro städerna (utom de nytillkomna Lidingö 
och Sundbyberg) grupperade efter valdag och skillnad i deltagarprocent år 
1926 och år 1922: 

Såväl städerna med som utan sammanförda val förete, såsom siffrorna ut
visa, sinsemellan stora olikheter. 

Rörande de förändringar i övrigt, som valsammanföringen medfört i fråga 
om valdeltagandet, hänvisas t i l l redogörelsen för landstingsmannavalen. 

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 510, medan vid 1922 (1923) års val mot
svarande antal var 237. Största antalet dylika försändelser förekom i Stock
holm (176), Boden (56), Visby (36) och Jönköping (26). 

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. 4 meddelade upp
gifterna. Då valen i många fall icke haft utpräglad politisk karaktär, och 
svårigheter ofta mött at t kunna bestämt avgöra, till vilket parti rösterna bort 
föras, kan den uppgivna fördelningen ej göra anspråk på att anses såsom i 
varje detalj fullt exakt. Därt i l l kommer, a t t partierna eller grupper till
hörande olika partier i stor utsträckning använt gemensam kandidatlista, i 
vilket fall rösterna endast approximativt kunnat fördelas. Rörande den där
vid använda fördelningsgrunden m. m. hänvisas till anmärkningen under 
tab. 4. Såsom komplettering till siffrorna i sistnämnda tabell äro i tab. 5 
uppgifter meddelade rörande det antal röster och representanter, som till
kommit de vid valet förekommande kartell-, parti- och fraktionsbeteck
ningarna. 

De avgivna valsedlarnas fördelning på politiska partier för samtliga städer 
i såväl absoluta som relativa ta l framgår av efterföljande tablå, därvid 
parentessiffrorna angiva partifördelningen exklusive de nytillkomna städerna 
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Lidingö och Sundbyberg. För jämförelse meddelas motsvarande tal vid 1922 
(1923) års val, varvid i socialdemokraternas rösttal även inräknats vänste-
socialisternas. 

Det ökade valdeltagandet har såsom synes medfört ökning av rösttalen för 
samtliga partier. Absolut taget är ökningen störst för socialdemokratiska 
partiet, men i förhållande till röststyrkan 1922 ha kommunisterna försteget. 
I fråga om den relativa fördelningen har en förskjutning till förmån för 
dessa båda part ier ägt rum. 

Den relativa styrkan mellan partierna är emellertid betydligt olika i 
städer av olika storleksordning, såsom närmare framgår av följande tal (rela
tivtalen för ar 1922 (1923) inom parentes): 

Högern omfattar tämligen konstant något mer än 1/s av valmanskåren i 
alla storleksgrupperna; i de minsta städerna når den dock något högre. De 
liberala räkna flertalet av sina deltagare i de största och de minsta städerna, 
medan de frisinnade synas t i l l taga i betydenhet ju mindre städerna äro. 
Förhållandet är det motsatta beträffande socialdemokraterna, vilka i de större 
städerna ha sin väsentligaste styrka. I de största städerna har deras ställ
ning dock något försvagats under det a t t kommunisternas förstärkts. 

Till de i tab. 4 under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna hava räk
nats dels valsedlar tillhörande opolitiska sammanslutningar, dels sådana val
sedlar, som i röstsammanräkningsprotokollen bruka sammanföras under 
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rubriken »Diverse första väljarbeteckningar», dels dessutom, där röstsiffran 
ej på annat sätt kunnat i tabellen angivas, valsedlar avgivna å en för olika 
partier gemensam kandidatlista. Valsedlarna av sistnämnda slag ingå likväl 
under »övriga» endast i uppgifterna för valkretsarna och städerna; i läns-
och rikssiffrorna ha de approximativt fördelats på vederbörande partier. Till 
>övriga> hava även förts de röster, som i några få städer tillkommit bonde
förbundet. 

Till de opolitiska eller därmed likställda sammanslutningarna hava räk
nats inalles 7 011 valsedlar. De väljarbeteckningar, under vilka dessa val
sedlar avgivits, framgår av tab. 5. Såsom exempel på dylika grupper kunna 
nämnas »Kvinnolistan» i Stockholm med 510 röster och »Civilisationspartiet» 
i Örebro med 447 röster. 

De under »Diverse första väljarbeteckningar» sammanförda valsedlarna 
uppgå sammanlagt till 116. Liksom vid landstingsmannavalen utgöras de 
t i l l en del av valsedlar, vilka förväxlats av valmännen i de städer, där 
landstingsmanna-(elektors-) och fullmäktigvalet förrättats samtidigt. De vid 
fullmäktigvalen avgivna men för landstingsmanna- resp. elektorsvalen av
sedda röstsedlarna uppgingo, med frånräknande av två städer, för vilka an
talet ej angivits, till 3 128, varav ensamt i Göteborg 1 243. Tidigare blevo 
vid de samtidiga elektors- och stadsfullmäktigvalen dylika valsedlar kasse
rade, men enligt numera gällande bestämmelser ogillas de endast, såvida de 
ej upptaga något namn å valbar person. Använder vederbörande parti 
samma väljarbeteckningar vid båda valen, medföra de förväxlade valsedlarna 
ingen förlust för partiet, vilket däremot tydligen blir förhållandet, om be
teckningarna äro olika. Dessa med olika beteckningar försedda valsedlar 
komma nämligen att bilda en diversegrupp utan annat än negativt inflytande 
a valets utgång. Vid stadsfullmäktigvalen ha dock i större utsträckning än 
vid kommunalfullmäktigvalen väljarbeteckningarna varit desamma som vid 
landstingsmannavalen. Till följd härav äro icke heller här diversegrupperna 
så omfattande. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 
I vilken utsträckning de politiska partierna och valmansgrupperna i övrigt 
samverkat genom användande av gemensam väljarbeteckning å valsedlarna, 
framgår av de uppgifter, som i tab. 5 finnas meddelade rörande de vid valet 
förekommande kartell-, part i - och fraktionsbeteckningarna. 

Liksom tidigare har även vid 1926 (1927) års val i ganska stor utsträckning 
förekommit, att partierna vari t splittrade i grupper, vilka använt från var
andra skilda väljarbeteckningar. Antingen har därvid samma överbeteckning 
använts, och partiet sålunda gent emot övriga partier framträtt enat vid 
valet, eller ha grupperna framträtt såsom självständiga partier. Antalet 
fall, då det senare förekommit, framgår av följande siffror. Partiet har 
härvid räknats såsom odelat även i sådana fall, då splittring förekommit 
men denna berört endast några få röster. 
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Splittringen kommer i främsta rummet ti l l synes bland högern och de 
frisinnade. I detta sammanhang må emellertid erinras om, att, såsom förut 
omnämnts, partiställningen för en del av väljargrupperna är osäker. 

