


 

Kommunala valen år 1938 av Statistiska centralbyrån. 
Digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) 2009. 
 

urn:nbn:se:scb-valen-k-193801 

 

 

 

INLEDNING TILL 
 

VALSTATISTIKEN 1872-2001 
 
Bidrag till Sveriges officiella statistik. R. Valstatistik. – Stockholm, 1873-1911. 

- Täckningsår: 1872-1910. 

Innnehåll: Statistiska centralbyråns underdåniga berättelser rörande 

Riksdagsmannavalen, Riksdagens andra kammare, Landstingsvalen och 

Kommunala rösträtten. 

Efterföljare: 

Riksdagsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1912-

1970. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1909/11-1965/1968. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagsvalet. – Stockholm, 1971-

1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 1, Riksdagen. – (Sveriges officiella 

statistik). – Stockholm, 1999-. – Täckningsår: 1998- 

 

Kommunala valen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm, 1920-1967. – 

(Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1919-1966. 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 

1972-1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1970-1994 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 3, Kommunalfullmäktige. – 

Stockholm, 1999-. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1998- 

 

Landstingsmannavalen / Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm , 1913-

1919. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1912-1918. 

 Efterföljare: Kommunala valen. – Stockholm, 1920-1967. – (Sveriges 

officiella statistik). – Täckningsår: 1920-1966 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Kommunala valen. – Stockholm, 

1972-1995. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1972-1995 

 Efterföljare: Allmänna valen. Del 2, Landsfullmäktige. – Stockholm, 

1999-. – (Sveriges officiella statistik). – Täckningsår: 1998- 

Översiktspublikation: 

Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och 

del II publicerade t.o.m. år 1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960. 

S. 267-272: Allmänna val (Tab. 274-280) 



SVERIGES OFFICIELLA STATISTIK 
ALLMÄNNA VAL 

K O M M U N A L A VALEN 
ÅR 1938 

AV 

STATISTISKA CENTRALBYRÅN 

STOCKHOLM 1939 
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER 

384521 



STATISTIQUE OFFICIELLE DE LA SUÈDE 
ÉLECTIONS 

L E S É L E C T I O N S 
C O M M U N A L E S 

EN 1938 

PAR 

LE BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE 



TILL KONUNGEN. 

Statistiska, centralbyrån får härmed överlämna sin redogörelse för kommu
nala valen år 1938. 

Stockholm den 27 april 1939. 

Underdånigst 

ERNST HÖIJER. 

IVAR UHNBOM. 

Ture Widstam. 





INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 

Text. 
Sid. 

Inledning 1* 
I. Den kommunala rösträtten 1* 

Materialet 1* 
Rösträttsbestämmelser 2* 
I röstlängd upptagna personer 2* 
Röstberättigade 3* 
Icke röstberättigade 6* 
Valdistrikt 12* 

II. Landstingsmannavalen 13* 
Materialet 13* 
Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen 13* 
Valkretsindelning 14* 
Röstberättigade 16* 
Deltagandet i valen 17* 
De godkända valsedlarnas fördelning på partier 21* 
Partifördelningen inom kommungrupper 26* 
Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar 31* 
Valkuvert utan godkänt innehåll 34* 
Överklagade val 36* 
Landstingens sammansättning 36* 

III. Stadsfullmäktigvalen 39* 
Materialet 39* 
Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen 39* 
Valkretsindelning 40* 
Röstberättigade 40* 
Deltagandet i valen 41* 
De godkända valsedlarnas fördelning på partier 42* 
Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar 45* 
Valkuvert utan godkänt innehåll 47* 
Överklagade val 48* 
Valda stadsfullmäktige 48* 
Kvinnliga stadsfullmäktige 49* 

IV. Sammanfattande översikt av 1938 års val till de korporationer, som utse första kammaren .......... 51* 
V. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen 54* 

Materialet 54* 
Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktigvalen 55* 
Antal kommuner och municipalsamhällen med fullmäktige 57* 
Valdag 58* 
Förekomsten av partidelning vid valen 59* 
Röstberättigade 61* 
Deltagandet i valen 62* 
Avgivna valsedlar 63* 
Valda fullmäktige 64* 
Överklagade val 65* 

VI. Kyrkofullmäktigvalen 67* 
Materialet 67* 



VI 

Sid. 
Gällande bestämmelser angående kyrkofullmäktigvalen 67* 
Antal församlingar med fullmäktige 68* 
Valdag 70* 
Förekomsten av partidelning vid valen 70* 
Röstberättigade 70* 
Deltagandet i valen 71* 
Avgivna valkuvert 72* 
Valda fullmäktige .... . 72* 
Överklagade val 72* 

Tabeller. 

Tab. 1. Kommunala rösträtten, länsvis, enligt de år 1938 upprättade röstlängderna 2 
» 2. Rösträtten och valen till landstingen, valdistriktsvis, år 1938 4 
» 3. Valen till landstingen och antal valda representanter, valkretsvis, år 1938 . . . . ..........................120 
» 4. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda representanter vid landstingsmannavalen 

år 1938 ..130 
» 5. Stadsfullmäktigvalen år 1938 ..156 
» 6. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda fullmäktige vid stadsfullmäktigvalen år 1938......... 166 
» 7. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen, länsvis, år 1938 ..182 
» 8. Kommunalfullmäktigvalen, kommunvis, år 1938 ..184 
» 9. Kyrkofullmäktigvalen, länsvis, år 1938 ..208 
» 10. Kyrkofullmäktigvalen i städerna år 1938 ..211 

Bilagor ..216 

INDEX. 
Texte. 

Pages 
Introduction ..1* 

I. Droit de vote communal 1* 
Matériaux statistiques ...1* 
Stipulations de droit de vote ...2* 
Personnes inscrites sur les listes électorales ...2* 

» ayant droit de vote ...3* 
» n'ayant pas droit de vote ...6* 

Districts électoraux .12* 
II. Élections aux conseils généraux .13* 

Matériaux statistiques .13* 
Règlements sur les élections .13* 
Circonscriptions électorales .14* 
Personnes ayant droit de vote .16* 
Participants aux élections .17* 
Nombre des bulletins valables par partis politiques .21* 
Répartition par partis politiques dans certains groupes des communes .26* 
Coopération des partis. Désignations électorales .31* 
Bulletins nuls .34* 
Élections protestées .36* 
Composition des conseils généraux .36* 

III. Élections aux conseils municipaux dans les villes .39* 
Matériaux statistiques .39* 



VII 

Pages 
Règlements sur les élections 39* 
Circonscriptions électorales 40* 
Personnes ayant droit de vote 40* 
Participants aux élections 41* 
Nombre des bulletins valables par partis politiques 42* 
Coopération des partis. Désignations électorales 45* 
Bulletins nuls 47* 
Élections protestées 48* 
Représentants élus 48* 
Représentants femmes 49* 

IV. Resumé pour l'année 1938 des élections aux corporations qui élisent la Première chambre ...........51* 
V. Élections aux conseils municipaux dans les communes rurales (»kommunalfullmäktige») 

et dans les agglomérations dites »municipalsamhällen» 54* 
Matériaux statistiques 54* 
Règlements sur les élections 55* 
Nombre des élections 57* 
Jour d'élection 58* 
Liaison en groupes 59* 
Personnes ayant droit de vote 61* 
Participants aux élections 62* 
Bulletins de vote déposés 63* 
Représentants élus 64* 
Élections protestées 65* 

VI. Élections aux conseils paroissiaux 67* 
Matériaux statistiques 67* 
Règlements sur les élections 67* 
Nombre des élections 68* 
Jour d'élection 70* 
Liaison en groupes 70* 
Personnes ayant droit de vote 70* 
Participants aux élection 71* 
Enveloppes de vote déposés 72* 
Représentants élus 72* 
Élections protestées 72* 

Tableaux. 
Pages 

Tabl. 1. Droit de vote communal d'après les listes électorales, par département, en 1938 . . ...........2 
» 2. Droit de vote et élections aux conseils généraux, dans les districts électoraux, en 1938 .......... 4 
» 3. Élections aux conseils généraux et nombre des représentants élus, dans les circon

scriptions électorales, en 1938 120 
» 4. Désignations électorales, nombre des bulletins valables et des représentants élus aux 

élections aux conseils généraux, en 1938 130 
» 5. Élections aux conseils municipaux dans les villes, en 1938 156 
» 6. Désignations électorales, nombre des bulletins valables et des représentants élus aux 

élections aux conseils municipaux dans les villes, en 1938 166 
» 7. Élections aux conseils municipaux dans les communes rurales et dans les aggloméra

tions dites »municipalsamhällen», par département, en 1938 182 
» 8. Élections aux conseils municipaux dans les différentes communes rurales, en 1938 . ............184 
» 9. Élections aux conseils paroissiaux, par département, en 1938 208 
» 10. Id. Renseignements spéciaux concernant les élections dans les différentes villes, en 1938 .....211 

Appendices 216 



Résumé de la statistique des élections communales en 1938. 

Les élections communales qui eurent lieu en 1938 sont réglées par une loi d'élections commu
nales du 6 juin 1930. Dans celle-ci se trouvent et la loi sur certaines instructions concernant les 
élections aux conseils généraux, aux conseils municipaux dans les villes, dans les communes 
rurales et dans les agglomérations dites c municipalsamhällen >, aux conseils paroissiaux, et les 
règles sur le droit de participer aux élections communales par pouvoir (dit «valsedelsförsändelse»). 

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

ceux qui sont interdits; 
ceux qui sont en faillite; 
ceux qui ont la subvention permanente de l'assistance publique, et enfin 
ceux qui n'ont payé leurs contributions à la commune pour aucune des trois années précédentes. 

Pour les élections aux conseils généraux les mêmes règlements dès maintenant sont en vigueur. 
Dans les élections aux conseils paroissiaux tous ceux sont électeurs qui ont le droit de vote 

communal et appartiennent à quelque paroisse territoriale de l'Église luthérienne. 
Les conseils généraux s'élèvent au nombre de 25. Toutes les communes primaires de la cam

pagne, de même que toutes les villes, y prennent part, à l'exception de Stockholm, Gothembourg, 
Malmö, Norrköping, Hälsingborg et Gävle. Les membres des conseils généraux sont élus selon la 
méthode d'élection proportionnelle. Tout le royaume est divisé en 188 circonscriptions électorales, 
dont 130 à la campagne, 44 dans les villes et 14, composées de campagne et villes. Un représen
tant au moins devra être élu dans chaque circonscription et en outre en proportion de la population 
un représentant pour chaque nombre entier de 5000 habitants. Pour cette élection tous les membres 
des conseils généraux sont élus pour la période 1« janvier 1939—31 décembre 1942. 

Les chiffres suivants nous donnent le nombre des personnes, Inscrites dans les listes électorales, 
ainsi que ceux qui ont le droit de vote communal en 1938 et 1939, et en outre le nombre des 
personnes, inscrites dans les listes électorales mais qui n'ont pas le droit communal en 1938 
et 1939. 

A la campagne toutes les personnes, ayant droit de vote communal en 1938, étaient de 611 % 
de la population, dans les villes le chiffre correspondant était de 66"6 % et dans tout le royaume 
63-1 fi; des hommes en particulier 61'5 %, des femmes 64'6 %. De tous ceux, inscrits sur les 
listes électorales, il y avait 3'9 % hommes et seulement 2'1 % femmes qui n'avaient pas le droit 
d'élire en 1938. 

Le tableau, page 9*, indique les différentes causes de la perte du droit de vote, et en général 
celle-ci est à attribuer aux contributions communales non payées et aux subventions de l'assistance 
publique. 



IX 

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

De tona ceux qui avaient le droit d'élire 65'3 % ont pris part à l'élection, dont parmi les 
hommes 704 % et parmi les femmes 60'3 %. La participation aux élections a été un peu plus vive 
dans les villes (66'1 %) qu'à la campagne (65'1 %). 

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 partis politiques: conservateurs, ligue des paysans, ligue du peuple, social-démo
crates, socialistes, communistes et national-socialistes, et la répartition des partis politiques des 
votantB se trouve comme snit (voir tabl. 2 et tabl. 3). 

En comparant les partis politiques à ces élections et aux précédentes on trouve que tous les 
partis, excepté les socialistes et les conservateurs, ont augmenté leurs nombres de voix. 

Le nombre des membres des conseils généraux, élus en 1938 dans tout le royaume, s'est élevé 
à 1 149. La répartition des membres par partis ressort du tableau ci-dessons: 

Le nombre des membres des conseils municipaux dans les villes 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 662 064 hommes et de 828001 femmes. Les votants se sont élevés à 473 324 
hommes et 535902 femmes, ce qui montre que 715 % hommes et 64-7 % femmes ont pris part 
aux élections. 



X 

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. 5 et 6) : 

Parmi les représentants élus 304 sont femmes. — Si l'on compare les nombres des représentants 
élus sur les différents partis politiques après les élections en question et les précédentes, on trouve 
que les social-démocrates et les communistes ont considérablement augmenté leur représentation. 

Les conseils municipaux Bont obligatoires dans toutes les communes rurales et dans toutes les ag
glomérations dites «municipalsamhällen» ayant plus de 700 habitants; dans les autres communes 
(ayant moins de 700 habitants) cette institution est facultative. Le nombre des communes ru
rales qui ont élu des conseils municipaux s'élevait à 1670, dont 1617 obligatoires et 53 faculta
tives; le nombre des «municipalsamhällen» ayant des conseils municipaux était de 167, dont 143 
obligatoires et 24 facultatives. Dans la statistique présente, on a fait distinction entre trois groupes, 
dits I, I l et III, dont groupe I renferme telles communes rurales et «municipalsamhällen», dans les
quelles des partis politiques se sont présentées, groupe II renferme au contraire telles communes 
rurales et «municipalsamhällen», dans lesquelles les élections ont été inpolitiques et le nombre 
des listes s'est élevé à deux ou plus, et le groupe III telles communes rurales et «municipal
samhällen», dans lesquelles une liste seulement s'est présentée, ou dans lesquelles les partis 
politiques sont tombés d'accord de se servir des mêmes désignations de parti et des mêmes listes 
de noms. Le groupe I renferme 1 325 communes rurales et 139 « municipalsamhällen », le groupe 
II 110 communes rurales et 10 «municipalsamhällen» et le groupe I I I 235 communes rurales et 
18 «municipalsamhällen». 