I vilken omfattning partier eller grupper tillhörande olika partier sam
verkat genom användande av gemensam väljarbeteckning, visar nedanstående 
sammanställning: 

Särskilt de minsta part ierna ha, såsom siffrorna utvisa, begagnat sig av 
gemensam väljarbeteckning. 

De olika partiernas kombinationer med varandra framgå av efterföljande 
tablå. Till jämförelse meddelas även uppgifter rörande den samverkan, som 
ägde rum vid 1922 (1923) års val. Endast sådana fall äro medtagna, då 
vart och ett av partierna i fråga i sin helhet samverkat. 

Man observerar här den starkt ökade samverkan, som vid jämförelse med 
år 1922 (1923) kommit t i l l stånd mellan de borgerliga partierna. Vid 
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jämförelsen med år 1922 bör emellertid ihågkommas, att dåvarande liberala 
partiet sedermera uppdelats i liberala och frisinnade, samt at t vänstersocia
listiska partiet uppgått i socialdemokratiska partiet. De vanligast förekom
mande kombinationerna vid 1926 (1927) års val voro: 1) socialdemokrater 
och kommunister, 2) höger, liberala och frisinnade och 3) liberala och fri
sinnade. 

Vid den samverkan, som ägt rum, har i största utsträckning förekommit, 
att de samverkande partierna eller grupperna under den gemensamma kar
tellbeteckningen försett sina valsedlar med särskild underbeteckning. Från
sett de omkring 25 fall, då icke blott gemensam väljarbeteckning utan även 
gemensam kandidatlista användes, inträffade, så vitt kunnat utrönas, endast 
i fyra fall, a t t vid samverkan ingendera parten hade sina valsedlar försedda 
med särskild underbeteckning. I ett tjugutal fall hade endast det ena av 
de samverkande partierna dylik beteckning å sina valsedlar, medan i åter
stoden vart och ett av partierna (grupperna) i fråga använde underbetecknade 
valsedlar. 

Då samverkan omfattat flera än två partier, har ibland förekommit, att 
inom kartellen två av partierna genom användande av gemensam partibe
teckning samverkat gentemot det tredje partiet eller övriga partier. An
tingen har därvid, såsom ägt rum i 15 fall, såväl partibeteckningen som 
kandidatlistan varit gemensam för de båda ifrågavarande partierna, eller 
har, såsom i 25 fall, vartdera partiet under partibeteckningen haft sin sär
skilda fraktionsbeteckning. De båda partier, mellan vilka på så sätt en 
samverkan även i andra hand kommit t i l l stånd, utgöras i flertalet fall av 
liberala och frisinnade. 

Förutom nu omnämnda fall, då underbeteckning å valsedlar kommit till 
användning för at t möjliggöra valkartell mellan olika partier eller grupper 
av väljare tillhörande olika partier, har dessutom förekommit, a t t enskilda 
valmansgrupper sökt att inom partiet tillgodose sina särintressen genom an
vändande av underbeteckning (fraktionsbeteckning) å valsedlarna. Antalet 
dylika fraktioner utgjorde, frånsett sådana som tillhöra diversegruppen, till
sammans 57. Rörande därvid använda beteckningar och antalet röster och 
representanter, som tillkommit dessa fraktioner, hänvisas till tab. 5. Den 
sammanhållande kraften har i allmänhet varit något kårintresse, en nykter-
hetspolitisk fråga eller någon fråga av lokal natur. 

En överblick över väljarbeteckningarnas förekomst lämnas även i följande 
sammanställningar, i vilka dock utelämnats dels sådana beteckningar, som i 
röstsammanräkningsprotokollen redovisats under rubriken »Diverse väljarbe-
teckningar», dels sådana, beträffande vilka beteckningen visserligen i proto
kollet funnits angiven men antalet röster understigit 10. 

Såsom siffrorna utvisa, har i ett flertal valkretsar splittringen bland val
männen varit betydande. Första väljarbeteckningarna upptaga 442 %, andra 
46-2 %, tredje 9'6 % av hela antalet välj ar beteckningar. Antalet väljarbeteck-
ningar i medeltal per valkrets utgör 6-3. 
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I vilken relation antalet beteckningar av ena och andra slaget stå t i l l 
varandra, visa även följande siffror: 

I fråga om första väljarbeteckningarna ha i 209 fall (46-3 %) och i fråga 
om andra väljarbeteckningarna i 414 (87-7 %) någon ytterligare beteckning 
ej förekommit, d. v. s. vederbörande valmansgrupp varit odelad. 

Efter antalet röster fördela sig väljarbeteckningarna på följande sät t : 

Tabellen upptager sammanlagt 285 väljarbeteckningar — motsvarande över 
1 4 av hela antalet — som ha ett rösttal understigande 20 % av samtliga av
givna, resp. första och andra väljarbeteckningens röster. Då häri åtskilliga 
väljarbeteckningar med lågt rösttal icke äro inräknade (jfr föregående), ha 
följaktligen i många fall vederbörande väljargrupper vari t ganska obetyd
liga. 

De vanligast förekommande väljarbeteckningarna voro nedan angivna: 
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Kasserade valsedlar. Uppgift å antalet kasserade valsedlar meddelas för 
varje valkrets och stad i tab. 4. Hela antalet utgjorde 1 090, varav 168 i 
Stockholm. Motsvarande tal vid 1922 (1923) års val voro 2 380 och 1 198. 
Minskningen utgör för städerna utom Stockholm 22 % och för Stockholm icke 
mindre än 86 '/,. För elektorsstäderna sammantagna är procentsiffran 746. 
Den starka nedgången för dessa sistnämnda städer beror i främsta rummet 
på, att, såsom förut meddelats, valsedlar avsedda för elektorsvalet men av 
misstag avgivna vid stadsfullmäktigvalet numera icke ogillas. Bidragande 
till denna nedgång och egentliga anledningen till minskningen i de andra 
städerna torde vara den nya bestämmelsen, att, därest i et t valkuvert två 
likalydande sedlar nedlagts, den ena räknas, medan tidigare båda kasserades. 