Les votants aux élections aux conseils municipaux dans les communes rurales s'élèvent à 777 293 
hommes et 640331 femmes, ce qui correspond à 67'6 % de tous les hommes et à 56'8 % de toutes 
les femmes ayant droit de vote. Cependant, la participation est très différente pour les groupes I, 
I I et I II . Ainsi pour le groupe I, 69-7 % hommes et 59-3 % femmes y ont pris part, mais dans 
le groupe II respectivement 62.9 % et 493 % et dans le groupe III respectivement 43'2 % et 27'2 % 
seulement. 

En tout 35 275 personnes, dont 1 029 femmes, étaient élus comme membres des conseils munici
paux dans les communes rurales. 

Le nombre des votants aux élections aux conseils municipaux dans les « municipalsamhällen » 
s'élève à 40463 hommes et 37075 femmes, ce qui correspond à 49-3 % de tous les hommes et à 
41-5 % de toutes les femmes ayant droit de vote, dont respectivement pour le groupe I 520 JK et 
44'0 % pour le groupe II 55'2 % et 489 % et pour le groupe I I I 13'4 % et 7'2 %. Le nombre 
total des représentants était de 3280, dont 147 femmes. 

Les conseils paroissiaux («kyrkofullmäktige») sont obligatoires dans toutes les paroisses terri
toriales ayant plus de 5000 habitants; dans les antres paroisses, cette institution est facultative. 
Le nombre des paroisses qui ont élu des conseils paroissiaux s'élève à 471, dont 259 obligatoires 
et 212 facultatives. Le groupe I renferme 302, le groupe II 18 et le groupe III 151 paroisses 
(pour les groupes I—III voir plus haut). 

Les votants aux conseils paroissiaux s'élèvent à 200 986 hommes et 192233 femmes, ce qui 
correspond à 18'0 % de tous les hommes et 15-1 % de toutes les femmes ayant droit de vote. La 
participation a été bien plus vive dans les paroisses du groupe I qne dans les autres paroisses. 

Le nombre total des membres élus était de 9 617, dont 1 046 femmes. 



Föreliggande redogörelse behandlar de kommunala val, som ägde rum hösten 
år 1938, nämligen valen till landsting, stadsfullmäktige, kommunalfullmäk
tige, municipalfullmäktige och kyrkofullmäktige. 

Sedan föregående val har en omläggning av den kommunala valstatistiken 
ägt rum i avsikt att åstadkomma snabbare bearbetning och publicering av 
densamma. Genom kungl. kungörelse den 17 juni 1938 (Sv. förf.-saml. nr 
393 år 1938) förordnade Kungl. Maj:t om insändande till statistiska central
byrån av vissa valprotokoll och valstatistiska uppgifter, och samtidigt upp
hävdes kungl. kungörelsen den 28 aug. 1922 (Sv. förf.-saml. nr 460 år 1922) 
i samma ämne. Den mest väsentliga förändringen hänför sig till statistiken 
över den kommunala rösträtten. Medan denna statistik tidigare grundats 
på direkt bearbetning av röstlängderna inom statistiska centralbyrån, ha för 
1938 års kommunala val valnämndernas ordförande, magistrater och kom
munalborgmästare å särskilda formulär lämnat uppgifter angående den kom
munala rösträtten. I övrigt har materialet till valstatistiken utgjorts av 
statistiska uppgifter från de röstsammanräknande myndigheterna samt beträf
fande landstingsmannavalen dessutom av protokollen över röstsammanräk
ningarna. 

Förutom att tiden för statistikens färdigställande kunnat nedbringas till 
ungefär hälften av den tidigare använda har omläggningen medfört, att en 
mera utförlig redovisning för landstingsmannavalen kunnat lämnas, varige
nom det bl. a. varit möjligt att undersöka förskjutningarna i partifördelningen 
inom kommuner av olika yrkeskaraktär sedan andrakammarvalen 1936. Hu
vudredovisningen av landstingsmannavalen återfinnes i tab. 2, där uppgifter 
meddelas för varje valdistrikt. 

Även beträffande kommunalfullmäktigvalen har redovisningen gjorts ut
förligare, i det att en del uppgifter meddelats kommunvis i tab. 8. 

De nya bestämmelserna angående valstatistiken med tillhörande formulär 
finnas återgivna i bilagorna å sid. 216—222. 

I. Den kommunala rösträt ten. 
Materialet. Statistiken över den kommunala rösträtten enligt de år 1938 

upprättade röstlängderna grundar sig på de ovan nämnda, av valnämndernas 
ordförande på landsbygden samt magistrater och kommunalborgmästare i stä
derna meddelade statistiska uppgifterna, vilka avgivits i enlighet med formu
lär 3 (sid. 221 och 222). 



2* DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 

Rösträttsbestämmelser. Kommunal rösträtt i allmänhet tillkommer enligt 
gällande rösträttsbestämmelser envar inom kommunen mantalsskriven man 
eller kvinna, som är svensk undersåte samt senast under nästföregående ka
lenderår 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 

eller 
d) i avseende å påförda utskylder till kommunen, vilka förfallit till be

talning under de tre sistförflutna kalenderåren, häftar för utskylder för flera 
än två av dessa år. 

I fråga om rösträtt vid landstingsmannaval gälla numera enahanda bestäm
melser, sedan genom lag den 30 april 1937 den förut gällande bestämmelsen, 
att rösträtten inträder först efter fyllda 27 år, blivit upphävd. 

Skiljaktigheten mellan den politiska och den kommunala rösträtten består 
sålunda numera endast däruti, att för den senare alltjämt gäller ett modifierat 
utskyldsstreck. 

Rösträtt vid kyrkostämma och val av kyrkofullmäktige tillkommer envar, 
som är kommunalt röstberättigad, med undantag av främmande trosbekän-
nare och de som anmält sitt utträde ur svenska kyrkan. Den som är medlem 
av icke territoriell församling har ej rösträtt vid kyrkofullmäktigval i annan 
församling. 

Rösträtten kan utövas antingen genom personlig inställelse eller genom av
givande av s. k. valsedelsförsändelse. Bestämmelserna härom återfinnas i 
kommunala vallagen av den 6 juni 1930 och gälla val av landstingsmän, kom
munalfullmäktige, municipalfullmäktige, stadsfullmäktige och kyrkofullmäk
tige. Röstning genom valsedelsförsändelse är under vissa villkor och med 
iakttagande av vissa föreskrifter tillåten för 

dels jämlikt 6 kap. av nämnda lag vissa grupper av väljare, nämligen 
de, som utöva militärtjänst, 
de, som utöva sjömansyrket eller såsom deltagare för egen eller annans 

räkning i fiske i öppen sjö eller i annan egenskap tillhöra besättning eller 
annan personal å fartyg, 

de, som tillhöra personalen vid svensk beskickning eller svenskt konsulat, 
ävensom den, som är äkta make till någon, som tillhör sådan personal, samt 

de, som tillhöra personalen vid statens järnvägar eller vid enskilt järnvägs
företag eller vid postverket, tullverket eller lots- eller fyrväsendet; 

dels ock äkta makar. 

I röstlängd upptagna personer. De år 1938 upprättade röstlängderna upptaga 
alla män och kvinnor, som under detta år uppnådde en ålder av minst 23 år 
(födda 1915 eller tidigare). Då ifrågavarande röstlängder skola användas 
under tiden intill dess nya sådana under år 1939 upprättats, är för de per
soner, som under år 1938 uppnådde en ålder av 23 år, särskilt angivet, att 
de först påföljande år äga rösträtt. 



DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 3* 

Uppgifter rörande antalet i röstlängderna upptagna personer med fördel
ning å män och kvinnor meddelas länsvis för landsbygd och städer i tab. 1. 
Hela antalet utgjorde 2 045 069 män och 2 146 381 kvinnor, summa 4 191 450 
personer eller 667 % av rikets folkmängd den 31 december 1937. Vid närmast 
föregående kommunala val utgjorde motsvarande tal 3 996 529 personer eller 
64-3 % av folkmängden. Förskjutningen i förhållande till folkmängden sam
manhänger med de förändringar i befolkningens åldersfördelning, som blivit 
en följd av de senare årens låga födelsefrekvens. 

De i röstlängd upptagna personerna fördela sig på landsbygd, i landsting 
deltagande städer och övriga städer på sätt nedanstående tablå angiver. Till 
jämförelse meddelas motsvarande siffror vid 1934 års kommunala val. För 
åstadkommande av jämförbarhet ha. i den mån så varit möjligt, här och i 
fortsättningen talen för år 1934 korrigerats med hänsyn till under den mellan
liggande tiden inträffade administrativa förändringar i fråga om fördelningen 
mellan landsbygd och städer. Till övriga, smärre ändringar i den ad
ministrativa indelningen har hänsyn ej kunnat tagas, men dessa torde för 
jämförelsen ej spela någon väsentlig roll. 

Ökningen i antalet i röstlängd upptagna personer sedan år 1934 utgör 
alltså 194 921 eller 4-9 %; för landsbygden uppgår ökningen till endast 2-6 % 
men för städerna till 8-9 %, varav för landstingsstäderna till 8"7 % och för i 
landsting ej deltagande städer till 9-0 %. 

Röstberättigade. I tab. 1 meddelas uppgifter länsvis för landsbygd och 
städer rörande antalet vid kommunala val röstberättigade personer. Dessa 
uppgifter avse dels antalet röstberättigade år 1938, dels antalet under år 
1939 röstberättigade. Det bör emellertid observeras, att uppgifterna rörande 
de sistnämnda grunda sig på 1938 års och ej på 1939 års röstlängder, och 
att följaktligen avdrag ej kunnat göras för under tiden avlidna eller utvand
rade m. fl. 

Enligt nyssnämnda tabell voro år 1938 inalles 3 962 742 personer kom
munalt röstberättigade och under följande år 4 065 901, motsvarande resp. 
94-5 och 970 % av samtliga i röstlängderna upptagna. Procenttalen för när
mast föregående år, 1934 och 1935, för vilka uppgifter rörande den kom
munala rösträtten föreligga, voro 93-2 och 95'9. 

Följande översikt visar fördelningen av de år 1938 röstberättigade å lands
bygd och städer jämte motsvarande fördelning år 1934: 
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Antalet röstberättigade har sedan år 1934 ökats med 238 034 personer eller 
6-4 %; enbart för städerna uppgår ökningen till 11-0 % men stannar på lands
bygden vid 3-8 %. Då ökningen av antalet i röstlängd upptagna personer 
utgjorde resp. 4-9, 8'9 och 26 %, föreligger sålunda en jämförelsevis större 
ökning i de röstberättigades antal. 

Beträffande den relativa fördelningen mellan antalet manliga och kvinn
liga röstberättigade observeras, att kvinnornas övervikt, såsom siffrorna här-
nedan visa, betydligt minskats och på landsbygden till och med övergått i 
underskott av kvinnor. 

Antal röstberättigade kvinnor, som svara mot 1000 röstberättigade män 

Överlägsna till antalet bland de röstberättigade äro kvinnorna på lands
bygden endast inom Stockholms, Kristianstads, Göteborgs och Bohus, Älvs
borgs och Västernorrlands län. 

I samtliga läns städer föreligger däremot ett mer eller mindre betydande 
kvinnoöverskott i de röstberättigades antal. Städer av olika storleksordning 
skilja sig dock rätt avsevärt från varandra i avseende på relationstalet mellan 
röstberättigade kvinnor och män, såsom framgår av följande sammanställ
ning: 

I de största städerna äro sålunda de kvinnliga röstberättigade i stark ma
joritet. För varje 1 000-tal röstberättigade män finnas där ända till 1 276 
röstberättigade kvinnor, en siffra, som dock är betydligt lägre än relations
talet vid närmast föregående kommunala val, vilket tal utgjorde 1 358. För 
Stockholm utgör siffran 1358, för Göteborg 1 212 och för Malmö 1 227. 
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Därefter sjunker kvinnornas relativa övervikt för de tre följande storleks
grupperna. I de minsta städerna stegras deras relativa antal ånyo men når 
dock ej upp till siffran för de största städerna. 

För landstingsmannaval gälla, såsom i det föregående nämnts, numera 
samma rösträttsbestämmelser som för kommunala val i allmänhet, sedan den 
förut gällande bestämmelsen om fyllda 27 år för rösträtt vid landstings
mannaval upphävts. Huvudsakligen till följd härav har antalet röstberätti
gade vid sistnämnda val betydligt ökats sedan år 1934. Med iakttagande 
av inträffade förändringar i den administrativa indelningen uppgår ökningen 
till 497 610 personer eller 185 %. 

Antalet vid de förrättade landstingsmannavalen röstberättigade personer 
redovisas valkrets- och valdistriktsvis i tab. 2. Detta antal överensstämmer 
med antalet vid kommunala val röstberättigade personer enligt tab. 1 utom 
i fråga om dels län med i landsting ej deltagande städer, dels Jönköpings 
län. I Östra härads valkrets i sistnämnda län har nämligen omval ägt rum 
år 1939, och uppgifterna över de röstberättigade i denna valkrets avse de vid 
omvalet röstberättigade. 

Med tillhjälp av den bearbetning av röstlängdernas yrkesuppgifter, som 
verkställdes vid upprättandet av statistiken över 1936 års riksdagsmannaval, 
har det varit möjligt att företaga en fördelning av de röstberättigade i kom
mungrupper, ordnade efter den i röstlängd upptagna befolkningens yrkes-
och sociala sammansättning. Vid bearbetningen av de röstlängder, som an
vändes vid nämnda års riksdagsmannaval, uträknades arbetarklassens pro
centuella andel av de i röstlängd upptagna och beträffande landskommu
nerna därjämte jordbrukargruppens andel. Med ledning av nämnda relativtal 
verkställdes en fördelning av kommunerna på så sätt, att i fråga om valmans-
kårens sammansättning likartade kommuner sammanfördes i grupper. Ar
betarklassens styrka har varit den primära och för städerna enda indelnings
grunden, medan talen angivande jordbrukargruppens relativa talrikhet an
vänts för en undergruppering i syfte att särskilja landskommuner av jord-
bruksbetonad kaTaktär. Gränserna mellan grupperna ha dragits på sätt, som 
följande tablå visar: 
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Såsom härav framgår, är arbetarklassen relativt fåtalig i A-kommunerna, 
medan den i B-kommunerna är jämförelsevis talrik utan att dock dominera 
och i C-kommunerna omfattar den största andelen av de i röstlängd upptagna. 
Den sistnämnda gruppen representerar sålunda de egentliga arbetarkommu
nerna. Utpräglade jordbrukskommuner äro dels A-kommunerna, dels de med 
B 1 och C 1 betecknade kommunerna, under det att B 3- och C 3-kommunerna 
ha en mycket fåtalig jordbruksbefolkning. Härav följer, att bland arbetar
kommunerna C 3-gruppen har den största industriarbetarbefolkningen. Be
träffande A-kommunerna må anmärkas, att inom ett par av dem jordbrukar-
gruppen understiger 60 %. 