Överklagade val. över de år 1926 förrättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
i 8 fall besvär hos vederbörande länsstyrelse. I samtliga fall fullföljdes 
klagomålen hos Kungl. Maj:t, som dock fann skäl göra ändring i läns
styrelsens beslut blott beträffande ett val, nämligen valet i Norrköpings 
första valkrets, där överklagandet rörde en valbarhetsfråga. De val, som 
sålunda blevo överklagade, voro valen i Östhammar, Norrköpings första 
valkrets, Ronneby, Varberg, Örebro stads båda valkretsar, Umeå och Boden. 
I fråga om valen i Norrköpings första valkrets, Varberg, Umeå och Boden 
ledde de anförda besvären till ändring. Beträffande det förstnämnda av 
dessa förordnades, at t ny sammanräkning och i fråga om de sistnämnda, 
a t t nytt val skulle företagas. Uppgifterna i tab. 4 och 5 rörande valen i 
Varberg, Umeå och Boden avse de nya valen. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 1926 (1927) års stadsfullmäktigval 
inom varje valkrets och stad utsedda stadsfullmäktige med fördelning à män 
och kvinnor och med angivande av partiställningen meddelas i tab. 4. I 
fråga om partiställningen gäller dock liksom beträffande rösterna, at t den i 
en del fall är osäker. I tab. 5 lämnas i den utsträckning, som varit möjlig, 
uppgifter å det antal representanter, som tillkommit de vid valet förekom
mande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna. Efterföljande tablå utgör 
en sammanfattning för hela riket av antalet stadsfullmäktige inom de olika 
partierna, varvid talen inom parentes beteckna antalet valda fullmäktige, om 

5—272534. 
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de nytillkomna städerna Lidingö och Sundbyberg frånräknas. Till jämförelse 
hava även bifogats siffror utvisande stadsfullmäktigkorporationernas samman
sättning efter 1922 (1923) års val, varvid vänstersocialisterna räknats till 
socialdemokraterna : 

Hela antalet fullmäktige ha sedan år 1922 (1923) ökats med 64, varav 62 
komma på de nya städerna Lidingö och Sundbyberg. I fråga om partiför
delningen har några avsevärda förskjutningar knappast inträffat. Högern, 
som tidigare var det största partiet, har likväl i detta avseende fått vika 
för socialdemokraterna, vilka också äro det enda parti, vars representation 
blivit förstärkt. Relationen mellan partierna förryckes dock i någon mån 
av, att denna gång ett större antal fullmäktige måst föras under »övrigas, 
nämligen, frånräknat de nytillkomna städerna, 65 emot 35 år 1922 (1923). — 
Den inbördes styrkan mellan partierna växlar emellertid betydligt, icke blott 
inom de särskilda städerna utan även inom städer av olika storleksordning, 
såsom närmare framgår av följande sammanställning, där städerna klassifi
cerats i grupper efter folkmängdens storlek. 

De olikheter mellan partierna, som i det föregående påvisats vara för han
den i fråga om de avgivna valsedlarna i städer av olika storlek, framträda 
givetvis även beträffande de valda fullmäktige. Frånset t en ganska kraftig 
ökning av antalet socialdemokratiska representanter för städerna under 20 000 
invånare, ha några större förskjutningar i den relativa fördelningen ej äg t 
rum sedan år 1922. 
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Partiställningen inom de särskilda städerna varierar naturligtvis avsevärt. 
Högern befinnes (motsvarande siffror efter 1922,1923 års val angivna inom 
parentes) vara det största partiet i 54 (63) städer, socialdemokraterna i 48 (35), 
de liberala och frisinnade vardera i 1 (3) stad (resp. Vaxholm och Hedemora) 
samt »övriga» i 2 städer (Lidingö och Gränna), i vilka sistnämnda fördelning 
partivis ej kunnat göras beträffande ett stort antal fullmäktige, av vilka 
flertalet torde tillhöra de borgerliga partierna. Samma antal representanter 
hade högern och socialdemokraterna i 5 städer samt högern och de frisinnade 
i 1 stad. Halva antalet representanter eller flera hade socialdemokraterna i 
26 och högern i 21 städer. Gruppen »övriga» är företrädd i 27 städer, därav 
främst i de nyssnämnda städerna Lidingö och Gränna. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 4 meddelas uppgifter efter partiställ
ning å antalet inom varje valkrets och stad valda kvinnliga fullmäktige. 
Tillsammans utgjorde de 153 eller 4-4 % av hela antalet valda representanter. 
Relationen mellan antalet manliga och kvinnliga fullmäktige vid de senare 
årens stadsfullmäktigval framgår av följande sammanställning: 

Siffrorna för åren 1920/1921 äro icke fullt jämförbara med siffrorna för de 
övriga åren, enär valen 1920,1921 avsâgo endast halva antalet fullmäktige. 
Mot 1 000 män svarade vid 1919 års val 98 kvinnor men år 1926 1927 icke 
ens hälften så många. Kvinnorna, äro, såsom tabellen å föregående sida 
visar, talrikast företrädda bland stadsfullmäktige i de största städerna; där
efter sjunker deras relativa antal för varje följande storleksgrupp. I inalles 
40 städer, av vilka 35 ha under 10 000 invånare, saknas kvinnliga represen
tanter bland fullmäktige. 

Efter partiställningen fördela sig de kvinnliga fullmäktige på nedan an
givna sätt: 

Tillbakagången i fråga om antalet kvinnliga fullmäktige träffar såsom 
synes samtliga partier med undantag av kommnnisterna. 
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VI. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Materialet. Den efterföljande framställningen rörande de under hösten är 
1926 förrättade kommunal- och municipalfullmäktigvalen grundar sig på 
särskilda av den röstsammanräknande myndigheten, vederbörande länsstyrelse, 
å fastställt formulär meddelade uppgifter. Formuläret återgives å sid. 73. 
För varje landskommun och municipalsamhälle, som utsett fullmäktige, ha 
sålunda uppgifter avlämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande 
män och kvinnor, antalet avgivna godkända och kasserade valkuvert, antalet 
valda fullmäktige, fördelade å män och kvinnor, de vid valet förekommande 
kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna jämte deras rösttal samt rörande 
dagen, då valet ägt rum. Någon fördelning av valsedlarna och de valda 
fullmäktige å de politiska partierna har ej kunnat genomföras, utan ha 
liksom förut de olika kommunerna, resp. municipalsamhällena, efter den 
större eller mindre partidelningen vid valen, fördelats i tvenne grupper, 
A och B. Grupp A omfattar sådana kommuner och municipalsamhällen, i 
vilka vid valet förekommit olika väljarbeteckningar eller också blott en väl-
jarbeteckning, men under densamma två eller flera helt olika listtyper, vilka 
erhållit representation. Till grupp B räknas däremot de kommuner och 
municipalsamhällen, i vilka part ierna enats om gemensam välj arbe teckning 
och lista, ävensom sådana, där olika väljarbeteckningar visserligen förekom
mit, men ett av partierna erhållit samtliga representantplatserna. 

De i tab. 6 meddelade uppgifterna rörande de röstberättigade hava erhållits 
med ledning av de till centralbyrån insända röstlängderna. 

Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktig
valen. Enligt bestämmelserna i förordningen om kommunalstyrelse på landet 
shall i alla landskommuner och municipalsamhällen med över 1 500 invånare 
beslutanderätten uppdragas åt kommunal-, resp. municipalfullmäktige. Kom
muner eller municipalsamhällen med 1 500 invånare eller därunder äga rätt 
överlåta beslutanderätten åt fullmäktige. 

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

E n gruppering av samtliga kommuner och municipalsamhällen, som valt 
fullmäktige, efter invånarantalet och antalet valda fullmäktige utfaller som 
följer: 
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Såsom framgår av ovanstående tal, utgör i allmänhet antalet fullmäktige 
det högsta för storleksgruppen tillåtna. 

Alla kommuner med mer än 10 000 invånare skola indelas i valkretsar 
med minst tio, högst t jugu fullmäktige för varje valkrets efter folkmängdens 
storlek. Vid 1926 års val voro inalles 23 kommuner, av vilka flertalet be
lägna i Norrland, delade i valkretsar. 

Rösträt t inträder året efter uppnådda 23 år. I fråga om valsätt och röst-
sammanräkningsmetod gälla enahanda bestämmelser som beträffande övriga 
kommunala val. 

Kommunal- och municipalfullmäktige skola väljas för fyra år, räknade 
från den 1 januari året efter det valet skett, och valet avser hela antalet 
fullmäktige. Valen skola enligt numera gällande bestämmelser förrättas 
under tiden från och med den 13 september till och med den 20 oktober. 
Kommunalfullmäktigvalet kan, om kommunen så beslutar, företagas gemen
samt med landstingsmannavalet, och municipalfullmäktigvalet med kommu
nalfullmäktigvalet. Däremot får municipalfullmäktigval ej förrättas samti
digt med landstingsmannaval. För a t t underlätta själva valförrättningen är 
stadgat, at t i kommun eller valdistrikt med över 3 000 invånare valet skall 
äga rum å två på varandra följande dagar, av vilken den ena skall vara 
söndag. Därest synnerliga 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 
vilka val av fullmäktige förrättades, utgjorde 1 034 eller 42-9 «. av samtliga 
kommuner å rikets landsbygd (tab. 6 och tab. K). Till jämförelse mä med
delas, att antalet fullmäktigval hösten 1922 utgjorde 1 006. 

Räknat efter folkmängden voro tre fjärdedelar (75-4 %) 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 l&n. 
I Västerbottens och Norrbottens län är det endast 2, resp. 1 kommuner, som 
sakna fullmäktige. De län, inom vilka det representativa systemet i minsta 
utsträckning tillämpas, äro Gotlands, där endast 3 kommuner, och Skaraborgs 
län, där 99 % av kommunerna med 27'1 \ av befolkningen infört fullmäktig-
systemet. 
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Enligt befolkningsstatistikeiis siffror hade 887 av kommunerna en folk
mängd över och 147 en folkmängd under 1 500 invånare, vilket innebär, at t 
i förra fallet fullmäktigsystemet var obligatoriskt och i senare fallet fakul
tativt. Motsvarande tal för 1922 års val voro 889 och 117. Då kommunerna 
med fakultativt fullmäktigsystem vid 1919 års val utgjorde 67 och vid 1920 
års val 82, framgår härav, att kommunerna alltmera övergå till det repre
sentativa systemet. De fakultativa kommunerna äro talrikast (30) inom 
Östergötlands län. 

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 
1926, utgjorde 70 med en folkmängd av 161 642 personer, motsvarande i för
hallande till samtliga municipalsamhällen i riket 350 % av antalet och 642 % 
av folkmängden. Jämfört med år 1922 har antalet samhällen med fullmäk
tige ökats med 8. Fullmäktiginstitutionen var vid 1926 års val obligatorisk 
i 39 och fakultativ i 31 samhällen. I vilken utsträckning samhällena inom 
de olika länen begagna sig av fullmäktige, framgår av tab. 6. 

Valdag. Av kommunalfullmäktigvalen, förrättades enligt uppgift 610 (59"o %) 
samtidigt med landstingsmannavalet, medan 424 (41o %) kommuner förlagt 
valet till annan dag. Såsom tab. 6 och tab. K utvisa, har rätten t i l l sam
tidiga val i främsta rummet begagnats av kommunerna inom de båda nord
ligaste länen, Västerbottens och Norrbottens. I motsats härtill ha kommu
nerna inom Kronobergs och Skaraborgs län endast i tämligen ringa utsträck
ning begagnat sig av denna rätt. 

Efter invånarantal och valdag gruppera sig kommunerna på följande sätt: 

Möjligheten at t sammanföra valen har sålunda i första hand utnyttjats av 
de största och de minsta kommunerna, men även inom övriga grupper äro 
kommunerna med gemensam valdag i majoritet, och denna växer med sti
gande invånarantal. 

Valsammanföring har i mindre utsträckning ägt rum inom sådana kom
muner, där partierna vid valet enats om gemensam kandidatlista (B-kom-
muner), än inom övriga (A-kommuner). 
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Anknytningen till landstingsmannavalet synes ha varit lättare att genom
föra i A-kommunerna, där även kommunalfullmäktigvalen ofta följa riks
politiska linjer. 

Av de kommuner, inalles 424, som föredragit at t förrätta kommunalfull
mäktigvalet skilt från landstingsmannavalet, hade 189 förlagt valet, som ej 
får förrättas senare än den 20 oktober, till någon av dagarna omedelbart 
före detta datum. Inom 17 kommuner förrättades valet tämligen nära efter 
landstingsmannavalet eller före utgången av september månad och inom de 
återstående 218 kommunerna under förra hälften av oktober månad. 

Av de 70 municipalsamhällen, som valt fullmäktige, ha endast 8 samman
fört valet med kommunalfullmäktigvalet. Den låga siffran får likväl sin 
förklaring av, a t t i 48 fall vederbörande kommun i stället kombinerat kom
munalfullmäktigvalet och landstingsmannavalet, med vilket senare municipal-
fullmäktigvalet ej får förenas. 

Förekomsten av partidelning vid valen. Såsom i inledningen omnämnts, 
har i berättelsen någon fördelning av de avgivna valsedlarna och valda full
mäktige efter politiska partier ej kunnat genomföras. I stället hava kom
munerna och municipalsamhällena fördelats i tvenne olika grupper, A och B, 
allt efter den större eller mindre partidelningen vid valen. Uppgifter rörande 
fördelningen finnas meddelade i tab. 6. 

Proportionen mellan A- och B-kommuner vid de hittills förrättade kom
munalfullmäktigvalen framgår av följande sammanställning: 

A-kommunernas tilltagande i antal synes tyda på en fortgående politisering 
av de kommunala valen. I flertalet fall torde nämligen inom A-kommunerna 
valet ske efter politiska linjer. De vid 1926 års val använda väljarbeteck-
ningarna giva sålunda vid handen, att inom ett mycket stort antal A-
kommuner valet haft politisk karaktär. 