De år 1938 röstberättigades antal inom de olika kommungrupperna framgår 
av följande sammanställning. 

Gruppen A omfattar endast en obetydlig del av såväl landsbygdens som 
städernas röstberättigade. Gruppen B är på landsbygden dominerande, större 
än grupperna A och C tillsammans; i städerna äro B och C tämligen jämn
starka. Viktigast av landsbygdens delgrupper äro B 1- och B 2-kommunerna, 
av vilka de förra äro mer jordbruksbetonade, samt i andra hand C 2- och C 3-
kommunerna, som ha en talrik arbetarbefolkning med i det senare fallet ut
präglat industriell karaktär. 

Icke röstberättigade. Uppgifter rörande antalet i 1938 års röstlängder så
som icke röstberättigade upptagna personer finnas länsvis meddelade i tab. 1. 
Inalles gingo 124 121 personer förlustiga sin rösträtt vid 1938 års val, mot
svarande 3-0 % av samtliga i röstlängderna upptagna. Detta innebär en be
tydande nedgång jämfört med år 1934, då de icke röstberättigades antal 
uppgick till 164 083 (4 l %) ; år 1930 var motsvarande relativtal 3-4 % och 
år 1926 3'8 %. Fördelningen å män och kvinnor samt å landsbygd och städer 
framgår av tab. A. 
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Tab. A. Icke röstberättigade personer vid 1938 och 1934 års kommunala val. 

Minskningen är såväl absolut som relativt taget avsevärt större för männen 
än för kvinnorna. För de förra utgör den 33 183 (29-3 %) ocli för de senare 
6 779 (13-3 %). Till följd härav svarar år 1938 mot 1 000 icke röstberättigade 
män ett betydligt större antal icke röstberättigade kvinnor än förut, näm
ligen 552 mot 450 år 1934. Proportionen var år 1930 1 000: 612 och år 1926 
1 0 0 0 : 5 6 4 . 

Av tab. A framgår, at t 55-9 % av de icke röstberättigade personerna äro 
bosatta på landsbygden och 44'1 % i städerna. 

Då. som nämnts, de röstberättigade fördela sig med 62-4 % på landsbygden 
och 37'6 fo på. städerna, äro de, som falla för de s. k. strecken, relativt flera 
i städerna än på landsbygden, vilket närmare belyses av följande översikt: 

De icke röstberättigade personerna äro sålunda proportionsvis talrikast i 
de sex städer, som ej deltaga i landsting, och detta gäller i synnerhet man
könet. 

I tab. B äro uppgifter sammanförda över de icke röstberättigades relativa 
antal inom varje län. Av dessa framgår, a t t Norrbottens, Västernorrlands 
och Göteborgs och Bohus län ha det relativt största antalet både män och 
kvinnor, som sakna rösträtt . För männen är ställningen i allmänhet gynn
sammare på landsbygden än i städerna utom i Uppsala, Södermanlands, Ble
kinge, Västerbottens och Norrbottens län, medan fördelningen är jämnare 
bland kvinnorna. 

Antalet icke röstberättigade inom varje valdistrikt har av kostnadshänsyn 
icke ansetts böra publiceras. Går man emellertid i statistiska centralbyråns 
arbetstabeller till dessa enheter och jämför de icke röstberättigade med de i 
röstlängden upptagna, bliva växlingarna i procenttalen betydliga. Inom 116 
valdistrikt voro samtliga i röstlängderna upptagna personer i röstberättigad 
ålder även antecknade såsom röstberättigade, och inom 210 valdistrikt sak
nade endast en person och inom 232 valdistrikt två personer rösträtt. 

3 — 384521 
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Tab. B. Antalet icke röstberättigade år 1938 i procent av hela antalet i röstläng
derna upptagna personer, länsvis. 

Uppgifter rörande de icke röstberättigade, fördelade efter rösträttshinder, 
meddelas i tab. 1. Dessa uppgifter omfatta till skillnad från de förut kom
menterade även personer, som äro födda år 1915 och först år 1939 inträtt i 
röstberättigad ålder, inalles 1 428 personer, vilka ej kunnat fördelas efter 
rösträttshinder. När en person saknat rösträtt av mer än en anledning, har 
han i tabellen hänförts under den diskvalifikationsgrund, som står först upp
tagen i tabellen. Så t. ex. har en person av främmande nationalitet, som häf
tat för oguldna kommunalutskylder, räknats såsom utländsk undersåte. 

Et t sammandrag för hela riket lämnas även i tab. C, där jämförelsesiffror 
för år 1934 äro medtagna. Det torde observeras, att de kommunalt diskvalifi
cerade bland de personer, som uppnådde röstberättigad ålder först året efter 
det, då röstlängden upprättades, icke ingå i uppgifterna för år 1934. Tabel
len i fråga visar tydligt verkningarna av de s. k. strecken. Den orsak, vilken 
kraftigast decimerat väljarkåren, är de oguldna kommunalutskylderna, som 
orsakat förlust av rösträtten för 59 910 personer eller 47-7 % av samtliga icke 
röstberättigade, vilket emellertid innebär en minskning från år 1934 med icke 
mindre än 33 680 personer eller 360 %. Samtliga rösträttshinder uppvisa till-
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Tab. C. Icke röstberättigade, fördelade efter diskvalifikationsgrunder, i absoluta 
och relativa tal. 

bakagång i antal därav drabbade personer, men denna är mest betydande i 
fråga om det s. k. skattestrecket. Nedgången från år 1934, vilken i främsta 
rummet torde få tillskrivas de förbättrade konjunkturerna, utgör för männen 
30 128 eller 39'0 °A, för kvinnorna endast 3 552 eller 21-8 %. På landsbygden 
är antalet män, som falla för detta streck, mer än fem gånger så stort som 
antalet kvinnor, i städerna knappt tre gånger så stort. För båda könen äro 
verkningarna av utskyldsstrecket kraftigare i städerna än på landsbygden. 

I andra rummet kommer fattigvårdsstrecket såsom vållande de största för
lusterna av rösträtten. Inalles 38 960 personer eller 31/0 % av samtliga icke 
röstberättigade föllo för detta streck, därav avsevärt flera på landsbygden 
än i städerna. Strecket i fråga, drabbade såväl på landsbygden som i stä
derna flera män än kvinnor, medan kvinnorna voro i ganska stor majoritet 
på landsbygden år 1934; för hela landet har från sagda år männens antal 
minskats med endast 157 eller 0'8 % men kvinnornas nedgått med 2 395 eller 
11-2 %. 

Undersöker man utskylds- och fattigvårdsstreckeus verkningar inom lands
kommuner av olika slag, visa sig ganska djupgående skiljaktigheter vara 
för handen. Motsatserna framträda här mellan å ena sidan de mera utpräg
lade jordbruksbygderna och å den andra de industrialiserade områdena, så
som framgår av en gruppering av de icke röstberättigade efter hemortskom
munens yrkes- och näringskaraktär . Till den första gruppen ha hänförts de 
kommuner, i vilka minst 75 % av befolkningen enligt 1930 års folkräkning 
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Tab. D. Icke röstberättigade på grund av oguldna kommunalutskylder och fattigvårds-
understöd i promille av i röstlängd upptagna personer, länsvis. 

tillhörde yrkesgruppen jordbruk med binäringar; i den andra kommungrup
pen tillhörde 50—75 % av befolkningen och i den tredje under 50 % av be
folkningen nämnda yrkesgrupp; den fjärde gruppen av kommuner hade till 
minst 2/3 agglomererad ( = i tätorter boende) befolkning. I följande sam
manställning har antalet personer, som inom de olika grupperna av kommu
ner förlorat sin rösträtt till följd av något av de båda mest betydelsefulla 
rösträttshindren, utskylds- och fattigvårdsstrecken, satts i relation till antalet 
i röstlängd upptagna inom motsvarande kommuner. 
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De, som förlorat rösträtten på grund av oguldna kommunalutskylder, äro 
bland männen avsevärt talrikare i industrikommuner än i utpräglade jord
brukskommuner, medan skillnaden är obetydlig för kvinnornas del. I fråga 
om fattigvårdsstrecket uppvisa däremot jordbrukskommunerna såväl bland 
män som bland kvinnor den högsta frekvensen icke röstberättigade. 

Motsvarande uppgifter för de särskilda länen äro sammanställda i tab. D. 
Då kommunerna i en del län fördela sig ganska ojämnt på de olika grup
perna, böra länssiffrorna upptagas med viss försiktighet. Det bör även 
framhållas, att dessa kunna röna inverkan av andra förhållanden, som ofta 
äro av rent lokal karaktär . I flertalet län föreligger emellertid den bestämda 
utvecklingsgången, at t ju mera industrialiserade och agglomererade kommu
nerna äro, desto större äro utskyldsstreckets verkningar men desto mindre 
f attigvårdsstreckets. 

På utskylds- och fattigvårdsstrecken komma närmare f5'ra femtedelar av de 
icke röstberättigade. Av övriga hinder upptaga omyndighet eller konkurs
tillstånd 13-3 % och främmande nationalitet 8É0 %: de av dessa hinder drab
bade personerna ha obetydligt nedgått i antal sedan närmast föregående kom
munala val. Ådömd straffpåföljd, som år 1934 uteslöt 1 664 personer från 
rösträtt, utgör numera icke längre rösträttshinder. 

Såsom förut framhållits, ha i tab. 1 personer, som saknat rösträtt av mer 
än en anledning, hänförts under den diskvalifikationsgrund, som i formuläret 
står först upptagen. Så har även skett i tab. C. Medtagas även de hinder, 
som på så sätt utelämnats, blir fördelningen efter diskvalifikationsgrunder 
följande : 

Antalet fall, då fattigvårdsunderstöd och oguldna utskylder vållat förlust 
av rösträtt, ökas icke oväsentligt, när samtliga hinder medräknas. 

De kombinationer, då mer än ett hinder orsakat förlust av rösträtt, voro : 
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I ej mindre än 88l % av de fall, då två eller flera hinder tillsammans or
sakat förlust av rösträtt, ha hindren utgjorts av omyndigförklaring eller kon
kurstillstånd och fattigvårdsunderstöd i förening. 

En undersökning, i vilken utsträckning valmanskårerna i de sex städer, som 
icke deltaga i landsting, drabbats av rösträttshinder i jämförelse med övriga 
städer, ger följande resultat: 

Den mest iögonfallande motsatsen torde här vara skattestreckets verkningar 
i de olika städerna. Medan i Göteborg 36'2 °/00 fallit för detta streck, är 
motsvarande relationstal för Malmö endast 155 c/0o- I regel liar skattestrec
ket gjort sig kraftigare gällande i de ifrågavarande sex städerna än i lands
tingsstäderna. De sistnämnda uppvisa emellertid sinsemellan betydande olik
heter i detta avseende. Medan i de båda största, Örebro och Borås, endast 
resp. 109 och 89 %o föllo för skattestrecket, var motsvarande tal för Sunds
vall 108-0 °/oo, för Haparanda 78'8 %„, för Västervik 58"9 °/„0 och för Borg
holm 55-7 °/00. I landstingsstäderna ha förhållandevis flera förlorat sin röst
rätt på grund av fattigvårdsunderstöd än i de städer, som ej deltaga i lands
ting. 

I fråga om den kyrkliga rösträtten hänvisas till tab. 9 och 10 samt kapit
let om kyrkofullmäktigvalen. 

Valdistrikt. Antalet valdistrikt utgjorde hösten 1938 inom hela riket 4 817, 
varav på landsbygden 4 060 och i städerna 757. I vilken utsträckning upp
delningen i valdistrikt fortskridit under de senare åren framgår av följande 
.sammanställning : 

Ö k n i n g e n a v v a l d i s t r i k t e n s a n t a l s e d a n å r 1930 u p p g å r för l a n d s b y g d e n t i l l 

13-2 % och för s t ä d e r n a t i l l 47'9 %. 
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II. Landstingsmannavalen. 

Materialet. Statistiken rörande landstingsmannavalen grundar sig på dels 
de vid röstsammanräkningarna förda protokollen, av vilka de röstsamman
räknande myndigheterna insänt avskrifter, dels särskilda uppgifter för varje 
valdistrikt om antalet i valen deltagande män och kvinnor, vilka uppgifter 
av nämnda myndigheter avgivits å formulär, som finnes tryckt såsom bil. 2 
å sid. 218. Materialet har berett möjligheter till en betydligt mera detaljerad 
statistisk bearbetning än vad tidigare varit fallet. Härigenom ha uppgifter 
i tab. 2 kunnat framläggas för varje valdistrikt rörande antalet röstberättigade 
och antalet i valet deltagande personer samt de godkända valsedlarnas för
delning å partier. I tab. 3 redogöres för röstfördelningen och landstingsmän
nens fördelning efter part ier inom de olika valkretsarna och i tab. 4 för i varje 
valkrets förekommande väljarbeteckningar jämte rösttal och antal valda re
presentanter med särskiljande av valda kvinnor. 

Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen. För val av landstings
män indelas landstingsområdena i valkretsar. För varje valkrets utses, oav
sett dess folkmängd, en landstingsman och därutöver efter folkmängden en 
landstingsman för varje fullt tal av 5 000. Därvid skall (med undantag, 
varom se nedan) iakt tagas, a t t för varje valkrets komma att utses minst fem, 
högst nio 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 en
dast 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 på landsbygden verkställes, där så lämpligen kan 
ske, efter domsaga, tingslag eller härad, men eljest efter kommuner. 

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

lig olägenhet, må område med mindre invånarantal utgöra valkrets. Sådan 
valkrets skall dock, om landsbygd däri ingår, ha en folkmängd av minst 
10 000. samt i vad angår landsbs'gden, utgöras av domsaga eller av ett eller 
flera tingslag eller härad. 

Därest det antal landstingsman, 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 20. 

Landstingsmän väljas för fyra år, räknat fr. o. m. den 1 januari året efter 
det, då valet skett. Vid val av landstingsmän bildar varje kommun eller del 
av kommun, som enligt lagen om val till riksdagen utgör valdistrikt vid val 
till riksdagens andra kammare, ett valdistrikt. 
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Valet skall förrättas tredje söndagen i september månad. Tidigare fanns 
rä t t at t bestämma annan valdag, men denna rä t t upphävdes genom lag den 3 
april 1936. 

Valet förrättas på landsbygden och i stad utan magistrat inför en val
nämnd, medan i stad med magistrat denna är valförrättare. I stad, bestående 
av flera valdistrikt, äger valet rum inför av magistraten eller valnämnden 
utsedda deputerade. 

Beträffande valsedlarnas väljarbeteckningar gäller, a t t en beteckning är 
obligatorisk, nämligen partibeteckningen (part inamn eller annan beteckning 
i ord för viss grupp av valmän eller för viss meningsriktning). Ovanför den
na må förekomma en kartellbeteckning (beteckning i ord för två eller flera 
vid valet samverkande part ier) och mellan partibeteckningen och namnen en 
fraktionsbeteckning (beteckning i ord för viss grupp av valmän eller viss 
meningsriktning inom par t ie t ) . 

Vid röstsammanräkningen sammanföras valsedlar med samma första väl
jarbeteckning i särskilda grupper (A-grupper ) . Förekomma inom A-grupp 
valsedlar med en andra väljarbeteckning, ordnas A-gruppens sedlar efter så
dan beteckning (B-grupper) . Till A-gruppen hörande sedlar med endast en 
beteckning anses tillhöra en särskild B-grupp. P å motsvarande sätt ordnas 
inom B-gruppema valsedlarna med en tredje väljarbeteckning i grupper (C-
grupper ) . 

Sammanräkning av de avgivna rösterna förrättas för valkrets, som består 
av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad, av länsstyrelsen, för stad, 
som bildar egen valkrets, av magistraten (valnämnden) och för annan stads
valkrets av magistraten (valnämnden) i den folkrikaste staden. 

Valkretsindelning. Antalet landstingsvalkretsar i riket utgjorde vid 1938 års 
val 188, varav 130 landsbygdsvalkretsar, 44 stadsvalkretsar och 14 kretsar, 
bestående av landsbygd och städer i förening. Antalet valkretsar ha r mins
kats med 1 sedan 1934 års val. 

De ändringar i valkretsindelningen, som ägt rum sedan föregående val, 
äro följande: Förutvarande Åkers och Värmdö skeppslags samt ö s t r a Ryds 
och Täby socknars valkrets i Stockholms län har upplösts; Åkers skeppslag 
har tillförts Mellersta Roslags domsagas valkrets, medan Värmdö skeppslag 
förenats med Sotholmskretsen samt Östra Ryd och Täby med Solnakretsen. 
I Uppsala län ha t i e socknar i Lagunda härad överförts från Trögds tings
lags till Tiunda tingslags valkrets, som i stället fått avstå en socken i Rasbo 
härad till Norunda-Olandskretsen. Örbyhuskretsen i samma län har ökats 
med en socken i Olands härad. Ljungby i Kronobergs län, som den 1 jan. 
1936 blev stad, tillhörde förut Sunnerbo domsagas valkrets men bildar nu 
valkrets med Växjö stad. I Blekinge län ha från Medelstadskretsen över
förts två socknar till Östra härads och en socken till Bräkne härads valkrets. 
Stadsvalkretsen i samma län har minskats med Sölvesborgs stad, som till
förts Listerskretsen. Inom Luggude härad i Malmöhus län ha två socknar 
överförts från den norra till den södra valkretsen, vilken sistnämnda emeller-
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tid fått avstå en socken till Rönnebergskretsen. F rån denna valkrets lia två 
socknar i Harjageis härad överförts till Onsjökretsen. I Hallands län liar en 
socken i Arstads härad överflyttats till Halmstads härads m. fl. valkrets från 
Arstad-Fauråskretsen. I Göteborgs och Bohus län ha Östra och Västra Hisings 
härader, vilka förut tillsammans med Askims och Sävedals härader bildat 
en valkrets, överförts till Inlandskretsen. F rån den sistnämnda till Orusts 
och Tjörns domsagas valkrets har Marstrands stad blivit överflyttad. I Värm
lands län har Filipstad, som förut bildat valkrets med Kristinehamn, över
förts till Östersysslets domsagas valkrets. I Örebro län ha Glanshammar-
Örebrokretsen och Asker-Sköllerstakretsen sammanslagits. Nora domsagas 
valkrets i samma län har uppdelats i två, den ena omfattande Karlskoga hä
rad och den andra Grythytte, Hällefors, Nora och Hjulsjö härader. Till sist
nämnda valkrets har även hänförts Nora stad från den nu upplösta trestads
valkretsen Askersund, Nora och Lindesberg. Askersunds stad har förenats 
med Grimstens, Sundbo och Edsbergs häraders valkrets och Lindesbergs stad 
med Lindes domsagas valkrets. I Gävleborgs län ha två socknar i Gästrik
lands östra domsaga överförts från denna valkrets till Gästriklands västra 
domsagas valkrets. I Norrbottens län har Piteå domsagas valkrets uppdelats 
i två kretsar. 

De städer, som tillsammans med landsbygd bilda valkretsar, äro föl
jande: Nybro, Sölvesborg, Skanör med Falsterbo, Höganäs, Kungälv, Mar
strand, Lysekil, Strömstad, Ulricehamn, Filipstad, Arvika, Askersund, Nora 
och Lindesberg. 

I vilken omfattning städerna sammanförts i stadsvalkretsar framgår av föl
jande tablå: 

En fördelning av valkretsarna efter folkmängden och antalet landstings
män meddelas i tab. E. 1 denna liksom i fortsättningen ha de 14 valkretsar, 
som bestå av landsbygd och stad i förening, räknats under landsbygden. 

Av tab. E framgår, att inom 22 valkretsar, av vilka 3 omfatta landsbygd 
och 19 städer, antalet landstingsmän är mindre än 5. Antalet dylika val
kretsar har nedgått något sedan ar 1934, då detsamma utgjorde 26. 

En valkrets på landsbygden har mindre folkmängd än 15 000 personer, 
nämligen Redvägs härad och Ulricehamn stad i Alvsborgs län. De städer, 
som ha en folkmängd under 15 000 men likväl bilda egna valkretsar äro: En
köping, Nyköping, Visby, Vänersborg och Kristinehamn. Sammanförda till 
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Tab. E. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal landstingsmän. 

valkretsar med en folkmängd understigande den nyssnämnda äro dels Växjö 
och Ljungby, dels Oskarshamn och Borgholm. 

Såsom tab. E visar, har den vanliga relationen mellan folkmängden och an
talet landstingsmän icke tillämpats beträffande två landsbygdsvalkretsar och 
en stadsvalkrets. Det är de tre valkretsarna på Gotland, som bilda undantaget, 
vilket betingats av att i annat fall det sammanlagda antalet landstingsmän 
för hela landstingsområdet icke skulle uppgått till minst 20. 

Uppgifter rörande valkretsarnas omfattning meddelas i tab. 2 och 3. I fråga 
om de förändringar, som sedan 1934 ägt rum i fråga om antalet landstings
män i olika valkretsar, hänvisas till en jämförelse mellan tab. 3 och motsva
rande tabell i redogörelsen för kommunala valen åren 1934 och 1935. 

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

Röstberättigade. Antalet vid 1938 aTs landstingsmannaval röstberättigade 
män och kvinnor inom såväl varje valdistrikt, valkrets och landstingsområde 
som inom samtliga landstingsområden framgår av tab. 2. För östra härads 
valkrets i Jönköpings län, där omval förrättats under år 1939, avse uppgif
terna rörande de röstberättigade detta år. Beträffande rösträtten vid lands
tingsmannaval hänvisas i övrigt till kap. I, Den kommunala rösträtten. 
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Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i valen deltagande män och 
kvinnor meddelas i såväl absoluta som relativa tal valdistrikts- och valkrets
vis i tab. 2. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan 
de ifrågavarande uppgifterna och summan av antalet godkända valsedlar samt 
antalet valkuvert utan godkänt innehåll enligt tab. 3 har sin orsak i at t de 
vid valet företagna avprickningarna i röstlängderna i en del fall blivit ofull
ständigt eller felaktigt verkställda. 

Vid 1938 års landstingsmannaval utgjorde hela antalet i valet deltagande 
personer 2 077 300. Av dessa voro 1 608 865 bosatta på landsbygden och 
468 435 i städerna. Efter kön fördelade sig valdeltagarna på sätt, som fram
går av nedanstående sammanställning, i vilken för jämförelse även motsvaran
de uppgifter för år 1934 medtagits: 

Jämfört med år 1934 har sålunda vid föreliggande val en ökning ägt rum i 
antalet röstande med 393 590 eller 23'4 %. Motsvarande ökning för år 1934 
jämfört med 1930 utgjorde 153 %, för år 1930 jämfört med 1926 209 % och 
för år 1926 jämfört med 1922 34G %': med hänsyn till den sänkta rösträtts
åldern vid det senaste valet är ökningen av antalet valdeltagare sedan år 
1934 ej särskilt betydande. Ökningen träffar något kraftigare den kvinnliga 
väljarkåren, som sedan år 1934 gått framåt med 23-9 %, medan motsvarande 
relativtal för de röstande männen stannar vid 229 %. 

Betraktar man förhållandet mellan antalet röstande och antalet röstberät
tigade, har deltagandet varit livligare vid detta val än vid 1934 års. Sist
nämnda år utgjorde sålunda för samtliga landstingsmannaval antalet röstande 
627 % av de röstberättigade mot 65'3 °» år 1938. Huru förhållandena i detta 
avseende te sig på landsbygden och i städerna, tagna var för sig, samt med 
åtskillnad för män och kvinnor, framgår av följande sammanställning, i vil
ken motsvarande uppgifter för landstingsmannavalen åren 1922—1934 samt 
andrakammarvalen åren 1924—1936 äro medtagna: 
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Såsom synes, kan deltagandet i landstingsmannavalen icke mäta sig med 
det livliga deltagandet i andrakammarvalen. Den betydande stegringen i del-
tagarfrekvensen vid det senaste andrakammarvalet har icke fall motsvarighet 
vid 1938 års landstingsmannaval. Valdeltagandet har ökats framför allt bland 
kvinnorna, under det att ökningen för männens vidkommande är ganska obe
tydlig. 

Göres en undersökning rörande valdeltagandet i de särskilda landstingsområ
dena, finner man, att Malmöhus läns område i likhet med närmast föregående 
landstingsmannaval uppvisar de högsta siffrorna med på landsbygden 78"7 % 
för männen och 71-6 % för kvinnorna samt i städerna resp. 785 och 72-7 %. De 
lägsta talen åter visa på landsbygden för männen Göteborgs och Bohus läns 
område med 62"5 % och för kvinnorna Norrbottens län med 50"9 %; i fråga om 
städerna var anslutningen minst i Kalmar läns norra landstingsområde bland 
såväl män (62-1 %) som kvinnor (53-0 %). 

Såsom framgår av följande tabell, har valdeltagandet varit ganska växlande 
inom olika valkretsar. 

Det högsta frekvenstalet uppvisade på landsbygden bland männen Vemmen-
högs, Ljunits och Herrestads domsaga i Malmöhus län, där de röstande ut
gjorde 81'9 % av de röstberättigade, och bland kvinnorna Rönnebergs härad i 
samma län med 76-4 %. Av stadsvalkretsama hade Landskrona det livligaste 
valdeltagandet bland såväl män som kvinnor med resp. 81'9 och 78l %. De 
lägsta relativtalen i städerna förekommo även för båda könen i en och samma 
valkrets, nämligen Karlstad (resp. 6T3 och 48-8 %). På landsbygden var val
deltagandet bland männen liksom tidigare lägst i Orusts och Tjörns domsaga, 
där blott 50o '/« av de röstberättigade gjorde bruk av sin rösträtt, medan 
Härjedalens domsaga uppvisade minimum för kvinnorna med 39'3 %. 

De anförda siffrorna framhäva därjämte det i synnerhet bland kvinnorna 
livligare valdeltagandet år 1938. Beträffande dessa nådde exempelvis vid 1934 
års val endast 32 valkretsar på landsbygden och 20 i städerna upp till ett val
deltagande av över 60 %, medan detta var fallet år 1938 i fråga om 74 val
kretsar på landet och 26 i städerna. 



Tab. F. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens, landstingsområdesvis, år 1938. 
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Tab. 6. Valdeltagandet inom olika slag av kommuner åren 1936 och 1938. 

Göres en motsvarande fördelning av de särskilda valdistrikten, såsom skett 
i tab. F, bli växlingarna helt naturligt åtskilligt större. Vad männen beträf
far, uppvisa nära sex tiondedelar av antalet valdistrikt en röstfrekvens av 
över 70 % och knappt två tiondedelar en frekvens av mer än 80 %. Beträffande 
kvinnorna utgöra distrikten med över 70 °'« valdeltagare endast två tiondedelar 
av samtliga och de med mer än 80 % väljare föga mer än en trettiondedel. 

Högst var valdeltagandet bland männen i Kussjöns valdistrikt i Degerfors 
kommun, Västerbottens län, där samtliga röstberättigade män deltogo, och 
bland kvinnorna i Skurträsks distrikt i samma kommun med 92-9 % väljare. 
Det lägsta valdeltagandet hade för männens vidkommande Jokkmokks kom
muns åttonde distrikt i Norrbottens län (17-6 %) och för kvinnornas del Åstols 
distrikt i Rönnängs kommun i Göteborgs och Bohus län (8'3 %). 

Med tillhjälp av den kommungruppering, som verkställts på grundval av yr
kesfördelningen bland de i röstlängd upptagna vid 1936 års andrakammarval 
och ovan beskrivits i kap. Den kommunala rösträtten, låter sig valdeltagandet 
inom olika befolkningslager vid 1938 års landstingsmannaval ytterligare be
lysas. För detta ändamål ha uppgifter sammanställts i tab. G dels rörande 
antalet röstande inom varje kommungrupp, dels ock om deltagaTfrekvensen där-
inom. Tabellen innehåller även jämförelsetal för 1936 års andrakammarval, 
vilka korrigerats med hänsyn till under mellantiden inträffade förändringar i 
den administrativa indelningen, varjämte de i landsting ej deltagande städer
na uteslutits. Innebörden av de i tabellen använda kommunbeteckningama 
framgår av redogörelsen å sid. 5*. 