Den jämförelsevis kraftiga ökning av antalet A-kommuner, som ägt rum 
vid senaste valet, torde knappast, såsom måhända kunde förmodas, kunna 
betraktas såsom en följd av, at t sammanföring av kommunalfullmäktig- och 
landstingsmannavalet ägt rum i stor utsträckning. Av B-kommunerna vid 
1922 års val ha 116 överförts till A-gruppen, enär vid valet år 1926 inom 
desamma olika partier framträtt . I över hälften (61) av dessa kommuner 
var emellertid kommunalfullmäktigvalet förlagt till annan dag än landstings
mannavalet. Inalles 18 kommuner, vilka år 1922 tillhörde A-gruppen, ha 
vid valet år 1926, trots a t t valsammanföring ägt rum, övergått till systemet 
med gemensam kandidatlista. 
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E n uppdelning av A- och B-kommunerna på jordbrukskommuner, industri
kommuner m. fl. (jfr avd. I. Den kommunala rösträtten), visar, att den ge
mensamma kandidatlistan är långt vanligare inom jordbrukskommunerna än 
inom övriga kommuner. 

Medan B-kommunernas relativa andel inom jordbrukskommunerna utgör 
38"1 %, är den endast 2-l % inom skogskommunerna och 8 0 % inom industri
kommunerna. 

Även de vid valet använda väljarheteckningarna giva intryck av, at t på 
sina håll splittringen varit ganska stor. Hela antalet väljarbeteckningar 
utgjorde 3 609. Häri äro liksom i fortsättningen icke inräknade dels sådana 
väljarbeteckningar, vilka vid röstsammanräkningen sammanförts under ru
briken »Diverse väljarbeteckningar», dels sådana, för vilka beteckningen i 
sammanräkningsprotokollet funnits angiven men antalet röster understigit 10. 
Då antalet valkretsar utgjorde tillsammans 1 073, är väljarbeteckningarnas 
antal i medeltal per valkrets 3-4. En gruppering av väljarheteckningarna 
efter antalet första, andra och tredje väljarbeteckningar m. m. utfaller som 
följer: 

Av siffrorna framgår, at t i åtskilliga valkretsar väljarbeteckningarnas an
tal varit betydande. Antalet första beteckningar utgjorde 2 362, andra 1175 
och tredje 72, motsvarande resp, 65-4, 326 och 2 0 % av hela antalet. 

En överblick över väljarbeteckningarnas förekomst lämnar även följande 
sammanställning: 
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Tab. J. Antal väljarbeteckningar m. m., länsvis, vid kommunalfullmäktigvalen 
år 1926. 

Första väljarbeteckningen utgjorde i 1 730 (73-2 %) fall enda beteckningen, 
och andra väljarbeteckningen var i 1 126 (95-8 %) fall ej följd av någon ytter
ligare beteckning. 

Såsom framgår av tab. J , i vilken en summarisk översikt över beteck
ningarnas antal inom de olika länen lämnas, är antalet flerstädes betydande, 
särskilt i de norrländska länen. Medeltalssiffran per valkrets är sålunda för 
Norrbottens län 7-2 och för Västerbottens län 52 , medan motsvarande tal 
för Gotlands och Östergötlands län endast äro resp. 1'7 och 2-l. 
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Efter antalet röster gruppera sig väljarbeteckningarna på följande sätt. 
Det bör observeras, a t t liksom tidigare beteckningar med under 10 röster 
samt diversegrupper i övrigt icke äro medräknade. 

Av första väljarbeteckningarna hade 412, av andra 290 och av tredje 13 
ett rösttal understigande 20 % av samtliga, resp. första och andra väljarbe-
teckningens, röster. Då dessutom antalet beteckningar, vilka erhållit mindre 
än 10 röster, utgjorde, första beteckningar 256, andra 237 och tredje 28, samt 
diversegruppen i övrigt säkerligen representerar ett icke obetydligt antal — 
av vilka dock en del torde vara a t t hänföra ti l l valsedlar, avsedda för lands-
tingsmannavalet men av misstag avgivna vid fullmäktigvalet — ha valmans-
grupperna följaktligen ibland vari t ganska obetydliga. I fråga om första 
väljarbeteckningarna upptog i 269 fall beteckningen över 80 % av samtliga 
avgivna röster. I 216 av dessa fall förekom, såsom tab. J visar, ej vid valet 
mer än en första väljarbeteckning. 

E n klassifiering av beteckningarna med ledning av namnet stöter på stora 
svårigheter, enär detta ofta endast ofullständigt ger uttryck för de intressen, 
som kommit vederbörande väljare a t t sammansluta sig. E t t försök till dylik 
klassifiering föreligger här nedan, men av angivna skäl kunna siffrorna en
dast anses giva en ungefärlig bild av de förhållanden, som äro avsedda at t 
belysas. Såsom politiska hava härvid räknats i främsta rummet de beteck
ningar, där själva namnet angivit det politiska partiet samt dessutom en del 
beteckningar, beträffande vilka det av andra skäl synes sannolikt, a t t de 
representerat någon politisk sammanslutning. Till lokala hava hänförts 
sådana beteckningar, vilka representera väljare från något avgränsat område 
inom valkretsen, såsom t. ex. »Västra sockendelen», »Ekträsks valdistrikt» m. m. 



KOMMUNAL- OCH MUNICIPALFULLMÄKTIGVALEN. 6 5 * 

Utan gensägelse till antalet mest betydande äro de politiska beteck
ningarna, vilka tillsammans utgöra 2 494 eller 69,1 % av samtliga beteck 
ningar. 

De vanligast förekommande väljarbeteckningarna voro nedan angivna: 

Ganska ofta ha de av olika valmansgrupper använda väljarbeteckningarna 
endast obetydligt skilt sig från varandra; ibland förmodligen oavsiktligt, i 
andra fall åter torde väl innebörden av skillnaden vara en annan, ehuru den 
ej kan närmare bedömas. Så använde inom två kommuner, där vid valet 
förekommo endast två partibeteckningar, den ena gruppen beteckningen 
»Samlingslistans och den andra beteckningen »Samlingslista». Andra exempel 
äro »Kommunens väl» och »För kommunens väl», »Gemensamma listan» och 
»Gemensamma listan n:r 2», »Kommunalfullmäktigevalet» och »Kommunalfull
mäktigeval», »Rättvisa ät alla» och »Rättvisa åt några flera». 

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. 6. 

Hela antalet vid k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n röstberättigade utgjorde 
enligt den nyssnämnda tabellen 819 630 män och 852 206 kvinnor, eller resp. 
49-0 % och 510 % av hela antalet, 1 671 836 personer. På de till grupp A 
hörande kommunerna kommo 1 486 997 (eller 88-9 %) röstberättigade och på 
de ti l l grupp B hörande 184 839 (eller 111 •/.). 

Vid m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n utgjorde antalet röstberättigade 88 730, 
därav 41 990 eller 47-3 % män och 46 740 eller 52-7 % kvinnor. Fördelningen 
å grupp A och grupp B var resp. 81179 (91-5 ?.) och 7 551 (85 %). 
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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. 6. 