LANDSTINGSMANNAVALEN. 21* 

Ehuru frekvenstalen för landstingsmannavalet genomgående äro lägre än för 
andrakammarvalet och fastän differenserna mellan grupperna äro små, åter
finnas dessa differenser med ungefär lika värden vid de båda valen. På lands
bygden var år 1938 det högsta valdeltagandet tillfinnandes i A-kommunerna 
bland männen och C-kommunerna bland kvinnorna. De små delgrupperna 
C l och B3 uppvisade dock för båda könen de högsta procenttalen. Beträffande 
kvinnorna kan i stort sett konstateras, a t t valdeltagandet stiger i proportion 
med arbetarklassens s tyrka och, frånsett C I-kommunerna, i omvänd propor
tion med jordbrukargruppens andel. Av de tre grupperna städer hade den i stor
lekshänseende obetydliga A-gruppen, omfattande de minst industribetonade 
städerna, det livligaste valdeltagandet och B-gruppen det lägsta. 

I det följande skall i korthet redogörelse lämnas för deltagandet i valen 
medelst valsedelsförsändelse. Som förut meddelats, står detta valsätt öppet 
dels för äkta make, om båda makarna äro röstberättigade och den ena ma
ken avlämnar försändelsen i vallokalen, dels ock jämlikt 6 kap. kommunala 
vallagen för personer, tillhörande vissa yrken (militärer, sjömän, fiskare, lega
tionspersonal samt personal vid järnväg, post, tull och lotsväsen). 

Uppgifter om i vilken utsträckning äkta make deltagit i valet genom andra 
maken ha ej s tå t t at t erhålla. Däremot kan antalet valsedelsförsändelser 
enligt 6 kap. kommunala vallagen meddelas, då dessa försändelser skola in
givas till de röstsammanräknande myndigheterna, som ha att särskilja dylika 
valsedlar från övriga. Inalles avlämnades 1 271 valsedelsförsändelser. Av 
dessa voro 1079 med godkänt innehåll, och deras fördelning å de olika lands
tingsområdena framgår av nedanstående sammanställning; för detaljuppgif
ter hänvisas till tab. 2. 

Det ojämförligt högsta antalet valsedelsförsändelser med godkänt innehåll 
uppvisade Karlskrona stad med 297, närmast följd av Kristianstads, Simris
hamns, Ängelholms och Hässleholms städers valkrets?. 

För den betydande kassationen bland valsedelsförsändelserna skall senare 
redogöras. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. I tab. 2 meddelas för varje 
valdistrikt, kommun, valkrets och landstingsområde uppgifter om antalet vid 
1938 års val avgivna godkända valsedlar med fördelning å de olika politiska 
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partierna. Dessa uppgifter ha hämtats ur de vid röstsammanräkningarna för
da protokollen. I Växjö och Ljungby städers valkrets, där högern och folk
partiet använt gemensam kandidatlista, har röstfördelningen beräknats med 
ledning av resultatet av stadsfullmäktigvalet. 

Inalles avgåvos vid 1938 års landstingsmannaval 2 071 307 godkända val
sedlar, av vilka 1 604 048 kommo på landsbygden och 467 259 på städerna. 
Av hela antalet ha 2 062 552 fördelats på partier, medan återstoden förts i kol. 
övriga. I följande översikt äro siffrorna för hela riket sammanförda med mot
svarande tal för landstingsmannavalet år 1934 och andrakammarvalet år 1936. 
varvid beträffande sistnämnda val rösterna i de städer, vilka ej deltaga i lands
ting, frånräknats. 

Tabellen visar, att socialdemokraterna äro det största partiet med 49t> % 
av de avgivna rösterna. I andra rummet kommer högern med 16'6 %, närmast 
följd av bondeförbundet (15-9 %') och folkpartiet (123 %). De tre minsta par
tierna, kommunister, socialister och nationalsocialister, representera resp. 3'2, 
16 och 05 % av väljarna. Vid en jämförelse med år 1934 finner man, att hö
gerns rösttal minskats med 33 372 eller 8'8 % och socialisternas med 24 490 eller 
41-6 %, medan övriga partier uppvisa ökning: bondeförbundet med 49 660 rös
ter (17-8 %), folkpartiet med 40 797 (191 %), socialdemokraterna med 328 371 
(47'1 %). kommunisterna med 23 754 (56-3 %) och nationalsocialisterna med 
1 171 (13-4 %). I jämförelse med 1936 års andrakammarval ha rösttalen ned
gått för samtliga partier. Av tablån framgår även, att sedan år 1934 social
demokraternas och kommunisternas andel av valmanskåren ökats men högerns, 
bondeförbundets, folkpartiets och socialisternas minskats. Jämfört med andra-
kammarvalet år 1936 har nämnda andel ökats för högern, socialdemokrater
na, kommunisterna och nationalsocialisterna men nedgått för övriga politiska 
partier. 

Ställes frågan, vilka partier som voro de mest vinnande resp. förlorande vid 
1938 års landstingsmannaval, jämfört med dels 1934 års val, dels 1936 års 
andrakammarval, erhålles svaret, då det faktiska rösttalet sättes i relation till 
det tal, som vederbörande parti skulle erhållit vid lika röstökning resp. röst
minskning för alla partier. Över- eller underskottet utvisar då partiets vinst 
eller förlust,'uttryckt i procent. Följande över- och underskottstal erhållas: 
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I jämförelse med såväl 1934 års som 1936 års valresultat voro sålunda socia
listerna, bondeförbundet och folkpartiet i nämnd ordning de förlorande par
tierna. Av de båda partier, som skördade vinster vid bägge valen, nämligen 
kommunister och socialdemokrater, hade de förra större röstökning än de se
nare jämfört med 1934 års val, medan motsatt förhållande råder beträffande 
utvecklingen åren 1936—1938. Högern och nationalsocialisterna ha gått till
baka jämfört med 1934 års val men uppvisa ökning sedan år 1936. 

Partifördelningen av de vid 1934 och 1938 års landstingsmannaval samt 
1936 års andrakammarval på landsbygden resp. i städerna avgivna valsed
larna framgår av följande tabell. Enär det ej vari t möjligt a t t utskilja stä
derna i de sju s. k. gemensamma valkretsarna vid 1934 års val, vilka ingå 
under landsbygden, och ej heller a t t verkställa omräkning med hänsyn till 
under mellantiden inträffade administrativa förändringar, ha uppgifter för 
år 1934 meddelats endast i relativa ta l ; beträffande 1936 års val har där
emot omräkning skett med iakttagande av företagna inkorporeringar. 

Som synes, äro socialdemokraterna det starkaste partiet såväl på landsbyg
den som i städerna, närmast följda på landsbygden av bondeförbundet, i stä
derna av högern. Den ökning av andelen i väljarkåren, som högern, social
demokraterna och kommunisterna kunnat uppvisa sedan 1936 års andrakam
marval, är för de båda förstnämnda partierna störst på landsbygden, för det 
sistnämnda i städerna. Nationalsocialisterna ha endast i städerna gått fram
åt. Folkpartiets t i l lbakagång är mest framträdande på landsbygden. 

Antalet avgivna godkända valsedlar, fördelade efter partier, angives i abso
luta tal i tab. 2 och 3 och i relativa tal länsvis i tab. II; i den sistnämnda ined-
delas även uppgifter för år 1934, varvid hänsyn dock ej kunnat tagas till under 
mellantiden inträffade administrativa förändringar m. m. Av dessa tabeller 
framgår, att bondeförbundet är det starkaste partiet på Gotlands och Hallands 
landsbygd och socialdemokraterna såväl på landsbygden i övriga 23 lands
tingsområden som i städerna i samtliga landstingsområden. 

3—35452/ 
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Tab. H. De avgivna godkända valsedlarnas partifördelning i relativa tal på lands
bygden och i städerna inom olika landstingsområden åren 1938 och 1934. ¹) 

¹) Emedan >övriga> valsedlar icke ingå här, kan samman ej för alla valkretsar bliva 1000. 
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Absolut majoritet erhöllo socialdemokraterna vid 1938 års val på landsbyg
den i 11 landstingsområden och i städerna i 17 landstingsområden; motsva
rande antal år 1934 utgjorde resp. 2 och 4. 

I jämförelse med 1934 års val har socialdemokraternas andel av väljarkåren 
ökats både på landsbygden och i städerna i samtliga landstingsområden, me
dan högern och socialisterna genomgående lidit förluster. Bondeförbundets 
t i l lbakagång på landsbygden i 13 landstingsområden uppväges i det när
maste av ökning i 12 landstingsområden. Mot folkpartiets förlust på lands
bygden i 18 landstingsområden svarar vinst i städerna i l ika många landstings
områden. Under det at t kommunisterna haft framgång på landsbygden i 18 
och i städerna i 20 landstingsområden, har nationalsocialisternas ställning un
dergått tämligen obetydliga förändringar med övervägande ökning i städerna 
och någon ti l lbakagång på landsbygden. 

I vilken utsträckning partierna vid de senaste landstingsmannavalen före
kommit i de olika valkretsarna, framgår av följande översikt: 

Vid 1938 års val förekommo i två valkretsar, i vilka även de nationella 
framträdde, ända till å t ta partier, medan ej mindre än 83 kretsar räknade sju 
partier. Antalet kretsar, där samtliga partier deltogo i valet, uppgick år 1926 
till 28, år 1930 till 17 och år 1934 till 64. 

Huru partiernas s tyrka gestaltar sig i de olika valkretsarna meddelas i tab. 
2 och 3 i absoluta tal. Högern och socialdemokraterna förekommo liksom år 
1934 i samtliga valkretsar såväl på landsbygden som i städerna och bonde
förbundet i samtliga landsbygdsvalkretsar utom Gällivare domsaga; sist
nämnda part i erhöll, frånsett stänkröster, även i 12 stadsvalkretsar ett mindre 
antal röster. Folkpartiet framträdde i samtliga stadsvalkretsar och alla lands
bygdsvalkretsar utom Halmstads härads. Socialisterna saknades, bortsett från 
stänkröster, i 66 landsbygds- och 19 stadsvalkretsar, kommunisterna i 27 lands
bygds- och 4 stadsvalkretsar samt nationalsocialisterna i 40 landsbygds- och 
10 stadsvalkretsar. De nationella samlade, frånsett stänkröster, väljare endast 
i 4 valkretsar. 

Vid 1938 års val utgjorde högern det starkaste partiet i 3 valkretsar, bonde
förbundet i 10, folkpartiet i 2 och socialdemokraterna i 173; motsvarande an
tal år 1934 var 20 för högern, 18 för bondeförbundet, 6 för folkpartiet, 144 för 
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socialdemokraterna och 1 för kommunisterna. Absolut majoritet ägde år 1938 
bondeförbundet i 2 och socialdemokraterna i 93 valkretsar mot år 1934 högern 
i 1, bondeförbundet i 3 och socialdemokraterna i 42 valkretsar. 

Till de i tab. 2 och 3 under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna ha räk
nats dels sådana valsedlar, som bruka sammanföras under rubriken »Diverse 
första väljarbeteckningar», dels de stänkröster under en kartellbeteckning, som 
icke kunnat hänföras till visst parti, dels slutligen till ett antal av 493 å de na
tionella avgivna valsedlar. De under »övriga» upptagna valsedlarna utgöra för 
samtliga landstingsområden 8 755 mot 3 699 år 1934. Det övervägande fler
talet av dessa tillhör gruppen »Diverse första väljarbeteckningar», vilket beror 
på den förväxling av valsedlar, som ibland ägt rum i de landskommuner och 
städer, där fullmäktigval förrättats samtidigt med landstingsmannavalet. För
växlingen har tillgått så, att valsedel, avsedd för det ena valet, inlagts i kuvert, 
försett med beteckning för det andra valet. Ha därvid väljarbeteckningarna 
varit olika vid de båda valen, såsom ganska ofta varit fallet, ha de förväxlade 
valsedlarna kommit att bilda en diversegrupp utan inflytande på valets utgång 
och följaktligen varit tillspillogivna för det parti, som i det förekommande fallet 
använt skilda beteckningar. 

Partifördelningen inom kommungrupper. Den i kap. om den kommunala röst
rätten beskrivna grupperingen av kommunerna efter befolkningens sammansätt
ning i yrkes- och socialt hänseende lämnar möjligheter till studium av samban
det mellan partiåskådning och samhällsklass. De resultat, som kunnat utvin
nas med tillhjälp av den företagna grupperingen, äro framlagda i tab. I och J, 
vilka i absoluta och relativa tal visa, huru de vid 1938 års landstingsmannaval 
och 1936 års andrakammarval avgivna valsedlarna fördela sig inom de olika 
kommungrupperna. I 1936 års uppgifter ingå icke de sex städer, som stå utan
för landstingen. Den bristande överensstämmelsen mellan de i dessa texttabel
ler återgivna rösttalen för partierna och de i andra tabeller meddelade beror på 
att valsedelsförsändelser enligt 6 kap. kommunala vallagen icke ingå i uppgif
terna i förstnämnda tabeller, varjämte i fråga om röstsiffrorna för år 1936 bör 
observeras, att dessa korrigerats med hänsyn till de större ändringar i den ad
ministrativa indelningen, vilka ägt rum sedan nämnda år. De minsta partierna 
samt stänkrösterna ingå icke alls i tabellerna. Innebörden av de använda kom
mungruppsbeteckningarna framgår av redogörelsen å sid. 5*. 

Om man till en början betraktar endast landsbygden, finner man redan vid 
en hastig blick på tab. J, hurusom för vissa partier procenttalet röster, vilka 
tillfallit desamma, sjunker, allteftersom man går från A- till B- och vidare till 
C-grupperna samt huru för andra partier procenttalet däremot stiger vid sam
ma jämförelse. De förra partierna, som alltså ha sina anhängare väsentligen 
inom kommuner, där den högre klassen och medelklassen äro manstarka, utgö
ras av högern, bondeförbundet och folkpartiet. Procenttalet varierar exempelvis 
i fråga om högern ganska mycket eller från 202 inom grupp A till 16-4 i grupp 
B och 11-0 i grupp C. För bondeförbundet är skillnaden vida större, och pro
centtalet faller från 419 i A-kommunerna till 25'2 i B-kommunerna och 9'8 i 
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Tab. J. De avgivna rösternas partifördelning inom olika slag av kommuner vid valen 
åren 1936 och 1938. Relativa tal. 
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C-kommunerna. Folkpartiets tal ligga närmast högerns och utgöra resp. 17'4, 
13-1 och 8-8. 

För de socialdemokratiska, socialistiska och kommunistiska partierna åter
igen går skillnaden i rakt motsatt riktning. Procenttalet röster stiger, då man 
går från A- till B- och C-grupperna, och skillnaden är starkt markerad. För 
det socialdemokratiska partiet uppgå talen i nyss nämnd ordning till 197, 41'7 
och 62'0. För socialister och kommunister äro skiljaktigheterna ännu större, 
ehuru talen äro små; procenttalen utgöra för det förstnämnda partiet 0'2, 0'8 
och 3-3 och för det sistnämnda 0'2, 23 och -i-8. Vad nationalsocialisterna angår, 
äro talen alltför små för at t kunna tillmätas någon betydelse. 

Utom efter socialklasser har på landsbygden indelning skett även efter den 
relativa talrikheten av jordbruksidkande befolkning, och denna är störst inom 
kommungrupperna A, B l och C l . Till grupperna B2, B3, C2 och C3 med de
ras starkare inslag av industri och andra från jordbruket skilda yrken finnes 
inom A-gruppen ingen motsvarighet. Helt naturligt är, at t bondeförbundets 
procenttal faller, när man går från B l till B2 och B3 (31-2—223 — 7-7) och 
från C l till C2 och C3 (217 — 15'3 — 1 9 ) . Vad de sistnämnda kommungrup
perna beträffar, bilda procenttalen även en om också i mindre grad fallande se
rie för högern (13'5 — 116—-10-3). E t t motsatt men mycket tydligt samband 
råder mellan jordbruksbefolkningens talrikhet och socialdemokraternas andel av 
väljarkåren, ty den senare stiger inom såväl B-kommunernas undergrupper 
(35-4 — 45-9 — 49'4) som C-kommunernas (55-0 — 57-2—Qb'9). På samma sätt 
framgår, a t t socialisternas och kommunisternas relativa rösttal i stort sett stiga 
med minskande jordbruksbefolkning. Beträffande folkpartiet framträder ingen 
tydligt markerad tendens vid samma jämförelse. 

För städerna förekommer endast huvudindelningen efter arbetarklassens styr
ka. Här gäller som regel, at t de borgerliga partierna vunnit desto större anslut
ning, ju större andel den högre klassen och medelklassen utgöra av antalet röst
berättigade, och at t motsatsen är fallet med socialdemokrater och kommunister. 
För högern uppgå procenttalen i grupp A till 363, i grupp B till 26'9 och i grupp 
C till 202, och socialdemokraternas tal äro resp. 42-2, 51.6 och 60'2. 

I syfte a t t giva en klar bild av förskjutningarna mellan partierna inom de 
olika kommungrupperna ha talen i tab. I lagts till grund för vinst- och förlust
beräkningar. P å samma sätt som förut skett i fråga om rikssiffrorna ha därvid 
inom varje grupp partiernas vinster och förluster uträknats med utgångspunkt 
från tal, svarande mot medelröstminskningen för gruppen åren 1936—1938. Re
sultaten, u t t ryckta i över- eller underskott i %, framläggas i efterföljande tablå. 

Såsom framgår av tablån, har högern efter tillbakagången vid 1936 års andra-
kammarval förbättrat sin ställning inom samtliga kommungrupper på lands
bygden. Framför allt har detta vari t fallet i de jordbruksbetonade grupperna 
A, B l och C l , där partiet kunnat notera en ökning med resp. 9-2, 99 och 147 %, 
under det at t ökningen vari t tämligen obetydlig i de egentliga industrikommu
nerna B3 och C3 (resp. 37 och 18 %). I de sistnämnda har bondeförbundet fått 
vidkännas sina största förluster. Folkpartiet har gåt t mest tillbaka i Cl-kom-
munerna, minst i A-kommunerna. Socialdemokraterna ha skördat sina största 
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vinster i de föga aibetaibetonade A- och B-grupperna. Socialistiska partiets 
betydande röstminskning vid 1938 års val har varit särskilt framträdande inom 
kommungrupperna Bl och B2. Kommunisterna ha i jordbrukskommunerna li
dit förluster, men dessa uppvägas av framgångar i industribygderna, i synner
het inom den utpräglade industriarbetargruppen C3. 

Av städernas tal vill det synas, som om utvecklingen där varit något olika 
mot landsbygdens. Det bör beaktas, att A-gruppen här är mycket obetydlig, 
varför huvudvikten bör läggas vid de båda andra grupperna. Högern har gått 
något tillbaka utom i C-städerna, där partiet kan uppvisa en mindre röstökning. 
Bondeförbundets relativt sett stora förluster äro absolut taget obetydliga. Folk
partiet och socialisterna ha gått mera tillbaka i B-städerna än annorstädes, kom
munisterna däremot starkast framåt i nämnda städer. Liksom på landsbygden 
ha socialdemokraterna haft sina största framgångar inom A- och B-grupperna, 
medan ökningen i de utpräglade arbetarstäderna varit tämligen anspråkslös. 

Tab. J ger en inblick i partiförhållandena på landsbygden inom rikets tre 
stora huvuddelar, Svealand, Götaland och Norrland. Man observerar, att hö
gern, bondeförbundet och nationalsocialisterna ha sin styrka i Götaland, social
demokraterna och socialisterna i Svealand och kommunisterna i Norrland. Folk
partiet omfattar nu lika stor andel av väljarkåren i Norrland som i Svealand. 
Beträffande andra skiljaktigheter mellan röstsiffrorna i rikets huvuddelar även
som för studium av röstfördelningen inom olika kommungrupper i Svealand, 
Götaland och Norrland hänvisas till tabellen. 

Valsedels försändelserna enligt 6 kap. kommunala vallagen fördelade sig ef
ter partier på följande sätt: höger 445, bondeförbundet 13, folkpartiet 152, so
cialdemokrater 396, socialister 1, kommunister 4, nationalsocialister 55 och öv
riga 13. 
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Högern tillföllo sålunda icke mindre än 41"2 % av valsedelsförsändelserna, 
medan socialdemokraterna kommo först i andra rummet. I förhållande till par
tiernas storlek vid 1938 års val räknade bondeförbundet ett mycket ringa antal 
valsedelsförsändelser, nationalsocialisterna däremot ett ganska stort antal. 

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 samver
kan utsträckes ibland till att omfatta jämväl kandidatlistan. Den kan vidare 
omfatta partiet i dess helhet eller endast en del av detsamma. Då de samver
kande partierna äro flera än två, kan den äga rum antingen på så sätt, att un
der 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. 

En fullständig redogörelse valkretsvis för vid 1938 års landstingsmannaval 
förekommande väljarbeteckningar lämnas i tab. 4. I nedanstående samman
ställning äro för landstingsmannavalen sedan år 1912 uppgifter sammanförda 
rörande antalet valkretsar, i vilka gemensam väljarbeteckning förekommit, var
jämte inom parentes angivits hela antalet kretsar vid valen i fråga. 

Antal valkretsar, där två eller flera partier använt gemensam väljarbeteckning. 

Vid valet år 1938 förekom sålunda gemensam väljarbeteckning inom 149 val
kretsar, varav 112 på landsbygden och 37 i städerna, utgörande 77'8 och 84-1 % 
av samtliga valkretsar inom resp. områden. Samverkan mellan partierna har 
sålunda vid 1938 års landstingsmannaval varit betydligt mindre än vid de när
mast föregående valen, och man får gå tillbaka ända till 1919 års val för att fin
na ett mindre antal valkretsar, där partisamverkan förekommit. Det är fram
för allt på landsbygden som partierna, nu i större utsträckning än tidigare före
dragit att gå fram var för sig, medan vid de närmast föregående sex landstings
mannavalen partisamverkan varit mera utbredd på landsbygden än i städerna. 

I vilken utsträckning de olika partierna vid de tre senaste landstingsmanna
valen begagnat sig av gemensam väljarbeteckning framgår av sammanställ-
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ningen här nedan, vilken angiver antalet valkretsar, i vilka partiet samverkat, 
och (inom parentes) antalet kretsar, där partiet förekommit. Endast sådana 
fall äro här liksom i det följande i fråga om landstingsmannavalen medtagna, 
då partierna i sin helhet samverkat. 

Partiernas olika kombinationer vid samverkan ha varit följande vid de se
naste fyra landstingsmannavalen: 
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I detta sammanhang må erinras om de förändringar i fråga om partierna, 
som ägt rum under de senare åren: liberala och frisinnade uppträda vid 1934 
och 1938 års val åter såsom ett parti, folkpartiet, i likhet med 1922 års liberala 
parti; kommunistiska partiet, som första gången framträdde vid 1922 års val, 
var vid 1930 års val delat i två riktningar, Kilbomsriktningen, fr. o. m. år 1934 
benämnd socialistiska partiet, och Sillénriktningen, som åren 1934 och 1938 åter 
går under namnet kommunistiska partiet; nationalsocialisterna, vilka år 1934 
för första gången uppträdde vid landstingsmannaval, voro därvid delade i flera 
olika riktningar men ha här räknats såsom ett enda parti; de nationella ha ej 
förekommit vid något landstingsmannaval före 1938. 

Av sammanställningen fiamgåi, att vid 1938 års landstingsmannaval parti
samverkan i det stora hela varit begränsad till ett samgående mellan högern 
och folkpartiet. Bondeförbundet och folkpartiet ha haft gemensam kartellbe
teckning i två valkretsar och socialister och kommunister i två valkretsar. 

Den vid 1934 års val i 125 valkretsar förekommande samverkan mellan hö
gern, bondeförbundet och folkpartiet har år 1938 funnits i endast två valkretsar 
— i den ena ha även de nationella deltagit i kartellen. Socialdemokraterna, 
vilka år 1934 gingo i kartell med socialisterna i ej mindre än 156 valkretsar, 
ha vid 1938 års val icke deltagit i valsamverkan av något slag. 

Samverkan genom användande av icke blott gemensam väljarbeteckning utan 
även gemensam kandidatlista förekom mellan högern och folkpartiet i en val
krets (Växjö och Ljungby städer). 

Tab. 4 visar, att vid den samverkan, som ägt rum mellan partierna, under-
beteckning å valsedlarna för att utmärka det egna partiet i stor utsträckning 
kommit till användning. I samtliga de fall, då första eller andra väljarbeteck-
ningen men ej kandidatlistan var gemensam, hade vart och ett av de samver
kande partierna sina valsedlar försedda med särskild väljarbeteckning. 

Förutom nu omnämnda fall, då underbeteckning å valsedlar kommit till an
vändning för att möjliggöra valkartell mellan olika partier, ha enskilda val-
mansgrupper inom partierna använt dylik beteckning i syfte att därigenom sä
kerställa valet av sina kandidater. Fraktionsbeteckningar ha förekommit en
dast inom de fyra största partierna. I vilken utsträckning dylika fraktioner 
inom olika partier under den för hela partiet gemensamma partibeteckningen 
begagnat sig av särskild fraktionsbeteckning, framgår av följande översikt. Be
teckningar, som erhållit endast ett mindre antal röster, äro icke medtagna. 

Högern och folkpartiet ha sålunda haft de flesta fraktionsbeteckningarna. 



34* LANDSTINGSMANNAVALEN. 

I vilken utsträckning första resp. andra väljarbeteckningen följts av ytterli
gare beteckningar belyses av nedanstående sammanställning, i vilken endast be
teckningar med minst 10 röster medtagits : 

De väljarbeteckningar, under vilka vederbörande partier uppträda, äTO, såsom 
tab. 4 visar, ganska växlande. Et t sammandrag över sådana beteckningar, som 
av de olika partierna använts för att 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 eller flera gånger 
och samlat minst 10 röster. Det i varje särskilt fall förekommande antalet an-
gives inom parentes. 

Valkuvert utan godkänt innehåll. Antalet valkuvert utan godkänt innehåll ut
gjorde vid årets landstingsmannaval 6 497 eller 31 %0 av samtliga avgivna val
sedlar. Kassationen är större än vid närmast föregående landstingsmannaval; 
år 1934 utgjorde densamma 3 466 eller 2 l %„ och år 1930 2 808 eller 1-9 %„. 

Rörande orsakerna till kasseringen lämnas uppgifter i efterföljande samman
ställning. 
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Masskassering m. m. 

Ingen eller felaktig försegling vid insändandet till den röstsammanräknande myndigheten . 2367 

Övriga fel på grnnd av valförrättarens åtgöranden eller uraktlåtenhet 13 

Samma 2380 
I promille av hela antalet valdeltagare Vi 

Ogillade valkuvert och valsedlar på grund av fel av väljaren (utom obrutna ytter- och 
innerkuvert till valsedelsförsändelser enligt 6 kap. kommunala vallagen): 

Valkuvert utan innehåll 1 836 
> innehållande 2 olika eller flera än 2 valsedlar 458 
> > atom valsedel även annat 266 
> med annat innehåll än valsedel 196 

Valsedel märkt (med kännetecken, som kan antas med avsikt anbragt) 852 
> ntan namn eller utan giltiga sådana 242 
» med väljarbeteckning på oriktig plats 9 
> utan väljarbeteckning 31 
> blank 91 

Felaktiga valsedelsförsändelser för äkta make 15 
Övriga fel av väljaren 121 

Summa 4117 
I promille av hela antalet valdeltagare 2'0 

Den vanligaste kasseringsorsaken har sålunda varit valförrättares försum
melse med avseende på förseglingen vid insändandet till den röstsammanräknan
de myndigheten. Av denna anledning förklarades samtliga valsedlar i tre val
distrikt1) såsom ogilla. Den valkrets, som har det största antalet kasserade val
sedlar, är Grimstens, Sundbo och Edsbergs härader samt Askersunds stad i 
Örebro län. 

En särställning i kassationshänseende intaga till de röstsammanräknande 
myndigheterna insända valsedelsförsändelser, vilka kasserats utan att både yt
ter- och innerkuvert brutits. Här sker nämligen ingen anteckning i röstläng
den om utövad rösträtt, och vederbörande inräknas sålunda ej bland valdelta
garna. Om hithörande fall lämnas detaljerade uppgifter i nedanstående sam
manställning : 

Obrutna ytter- och innerkuvert till valsedelsförsändelser enligt 6 kap. kommunala vallagen: 

Avsändare ej behörig eller ej styrkt behörighet att rösta enligt 6 kap. kommunala vallagen 29 
y röstat vid själva valtillfället enligt avprickning i röstlängden 4 
» ej upptagen i röstlängden eller upptagen som ej röstberättigad 37 

Namn, valdistrikt el. hemvist ej alls eller felaktigt angivet 2 
Valsedelsförsändelse för sent inkommen 30 

> ej rekommenderad 33 
Valkuvert oförseglat, ej av rätt slag o. d 14 
Vittne ej behörigt eller saknas; vittnesintyg ej avfattat på föreskrivet sätt 13 
Övriga anledningar 13 

Summa 175 
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Kassationsprocenten är i fråga om här nämnda valsedelsförsändelser ojäm
förligt mycket högre än beträffande röster avgivna på annat sätt, i det att 192 
(175 före och 17 efter kuvertens öppnande) eller 15M % av samtliga (1271) 
ogillades mot endast 0-3 % av i vallokaler avgivna röster. 