Enligt dessa uppgifter utgjorde hela antalet i k o m m u n a l f u l l m ä k t i g 
v a l e n deltagande 704 402, därav 401653 män (570 %) och 302 749 kvinnor 
(43-0 ). Av dessa komma 680 975 pä de 853 kommuner, som hänförts 
t i l l grupp A, och endast 23 427 på de 181 ti l l grupp B räknade kommu
nerna. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade med fördel
ning efter kön, finner man, att 490 % av männen och 35'5 % av kvinnorna 
utövat sin rösträtt . Då vid 1922 års val 339 % av männen och 22-4 % av 
kvinnorna deltogo, har sålunda livaktigheten denna gång varit större, men 
densamma var dock väsentligt mindre än vid 1919 års val, då frekvenstalen 
voro resp. 54'9 och 48-8 %. 

Liksom vid föregående val gjorde sig större livaktighet gällande i de kom
muner, där olika partibeteckningar förekommit, än i de kommuner, där de 
röstande enats om gemensam partibeteckning och kandidatlista. I de förra 
(grupp A) hava således (motsvarande tal vid närmast föregående val inom 
parentes) vid dessa val 529 (39'2) % av männen och 39'0 (26-6) % av kvin
norna deltagit, i de senare (grupp B) däremot endast 18'1 (98) % av männen 
och 7-4 (39) °o av kvinnorna. 

I de kommuner, där fullmäktig- och landstingsmannavalen förrättats sam
tidigt, har i allmänhet valdeltagandet varit livligare än i de kommuner, där 
de förrättats var för sig. Utväljer man de kommuner, där val av fullmäk
tige förrättats såväl år 1922 som 1926 och gruppbeteckningen (A eller B) 
båda åren varit densamma, samt sammanställer antalet röstberättigade, an
talet valdeltagare och antalet valdeltagare i % av röstberättigade åren 1922 
och 1926 dels inom de kommuner, där valen år 1926 förrättats gemensamt, 
dels inom de kommuner, där valen företagits åtskilda, blir resultatet föl
jande: 

Såsom ovanstående siffror utvisa, har valdeltagandet inom samtliga dessa 
kommuner med undantag för de B-kommuner, som haft landstingsmanna- och 
fullmäktigvalen förlagda till olika tider, varit livligare år 1926 än år 1922, 
men kommunerna med sammanförda val redovisa dock en betydligt större 
ökning härutinnan än de andra kommunerna. 

En sammanställning av frekvenstalen för de särskilda länen visar, såsom 
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Tab. K. Relativa deltagandet m. m. i kommunalfullmäktigvalen år 1926. 

framgår av tab. K, ett genomgående livligare valdeltagande i A-kommunerna 
och i kommunerna med samfällda val än i B-kommunerna och i kommunerna 
med åtskilda val. Livligast har deltagandet varit i Jönköpings län (49-3 %), 
där endast 1 kommun hänförts till B-gruppen och över hälften av kommu
nerna haft samfällda val. Minst var anslutningen i Skaraborgs län (28-1 %), 

i vilket B-kommunerna också äro förhållandevis talrika samt endast omkring 
a/s av kommunerna förrättat fullmäktig- och landstingsmannavalet gemen
samt. Valsammanföringens betydelse för deltagarfrekvensen framträder sär
skilt beträffande de båda nordligaste länen. Av kommunerna med fullmäk
tige i Norrbottens och Västerbottens län var det endast resp. 1 och 2, som 
ej förlagt de nyssnämnda valen t i l l samma tidpunkt. Deltagarfrekvensen 
utgjorde år 1922 i Norrbottens län 25-4 >/. och i Västerbottens län 27-3 % men 
år 1926 resp. 45-9 och 46-5 %. 

Undersöker man det relativa deltagandet i valet för varje särskild kommun, 
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finner man en del extrema fall. Sålunda kan nämnas, a t t i 12 kommuner 
antalet röstande understeg antalet valda. I 7 kommuner deltog icke någon 
enda kvinna i valet, och inom 4 kommuner var kvinnornas valdeltagande 
begränsat t i l l 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 17 156 män och 14 940 kvinnor 
eller tillsammans 32 096 personer, av vilka 31 680 komma på de 62 samhällen, 
som räknats t i l l grupp A, och 416 på de till grupp B hänförda 8 sam
hällena. Då antalet röstberättigade i municipalsamhällen med fullmäktige 
uppgick till 41 990 män och 46 740 kvinnor, hava alltså 40-9 % av männen 
och 320 % av kvinnorna utövat sin rösträtt. Valdeltagandet var något liv
ligare än vid 1922 års val, då blott 34'0 % av männen och 23"4 % av kvin
norna deltogo. — Liksom beträffande kommunalfullmäktigvalen uppvisa sam
hällena inom grupp A (390 %) högre frekvenstal än samhällena inom grupp 
B (5-5 %). 

Avgivna valsedlar. Antalet avgivna valsedlar vid fullmäktigvalen med
delas länsvis i tab. 6. Inom hela r iket avgåvos vid kommunalfullmäktig
valen enligt länsstyrelsernas uppgifter inalles 700 577 godkända valsedlar. 
Läggas härtill de kasserade, vilka uppgingo ti l l 3 940, erhålles ett antal av 
704 517. Till jämförelse kan meddelas, att vid 1922 års val motsvarande 
antal utgjorde resp. 452 214, 1711 och 453 925. Vid municipalfullmäktig
valen avgåvos 31979 godkända och 117 kasserade eller tillsammans 32 096 
valsedlar. Vid motsvarande val år 1922 avlämnades inalles 19 170 valsedlar, 
av vilka 90 kasserades. Den bristande överensstämmelse, som i tab. 6 kan 
konstateras mellan antalet avgivna valsedlar och antalet i valet deltagande, 
har sin orsak i, at t de vid valet företagna avprickningarna i röstlängderna, 
på vilka uppgifterna rörande de sistnämnda grunda sig, i en del fall blivit 
felaktigt verkställda. 

Liksom vid stadsfullmäktigvalen ha även vid fullmäktigvalen i de lands
kommuner, där valet förrättats samtidigt med landstingsmannavalet, ibland 
förekommit, a t t valsedlarna avseende de båda valen blivit förväxlade. Såsom 
förut framhållits, är förväxlingen icke i och för sig orsak till, at t valsed
larna kasseras. Ofta ha dessa valsedlar dock blivit till ingen nytta, beroende 
antingen på a t t de ej upptagit namn å någon valbar person och därför måst 
kasseras, eller på at t väljarbeteckningarna vid de båda valen varit olika, 
varigenom de förväxlade valsedlarna kommit att bilda en diversegrupp, som 
varit utan inflytande på valets utgång. Jämföras de vid landstingsmanna-
och fullmäktigvalen använda första väljarbeteckningarna inom de 527 A-kom
munerna, i vilka valen sammanförts, befinnas dessa beteckningar ha varit lika 
vid båda valen i omkring 125 kommuner och helt och hållet olika i ett 
nittiotal. I de återstående kommunerna använde i allmänhet endast ett parti, 
och detta var i omkring 90 % av fallen arbetarpartiet, samma beteckning 
vid båda valen. Till följd härav komma av de valsedlar, som på grund av 
förväxling måst föras t i l l diversegruppen, flertalet på de borgerliga par
tierna. 
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Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet vid 1926 års val utsedda 
fullmäktige, fördelade å män och kvinnor, finnas länsvis meddelade i tab. 6. 
Totala antalet valda k o m m u n a l f u l l m ä k t i g e utgjorde 23 915, av vilka 
23 583 eller 98'6 % voro män och 332 eller 1-4 % kvinnor. Liksom vid stads
fullmäktigvalen är även här, såsom nedanstående översikt visar, den fort
gående minskningen av antalet kvinnliga representanter framträdande. 