Uppgifter om antalet valkuvert utan godkänt innehåll inom varje valdistrikt 
finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. 

Överklagade val. Jämlikt 56 § i kommunala vallagen skola besvär över lands-
tingsmannaval anföras hos Konungen för att i regeringsrätten avgöras. Över de 
år 1938 förrättade landstingsmannavalen anfördes besvär inom nio valkretsar, 
samtliga på landsbygden. De anförda besvären blevo i ett fall ej upptagna till 
prövning (Borås domsaga), lämnades i sju fall utan bifall (Årstads och Faur-
ås härader, östernärkes domsaga, Falu domsagas norra tingslag, Härjedalens 
domsaga, Umeå domsaga, Lycksele tingslag samt Vilhelmina och Åsele tings
lag) men ledde i ett fall till omval, nämligen i östra härad i Jönköpings län. 
Orsaken till upphävandet var, att sigillen å de från ett valdistrikt inkomna om
slagen icke avtryckts å valprotokollet, varigenom samtliga de i omslagen inne
slutna 429 valsedlarna förklarades ogilla. Dessa valsedlar hade kunnat inverka 
på valets utgång. Omval ägde rum den 29 januari 1939. 

I nedanstående sammanställning har en summarisk jämförelse företagits mel
lan de båda valen i Östra härad i Jönköpings län. De i tabellbilagan publice
rade uppgifterna avse omvalet. 

Valdeltagandet var sålunda livligare vid det första valet (68'8 %) än vid om
valet (64-0 %). Omvalet hade till resultat, att bondeförbundet erövrade ett man
dat från folkpartiet. 

Landstingens sammansättning. Uppgifter rörande antalet av de olika partierna 
valda landstingsmän meddelas för varje valkrets och landstingsområde samt 
för hela riket i tab. 3. Antalet representanter, som tillkommit de vid valet före
kommande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna, framgår av tab. 4. Upp
gifterna rörande partifördelningen grunda sig på de vid röstsammanräkningar
na förda protokollen. Partifördelningen efter 1938 års val framgår av föl
jande sammanställning, i vilken även uppgifter för år 1934 medtagits. 
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Antalet valda landstingsmän utgjorde år 1938 sammanlagt 1 149 och har 
sedan år 1934 ökats med 9. Uppgifterna rörande fördelningen å landsbygd 
och städer äro ej fullt jämförbara vid de båda valen, enär landstingsmännen 
år 1934 i de till antalet sju för landsbygd och stad gemensamma valkretsarna 
hänförts till landsbygden men år 1938, då de gemensamma kretsarnas antal 
stigit till fjorton, uppdelats efter boningsorten. 

Såsom ovan synes, äro socialdemokraterna med 635 representanter det star
kas te partiet med en mandatökning av 127 eller 25-0 %. Som nummer två kom
mer högern med 194 representanter, men här föreligger en mandatminskning 
av 85 eller 30'5 %. Bondeförbundet har fått sin representation minskad med 
36, d. v. s. 17-0 %; partiet är dock alltjämt det näst starkaste på landsbygden. 
Folkpartiet har vunnit 7 mandat (58 %) och kommunisterna 6 (66-7 %), medan 
de socialistiska landstingsmännens antal nedgått från 12 till endast 2. 

Högern har förlorat mandat i alla landstingsområden utom i Gotlands län, 
där partiet bibehållit sin ställning oförändrad. Bondeförbundet har förlorat 
mandat i sjutton landstingsområden, vunnit i ett område och bibehållit sin 
ställning oförändrad i sju landstingsområden. Motsvarande tal för folkpartiet 
äro åtta, nio och åtta. Detta parti är helt orepresenterat i tre landstingsområ
den, nämligen Kalmar norra och södra samt Hallands län. Socialdemokrater
na ha vunnit mandat i alla landstingsområden. Socialistiska partiet har för
lorat sina mandat i de områden, där det tidigare var representerat, med un
dantag för Gävleborgs län, där det bibehållit två av sina förutvarande tre 
mandat. Kommunistiska partiet, som tidigare var representerat i endast två 
landstingsområden, Gävleborgs och Norrbottens, har nu erhållit mandat även 
i Göteborgs och Bohus, Värmlands och Västernorrlands län, och vidare har 
partiets mandatantal ökats från åtta till tio i Norrbottens län. 

Socialdemokraterna äro numera det största partiet i samtliga landsting utom 
i Gotlands län, där bondeförbundet har samma mandatantal som socialdemo
kraterna. Dessa, vilka tidigare hade absolut majoritet, d. v. s. över hälften 
av mandatantalet, i åtta landsting, inneha nu dylik majoritet i sexton lands
tingsområden, nämligen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, 
Kalmar södra, Blekinge, Kristianstads, Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Värm
lands, Örebro, Västmanlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands och 
Jämtlands län. I åtta av de återstående nio landstingsområdena utgöra social
demokraterna det största partiet, medan i det nionde, Gotlands län, socialdemo
kraterna och bondeförbundet ha lika många representanter. 
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Antalet valda kvinnor har femdubblats sedan år 1934, i det att 45 kvinn
liga representanter valdes vid 1938 års val. Relationen mellan antalet man
liga och kvinnliga representanter i landstingen vid de senaste valen framgår 
av nedanstående sammanställning: 

Som synes, ha kvinnor tidigare ej invalts i landsting i tillnärmelsevis så stor 
utsträckning som vid det senaste valet. 

I 17 landsting äro kvinnor numera representerade mot 8 vid närmast före
gående val. Den relativt största kvinnorepresentationen har Uppsala läns 
landsting med 4 eller 12l % kvinnor, varefter följer Stockholms läns landsting 
med 5 (8-2 %) och Västmanlands läns landsting med 3 (8-l %). 

Av de valda kvinnorna äro 38 socialdemokrater, medan 6 tillhöra högern och 
1 folkpartiet. På landsbygden äro 30 av de kvinnliga representanterna bo
satta. Fördelningen valkrets- och partivis framgår av tab. 3 och 4. 

En jämförelse mellan partiernas andelar av väljarkåren och storleken av 
deras representation i landstingen har gjorts här nedan. 

En sammanställning av det erhållna faktiska valresultatet och en fullt pro
portionell fördelning enligt D'Hondts regel av platserna efter partiernas sam
manlagda rösttal visar, att de båda största partierna gynnats på bekostnad av 
de övriga. Socialdemokraterna befinnas vara överrepresenterade med 62 plat
ser och högern med 2, under det att kommunisterna erhållit 21, socialisterna 
17, folkpartiet 14 och bondeförbundet 7 mandat mindre än deras sammanlagda 
rösttal i och för sig berättigat till, varjämte nationalsocialisterna blevo ore
presenterade, vilket i detalj närmare framgår av följande siffror: 
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Av det föregående framgår, att antalet väljare, som stå bakom varje lands
tingsman, är ganska olika inom skilda partier. Följande tal erhållas: 

Socialistiska partiet behövde sålunda mellan tio och elva gånger så många 
röster för ett mandat som socialdemokraterna. Även för kommunisterna var 
ställningen ogynnsam. 

Enligt av Svenska landstingsförbundet offentliggjorda uppgifter voro av 
hela antalet landstingsmän omkring en tredjedel nyvalda. Frånräknas nyvun
na mandat, var nyrekryteringen störst inom folkpartiet, nämligen fyra nion
dedelar, medan av socialdemokraternas representanter endast en niondedel ny
valdes. 

III. Stadsfullmäktigvalen. 
Materialet. Statistiken över stadsfullmäktigvalen grundar sig på uppgifter, 

avgivna av de röstsammanräknande myndigheterna. Uppgifterna ha lämnats 
å formulär, som här återgives såsom bil. 3 (sid. 219 och 220). För varje stad 
ha sålunda-uppgifter lämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande män 
och kvinnor, antal avgivna valkuvert med resp. utan godkänt innehåll, antalet 
valda stadsfullmäktige, fördelade efter kön och politiska partier, samt de vid 
valet förekommande väljarbeteckningarna jämte deras rösttal. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen. I gällande lag om kom
munalstyrelse i stad är stadgat, att i alla städer med mer än 700 invånare 
den beslutande myndigheten skall uppdragas åt stadsfullmäktige. Före år 
1938 var stadsfullmäktiginstitutionen obligatorisk endast i städer med över 
1 500 invånare, men även mindre städer ägde rätt att utse stadsfullmäktige. 
Enär samtliga städer vid föregående val begagnat sig av denna rätt, har den 
år 1938 beslutade lagändringen blivit utan praktisk betydelse. 

Stadsfullmäktiges antal bestämmes i förhållande till folkmängden sålunda, 
att 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfullmäkti
ges 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 30 stadsfullmäktige för varje valkrets efter folkmängdens storlek. 
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Tab. K. Gruppering av städerna efter folkmängd och antal valda stadsfullmäktige. 

Val av stadsfullmäktige skola numera obligatoriskt förrättas tredje sönda
gen i september månad, alltså samtidigt med landstingsmannavalen. 

I fråga om rätten att rösta medelst valsedelsförsändelse, valsedlarnas väljar-
beteckningar och grunderna för röstsammanräkningen m. m., varom samma be
stämmelser gälla som vid landstingsmannavalen, hänvisas till redogörelsen för 
dessa. 

Stadsfullmäktige väljas for fyra år, räknade från den 1 januari året näst ef
ter det, då valet skett. I Stockholm börjar dock tjänstgöringsåret för stadsfull
mäktige redan den 1 oktober det år, valet ägt rum. Valen avse hela antalet 
fullmäktige. 

Valkretsindelning. Uppgifter rörande städernas indelning i valkretsar med
delas i tab. 5. Antalet odelade städer utgör 76. Övriga städer fördela sig ef
ter antalet valkretsar på följande sätt: 

Hela antalet valkretsar utgjorde 169. Stockholm ät indelat i fem valkretsar. 
De städer, som äro delade i tre valkretsar, äro Lidingö, Uppsala, Norrköping, 
Jönköping, Karlskrona, Malmö, Hälsingborg, Göteborg, Mölndal och .Söder
hamn, i 

I tab. K äro städerna grupperade efter folkmängden och autalet valda full
mäktige. Lägsta antalet fullmäktige i någon stad utgör 20. Detta antal, 
som samtidigt är det högsta tillåtna för städerna under 2 000 invånare, ha samt
liga 10.städerna inom denna grupp. Såsom tabellen jämförd med ovan an
förda bestämmelser utvisar, valde sammanlagt 60 städer mindre antal fullmäk
tige än det såsom maximum för vederbörande storleksgrupp fastställda antalet. 

Röstberättigade. Uppgifter rörande de röstberättigade med fördelning å män 
och kvinnor meddelas valkretsvis i tab. 5. Med undantag för Sundsvalls östra 
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valkrets, där omval ägt rum år 1939, avse uppgifterna i fråga år 1938. Be
träffande rösträtten vid stadsfullmäktigval i övrigt hänvisas till redogörelsen 
för den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Rörande antalet i valen deltagande män och kvinnor 
finnas uppgifter för varje valkrets meddelade i tab. 5. Sammanlagda antalet 
uppgick till 1 009 226 personer, varav 473 324 män och 535 902 kvinnor. Jäm
fört med siffrorna för 1934 (1935) års val, då inalles 865 841 personer deltogo, 
har antalet röstande ökats med 143 385 eller 16"6 °A, varav männen med 71 314 
(17-7 %) och kvinnorna med 72 071 (15'5 %). I jämförelse med andrakammar-
valet år 1936, då i städerna deltogo 511 915 män och 585 802 kvinnor, har 
antalet röstande nedgått med 8 l %, varav för männen särskilt med 7"5 % och 
för kvinnorna med 8'5 %. 

I förhållande till antalet röstberättigade ha 71-5 % av männen och 647 °A av 
kvinnorna deltagit i valet. Motsvarande tal för 1934 (1935) års val voro resp. 
69'6 och 61"1 och för andrakammarvalet år 1936 resp. 79"0 och 73-3. 

Såsom framgår av nedanstående sammanställning, där städerna äro samman
förda i grupper efter folkmängdens storlek, ställer sig relationen mellan röst
berättigade och röstande något olika i städer av olika storleksordning: 

Valdeltagandet var sålunda bland männen livligast i de minsta städerna, 
bland kvinnorna däremot i de största. För såväl män som kvinnor kan man 
konstatera ett lågt valdeltagande i de medelstora städerna med en folkmängd 
mellan 20 000 och 35 000 personer. I de 28 städer, i vilka enligt 1930 års folk
räkning mer än halva befolkningen var att hänföra till yrkesgruppen industri 
och hantverk, deltogo 726 % av männen och 65-0 % av kvinnorna mot resp. 704 
och 63-0 % i övriga städer, Stockholm ej inräknat. 

En klassifikation av städerna efter röstfrekvensen meddelas å nästa sida, 
varvid även medtagits jämförelsesiffror för valen åren 1930 (1931) och 1934 
(1935); för de särskilda städerna återfinnas ifrågavarande relationstal i tab. 5. 

Det större intresse, varmed valen denna liksom föregående gång omfattats, 
framträder här i tydlig dager. Ett valdeltagande av över 55 % uppvisa sålunda 
år 1938 115 städer beträffande männen och 106 städer i fråga om kvinnorna, 
medan vid de båda föregående valtillfällena åren 1930 (1931) och 1934 (1935) 
motsvarande antal utgjorde för männen resp. 107 och 112 och för kvinnorna 
resp. 69 och 90. Rekordet (799 %) innehar Landskrona, där även tidigare val-
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deltagandet brukat vara livligt, medan Marstrand har det minsta valdelta
gandet (49-3 %). Samma städer uppvisa de högsta och lägsta frekvenstalen 
bland kvinnorna (Landskrona 78-l %, Marstrand 43"0 %). För männens vidkom
mande kommer Torshälla i främsta rummet med 823 % och Öregrund sist med 
54-5 %. 