Mot 1000 män svarade vid 1919 års val 36 kvinnor men vid 1926 års 
endast 14. Medan hela representantantalet vuxit med 8 \ har de valda 
kvinnornas antal minskats med över 50 %. Eelativt taget voro de valda 
kvinnorna talrikast företrädda i Södermanlands län (4-1 %) och Malmöhus 
län (3-3 %); svagast voro de representerade inom Kronobergs (O-2 %). Jön
köpings (04 ••) och Skaraborgs län (0-4 %) samt å Gotland, i vars tre kom
muner med fullmäktige ej någon kvinna blivit vald. 

Antalet valda m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g e uppgick till 1533, av vilka 1492 
voro män och 41 kvinnor. De senares anpart av hela antalet utgjorde 27 •', 
eller något mera än deras representation i landskommunerna (1-4 %). 

Överklagade val. Över de år 1926 förrättade k o m m u n a l f u l l m ä k t i g 
v a l e n anfördes besvär hos regeringsrätten i tillsammans 43 fall. I vilken 
utsträckning kommunalfullmäktigvalen vid olika valtillfällen blivit överkla
gade, och den påföljd överklagandet haft, framgår av följande samman
ställning: 

Vad siffrorna för år 1919 beträffar, ha valen inom 3 kommuner, vilka val 
upphävdes till följd av at t beslut om det representativa systemets införande 
ej fattats inom stadgad tid, ej medtagits. De överklagade valens antal visa, 
såsom synes, vid de hittills förrättade fullmäktigvalen inga nämnvärda väx
lingar. I fråga om särskilt 1926 års val är antalet fall, då ny röstsamman
räkning påbjudits, påfallande högt. Överklagandet har i flertalet av dessa 
fall berört frågan om namnens placering å valsedlarna, personers valbarhet, 
räknandet av namn såsom obefintliga eller frågan om huruvida den åsatta 
beteckningen varit att anse såsom val- eller väljarbeteckning. Upphävandet 
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av valen har föranletts av sådana orsaker som att valet ej fortgått under 
föreskriven tid, kungörelse om detsamma ej upplästs i kyrkan eller att full-
mäktigantalet varit felaktigt i förhållande till folkmängden. I ett fall över
klagades även omvalet, och besvären ledde till, att nytt val måste förrättas. 
Av municipalfullmäktigvalen överklagades ej något. I tab. 6 har hänsyn 
tagits till de ändringar i uppgifterna, som blivit en följd av omvalen eller 
de nya sammanräkningarna. 
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Tab. 1. Kommunala rösträtten enligt 
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de år 1926 upprättade röstlängderna. 
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Tab. 2. Landstingsmanna- och 
Anm. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan antalet i valet deltagande och antalet avgivna 

valsedlar, som i rÖstsammaDrakningsprotokollen brnka sammanföras under mbriken »Diverse första väljarbe$eekning»r>, 
angivas, valsedlar avgivna å en för olika partier gemensam kandidatlista. Valsedlarna av sistnämnda slag bava ï lans-
du In ingen mellan dessa partier vid aadrakammarvalet 1924. Stänkröster nnder en kartellbeteckning hava, såvida 
som exakt tillkommit de vid valet förekommande väljarbeteckningarna, hänvisas till tab. 3. 
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elektorsvalen åren 1926 och 1927. 
valkuvert beror på ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röstlängderna. — i kol. »övriga» hava förts dels sådana 
dels valsedlar tillhörande opolitiska sammanslutningar, dels dessutom, där röstsiffran ej pä annat sätt kunnat i tabellen 
och riksfiffrorna approximativt fördelats a respektive partier, varvid såsom fördelningsgnmd i aJlmänbct au vänts röatför-
rj beteckniugen angivit deras politiska hemvist, utproportionerats. I fråga om det antal roster och representanter, 
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Anmärk-
l) Jfr tab. 3. — ») Jfr nnder »anm.» har ovan. — 3) Vilde. — 4) Enligt uppgift ingå häri sannolikt även 

kasserade på grund av att omslaget icke Tar förseglat med de sigill, som funnos avtryckta i valprotokollet. — 
sigill, som funnos avtryckta i valprotokollet. — 8) Därav 1 vilde. — ) De i kol. lövriga» för Kungälva, Mar-
approximativt fördelats mellan höger, liberala, frisinnade och socialdemokrater. — I0) Enligt uppgift ingå häri 
röster. — ) Av de i kol. > övriga» för Skövde, Falköpings och Tidaholms städers valkrets upptagna 567 rösterna 
tillhöra högern och de liberala, i länssiffrorna approximativt fördelats mellan dessa båda partier. — ls) Avser 
Yillåttinge domsaga är delad i två valkretsar, av vilka den ena, Oppnnda valkrets, omfattar socknarna Västra 
tinge valkrets, omfattar Villåttinge härad samt socknarna Lerbo, Blacksta, Vadsbro, Husby-Oppunda, Bettna 
norra omfattar socknarna Kropp, Allerum, Plenninge, Höganäs, Väsby, Viken, Brunnby, Farhnlt, Jonstorp, 
lösa, Mörarp, Södra Vram, Norra Vram, Bjnv, Kågeröd, Halmstad, Ottarp och Kvistofta samt den inom Rönne-
socknarna Hög, Kävlinge, Västra Karleby, Saxtorp, Dagstorp, Barsebäck, Hofterup, Södervidinge och Lödde-
Remmarlöv, Örtofta, Lilla Harrie, Stora Harrie, Virke, samt Stehags och Norrvidinge sockendelar tillsammans 
ingår under landsbygden. — ) Arvika ingår under landsbygden. — ) Tillhör socialdemokratiska partiet. — 
och 1 socialdemokrat. — ) Därav 2 socialdemokrater, 1 liberal och 1 kommunist. — 2I) Därav 1 höger och 1 
sista omvalet; beträffande de båda övriga valen, se tab. I. 
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ningar. 
liberala röster. — 6) Enligt uppgift sannolikt höger och frisinnade. — 6) 270 -valkuvert från ett valdistrikt 
') 277 valkuvert från ett valdistrikt kasserade pä, grund av att omslaget var förseglat med endast ett av de 
strands, Uddevalla, Lysekils och Strömstads städers valkrets upptagna 1114 rösterna hava i länssiffrorna 
sannolikt även liberala och frisinnade röster. — ") Enligt uppgift ingå häri sannolikt även kommunistiska 
hava 550 röster, vilka avgivils under beteckningen >Falköpings frisinnade och liberaler> men enligt uppgift 
omvalet; beträffande första valet, se tab. I. — 14) Lidingö stad ingår under landsbygden. — IS) Oppunda och 
Vingåker, Östra Vingåker, Jnlita, Österåker, Stora Malm, Flöda och Skyllinge i Oppunda härad; den andra, Villåt-
och Vrena i Oppunda härad. — 16) Luggude härad är delat i två valkretsar, norra och södra, av vilka den 
Välinge och Kattarp; den södra socknarna Välluv, Bårslöv, Fjärestad, Frillestad, Ekeby, Hesslunda, Risekats-
bergs härad belägna delen av sistnämnda socken. — ") Harjagers härad är delat på två valkretsar, i det att 
köpinge tillsammans med Rönnebergs härad (utom Kvistofta häradsdel) utgöra en valkrets, och Västra Sallerup, 
med Onsjö härad utgöra en valkrets. — ls) Skanör med Falsterbo ingår under landsbygden. — 19) Ulricehamn 
") Tillhör högerpartiet. — ss) Därav 2 höger och 1 socialdemokrat. — ) Liberal vilde. — S5) Därav 1 höger 
liberal. — !8) Därav 8 höger, 2 liberala, 1 liberal vilde, 15 socialdemokrater och 1 kommunist. — I0) Avser 
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Tab. 3. Landstingsmanna- och elektorsvalen åren 1926 och 1927. 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar m. m. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), L (liberala), Fr (frisinnade), S (socialdemokrater), 
K (kommunister) och O (övriga) angiva det politiska parti, väIjarbeteckningen representerar. I de fall, 
där parti fö rdeloingeu bland rosterna och. de valda i»:ke framgår av tabellea, hänvisas till tab. 2. 
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Tab. 4. Stadsfullmäktig-

Anm. Den bristande Överenstämmelsen for en del valkretsar mellan antalet i valet deltagande och summan av an-
hava förta dels sådana valsedlar, som i rÖstsammanräkningsprotokollen bruka sammanföras underrubriken » Diverse första 
kunnat i tabellen angivas, valsedlar avgivna å en för olika partier gemensam kandidatlista. Valsedlarna av sistnämnda 
gemensam lista, har röstfördelningen beräknats, och rösterna tillagts vederbörande parti. Dylika beräknade valkretssiffror 
fördelningen ej uppgivits, använts det antal representanter, partiet eller gruppen erhållit å den gemensamma listan, 
rats. I fråga om det antal röster och representanter, som tillkommit de vid valet förekommande valjarbeteck-
delningen ej göra anspråk på att anses såsom i varje detalj fullt exakt. 
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valen åren 1926 och 1927. 

talet godkända och kasserade valsedlar beror pa ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röstlängderna. — I kol. övriga 
väljarbeteckningar>, dels valsedlar tillhörande opolitiska sammanslutningar, dels dessutom, där röstsiffran ej på annat satt 
slag hava i lans- och rikssiffrorna approximativt fördelats å respektive partier. Ha grupper inom olika partier använt 
utmärkas i tabellen med särskild stilsort (mediaeval). Såsom fördelningsgrund har, där sä kunnat ske och den sannolika 
Stänkröster under en kartellbeteckning hava, såvida ej beteckningen angivit deras politiska hemvist, utproportione-
ningarna, hänvisas till tab. 5. — Till följd av att valen ej alltid ägt rum efter politiska linjer, kan den nppgivna för-
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Tab. 5. Stadsfullmäktigvalen åren 1926 och 1927. 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar m. m. 

Anm. Beteckningarna H (höger), L (liberala), Fr (frisiunade), S (socialdemokrater), K (kommunister) 
och O (övriga) angiva det politiska parti, väljarbeteckningeii representerar. Viss reservation måste göras 
för den nppgivna partiställningen, särskilt i sådana fall där en * följer efter beteckningen. I de fall, där 
partifördeluiogen bland rösterna och de Tålda icke framgår av tabellen, hänvisas till tab. 4. 
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Tab. 6. Kommunal- och municipal-

1) Beträffande grupp A och grnpp B, se texten. 
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fullmäktigvalen år 1926.1) 
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V a l s t a t i s t i k . 
Formulär 1. 

Se Svensk förfuttmngssamling n:r 460 år 1922 och 242 år 1926. 

S t a t i s t i s k u p p g i f t 
rörande landstingsmanna-

elektors valet i - valkrets, län, år 1926. 

I valet deltogo män och kvinnor. 
Vid valet avgåvos inalles valkuvert '), 

därav: personligen avlämnade , av vilka med och ntan godkänt innehåll; 
av äkta make genom andre maken avlämnade2) , av vilka med och ntan godkänt innehåll; 

[valsedelsförsändelser hos länsstyrelse el. magistrat , av vilka med och utan godkänt innehåll. 
Valet ägde rum den 19 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteokningar. 

1) Om för något valdistrikt ett större antal valkuvert kasseratB, angives orsaken â blankettens baksida. 
2) Uppgift härom erhålles genom att vid röstsammanräkningen särskilt räkna antalet s. k. innerkuvert. 
3) Angående dessa uppgifter se resp. blankett n:r 1 o, l b och 1 c i Svensk författningssamling n:r 242/1926. 
4) Antalet vnlda kvinnor samt de väljarbeteckningar, under vilka de valts, angivas 8 blankettens baksida. 
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Val s t a t i s t i k . 

Formulär 2. 

Se Sveusk författningssamling n:r 460 år 1922 och 242 år 1926. 

S t a t i s t i s k u p p g i f t 
rörande kommunal-

municipal-
fullmäktigvalet i kommun 

mimicipaUamhälle län, år 1S26.l) 

I valet deltogo män och kvinnor. 

Vid valet avgàvos valkuvert, av vilka mod och , utan godkänt innehall. 

Till fullmäktige valdes män och kvinnor. 

Valet ägdo rum den 1926. 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 

1) År kommun delad i valkretsar, skola särskilda uppgifter avgivas för varje valkrets, r'or varje municipalsamhiille, som utgör sjiUvsttiudig valkrets för 
val av kommunalfullmäktige, bör tydligt angivas, om valet avser konunnnal- eller municipalfullmäktige. 

2) Angående dessa uppgifter ee b]«f]],eU n:r 1 a, Svensk /örfnUningBsnmJiiig n:r 21S/1ÏI2G. 
8 ) > > > » > > 1 b, » » » > 
l ) » » » > > i 1 e, » » » » 
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