I de städer, som ej deltaga i landsting, har valdeltagandet varit livligare 
— 72-2 % för männen och 667 % för kvinnorna — än i landstingsstäderna, där 
röstfrekvensen uppgått till resp. 70-8 och 62'5 %. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. Antalet inom varje valkrets 
och stad avgivna valsedlar med fördelning på de politiska partierna framgår 
av de i tab. 5 meddelade uppgifterna. I en del fall ha olika partier använt 
gemensam kandidatlista, i vilket fall rösterna endast approximativt kunnat 
fördelas. Rörande den därvid använda fördelningsgrunden m. m. hänvisas 
till anmärkningen till tab. 5. Såsom komplettering till siffrorna i sistnämnda 
tabell äro i tab. 6 uppgifter meddelade rörande det antal röster och represen
tanter, som tillkommit de vid valet förekommande väljarbeteckningarna, även
som om fördelningen å dessa av antalet valda kvinnor. 

De avgivna valsedlarnas fördelning på politiska partier för samtliga städer 
i såväl absoluta som relativa tal framgår av följande tablå. Till jämförelse 
meddelas motsvarande tal vid 1934 (1935) års val samt siffror för belysande 
av utvecklingen från 1936 års andrakammarval. 
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Rösttalen ha sålunda sedan föregående stadsfullmäktigval ökats för samt
liga partigrupper utom socialister, nationalsocialister och höger. Absolut taget 
är ökningen störst för socialdemokraterna, medan högern har den mest bety
dande nedgången i rösttalet. Jämfört med 1936 års andrakammarval före
ligger röstökning endast för kommunister och socialdemokrater. Sedan sist
nämnda år ha socialisterna förlorat över hälften av sitt rösttal och de nationella 
inemot hälften. 

Endast de båda största partierna, socialdemokraterna och högern, ha fram
trätt i samtliga 169 valkretsar vid 1938 års val. Folkpartiet har gått fram 
vid valen i alla städer utom två, nämligen Trosa och Kungsbacka. Av de 
övriga partierna ha, bortsett från stänkröster, kommunisterna förekommit i 119 
valkretsar, socialisterna i 66, nationalsocialisterna i 57, de nationella i 43 och 
bondeförbundet i 22 valkretsar. 

Den relativa styrkan mellan partierna varierar betydligt i städer av olika 
storleksordning, liksom den i industristäderna är ganska olika mot övriga 
städer. Detta framgår närmare av tab. L, i vilken för jämförelse även relativ
tal för år 1934 (1935) medtagits. 

Högern och folkpartiet äro starkast i de minsta städerna, socialdemokrater, 
socialister, kommunister och nationalsocialister i de största. I industristä
derna intaga socialdemokraterna en dominerande ställning med 60'6 % av rös
terna, medan samtliga andra politiska partier utom socialisterna ha sin största 
relativa anslutning bland de övriga städernas väljare. 

Socialdemokraterna ha ökat sin andel av väljarkåren inom samtliga storleks
grupper av städer; mest framträdande är ökningen i småstäderna och därnäst i 
de största städerna. Högerns tillbakagång är genomgående och särskilt 
betydande i städerna med 10 000—20 000 invånare. I de sistnämnda har folk
partiet gjort sina största vinster och har även gått framåt i städerna med en 
folkmängd av över 35 000 invånare; i övriga storleksgrupper föreligger en 
absolut eller relativ nedgång i väljarnas antal, vilken är särskilt framträdande 
i småstäderna. De anförda talen rörande 1936 års andrakammarval visa, att 
såväl socialdemokraternas ökade som högerns minskade andel av valmans-
kåren till stor del är att hänföra till tiden före sistnämnda val men nu blivit 
ytterligare markerad. 

Till de i tab. 5 under rubriken »Övriga» upptagna valsedlarna ha räknats 
dels valsedlar, tillhörande opolitiska sammanslutningar, dels ströröster, som 
kunna sammanfattas under rubriken »Diverse första och andra väljarbeteck-
ningar», dels även de röster, vilka i 21 städer tillkommit bondeförbundet. 

Till de opolitiska eller därmed likställda sammanslutningarna ha hänförts 
inalles 7 829 valsedlar. De väljarbeteckningar, under vilka dessa valsedlar 
avgivits, framgå av tab. 6. Såsom exempel på dylika grupper kunna nämnas 
»Kommunala valföreningen» i Karlstad med 1 823 röster, »Samlingslistan för 
Norrköpings bästa» med 918, »Fastighetsägare» och »Gårdsägare» i Härnö
sand med resp. 359 och 281 samt »Allt för Vänersborg» med 452 röster. 

Antalet av de valsedlar, som kunna sammanföras under rubriken »Diverse 
första och andra väljarbeteckningar», uppgår till sammanlagt 211. Till en 
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Tab. L. De godkända valsedlarnas fördelning efter partier vid stadsfullmäktigvalen 
åren 1938 och 1934 i städer av olika storleksordning. 

del utgöras dessa av valsedlar, vilka förväxlats av valmännen i de städer, där 
även landstingsmannaval förrät ta ts . Antalet fellagda sedlar torde dock vara 
åtskill igt större, då dessa enligt numera gällande bestämmelse ogillas endast, 
om de ej upp taga något namn å valbar person. Använder vederbörande par t i 
samma väljarbeteckningar vid båda valen, medföra de förväxlade valsedlarna 
ingen förlust för partiet, vilket däremot blir förhållandet, om beteckningarna 
äro olika. Dessa med olika beteckningar försedda valsedlar komma nämligen 
at t bilda en diversegrupp utan annat än negativt inflytande å valets utgång. 
Vid stadsfullmäktigvalen ha dock i större utsträckning än vid kommunalfull-
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mäktigvalen väljarbeteckningarna varit desamma som vid landstingsmanna-
valen. Till följd härav äro icke diversegrupperna så omfattande. 

Samverkan mellan partierna. Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. I vil
ken utsträckning de politiska partierna och valmansgrupperna i övrigt sam
verkat genom användande av gemensam väljarbeteckning å valsedlarna, fram
går av de uppgifter, som i tab. 6 finnas meddelade rörande de vid valet före
kommande väljarbeteckningarna. 

Liksom tidigare har även vid 1938 års val ehuru i betydligt mindre utsträck
ning än tidigare förekommit, att partierna varit splittrade i grupper, vilka 
använt från varandra 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. An
talet 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 ett mindre antal röster. 

Det är sålunda huvudsakligen inom högern, folkpartiet och socialdemokra
terna som splittring förekommit. Det bör emellertid framhållas, att partiställ
ningen för en del av väljargrupperna är osäker. 

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

Medan sålunda högern och folkpartiet i flertalet fall begagnade sig av 
möjligheten till samverkan, hade nationalsocialisterna icke någonstädes med 
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annat parti gemensam väljarbeteckning ; av övriga partier samverkade social
demokraterna, socialisterna och kommunisterna endast i undantagsfall. 

De olika partiernas kombinationer med varandra framgå av följande tablå. 
Till jämförelse meddelas även uppgifter rörande den samverkan, som ägde rum 
vid 1934 (1935) års val. Endast sådana fall äro medtagna, då vart och ett 
av partierna i fråga i sin helhet samverkat. 

Som synes, har samverkan mellan partierna varit mindre vid 1938 års val 
än vid det närmast föregående. Den ojämförligt vanligaste kombinationen har 
varit mellan högern och folkpartiet, medan det vid föregående val i 96 val
kretsar förekommande samgåendet mellan socialdemokraterna och socialisterna 
helt och hållet upphört. 

Vid den samverkan, som ägt rum, har det i största utsträckning förekommit, 
att de samverkande partierna eller grupperna under den gemensamma kartell
beteckningen försett sina valsedlar med särskild underbeteckning. I tio val
kretsar var dock icke blott väljarbeteckningen utan även kandidatlistan gemen
sam, varav i två valkretsar för tre partier och i åtta valkretsar för två partier. 

Då samverkan omfattat flera än två partier, har ibland förekommit, att 
inom kartellen två av partierna genom användande av gemensam partibeteck
ning samverkat gentemot det tredje partiet eller övriga partier. De båda par
tier, mellan vilka på så sätt en samverkan även i andra hand kommit till stånd, 
utgöras av bondeförbundet och de nationella i tre valkretsar samt bondeför
bundet och folkpartiet i en valkrets. 

Förutom nu omnämnda fall, då underbeteckning å valsedlar kommit till 
användning för att möjliggöra valkartell mellan olika partier eller grupper av 
väljare tillhörande olika partier, ha dessutom, frånsett diversegrupperna, i nitton 
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valkretsar förekommit, att enskilda valmansgrupper sökt att inom partiet 
tillgodose sina särintressen genom användande av underbeteckning (fraktions
beteckning) å valsedlarna. 

Rörande därvid använda beteckningar och antalet röster ocli representanter, 
som tillkommit dessa fraktioner, hänvisas till tab. 6. Den sammanhållande 
kraften har i allmänhet varit något kårintresse eller någon fråga av lokal 
natur. 

Då det kan ha sitt intresse att se, i vilken relation beteckningar av ena eller 
andra slaget stå till varandra, har i nedanstående tablå en sådan samman
ställning verkställts: 

I fråga om första väljarbeteckningarna ha, som synes, i 583 fall (804 %) 
och beträffande andra väljarbeteckningarna i 272 fall (95-4 %) någon ytter
ligare beteckning ej förekommit, d. v. s. vederbörande valmansgrupp varit 
odelad. 

För att visa förekomsten av de vanligaste väljarbeteckningarna med minst 
10 röster lämnas följande överblick: 

Valkuvert utan godkänt innehåll. Uppgiften om antalet valkuvert utan god
känt innehåll meddelas för varje valkrets och stad i tab. 5. Hela antalet ut
gjorde 3 697, varav 1 692 i Stockholm och 448 i övriga städer, som ej deltaga 
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i landsting. I promille av hela antalet avgivna valkuvert utgjorde de utan 
godkänt innehåll resp. 37, 61 och 1-7 mot resp. 28, 3-7 oeh 1-7 % vid 1934 
(1935) års val. 

Överklagade val. Över de år 1938 förrättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
besvär i endast två fall, nämligen i Lunds stads andra valkrets och i Sundsvalls 
stads östra valkrets. I det förstnämnda fallet lämnades besvären utan av
seende. Valet i den sistnämnda valkretsen upphävdes däremot, enär valförrät-
taren vägrat mottaga nio valsedelsförsändelser av äkta makar, emedan ytter-
kuverten till sex av försändelserna icke upptagit väljarnas samtliga förnamn 
samt å framsidan av ytterkuverten till de tre övriga försändelserna årtalet 
»38» icke varit infört i texten »Stadsfullmäktigeval 1 9 . . . . » . Detta valför-
rättarens förfarande hade kunnat inverka på valets utgång. Uppgifterna för 
Sundsvalls östra valkrets i tab. 5 och 6 avse det nya valet den 26 februari 
1939. 

I nedanstående sammanställning har jämförelse företagits mellan de båda 
valen i Sundsvalls stads östra valkrets. 

Betydligt större livaktighet gjorde sig gällande vid omvalet än vid det 
första valet, i synnerhet för kvinnornas vidkommande. Sålunda steg röstfre
kvensen för de senare från 58"5 till 68"6; beträffande männen voro motsva
rande tal 69-6 och 771 °/°. Omvalet hade till resultat, att de nationella erövrade 
en plats från folkpartiet. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 1938 års stadsfullmäktigval inom varje 
valkrets och stad utsedda stadsfullmäktige med fördelning å män och kvinnor 
och med angivande av partiställningen meddelas i tab. 5. I tab. 6 lämnas i den 
utsträckning, som varit möjlig, uppgifter om det antal representanter, som 
tillkommit de vid valet förekommande väljarbeteckningarna ävensom en för
delning efter dessa av de valda kvinnliga fullmäktige. Efterföljande tablå 
utgör en sammanfattning för hela riket av antalet stadsfullmäktige inom de 
olika partierna. Till jämförelse ha även bifogats siffror utvisande stadsfull
mäktigkorporationernas sammansättning vid de båda närmast föregående stads
fullmäktigvalen. 
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Hela antalet fullmäktige har, som synes, sedan år 1934 (1935) ökats med 
87, varav 60 i de nytillkomna städerna Ljungby och Höganäs. Frånsett dessa 
båda städer, ha socialdemokraterna sedan det närmast föregående valet vun
nit 298 mandat, kommunisterna 27, diversegruppen 21, de nationella 19 och 
folkpartiet 2 mandat. De förlorande partierna ha varit högern med 271 man
dat, socialisterna med 61, nationalsocialisterna med 6 och bonde förbundet med 
2 mandat. 

Undersöker man emellertid den inbördes styrkan mellan partierna, visar det 
sig, att denna växlar betydligt, icke blott i de särskilda städerna utan även 
inom städer av olika storleksordning, såsom närmare framgår av tab. M, där 
städerna klassificerats i grupper efter folkmängdens storlek. 

Flera av de olikheter mellan partierna, som i det föregående påvisats vara 
för handen i fråga om de avgivna valsedlarna i städer av olika storlek, fram
träda givetvis även beträffande de valda fullmäktige. 

Partiställningen inom de särskilda städerna varierar avsevärt. Socialdemo
kraterna äro (motsvarande siffror efter 1934/1935 års val angivas inom pa
rentes) det största partiet i ej mindre än 108 (75) städer och högern i 6 (29) 
städer; folkpartiet, som förut utgjorde det starkaste partiet i 2 städer, har nu 
förlorat denna position. Högern och socialdemokraterna äro jämnstarka i 1 
stad (Nora) liksom folkpartiet och socialdemokraterna i 1 (Vaxholm). Halva 
antalet representanter eller flera ha socialdemokraterna i 78 (42) städer och 
högern i 2 (7). Det enda partiet med kvalificerad majoritet äro socialdemo
kraterna, som ha dylik i 15 (4) städer. Bondeförbundet är representerat i 10 
(8) städer, nämligen Vaxholm, Skänninge, Ljungby, Skanör med Falsterbo, 
Laholm, Falkenberg, Mölndal, Ulricehamn, Sala och Köping, de nationella i 11 
(0), nämligen Nässjö, Eksjö, Nybro, Ängelholm, Hälsingborg, Laholm, Sunds
vall, Östersund, Luleå, Boden och Haparanda, och nationalsocialisterna i 2 (7) 
städer, Skanör med Falsterbo och Boden, medan opolitiska sammanslutningar 
äro företrädda i 18 (16) städer. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 5 meddelas uppgifter rörande antalet inom 
varje valkrets och stad valda kvinnliga fullmäktige, och av tab. 6 framgår un-
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Tab. M. Antalet valda stadsfullmäktige, fördelade efter partier, i städer av olika 
storleksorduing, år 1938. 

der vilka väljarbeteekningar de kvinnliga fullmäktige blivit valda. Samman
lagt utgjorde dessa 304 eller 85 % av hela antalet valda representanter. Rela
tionen 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 avsågo endast halva antalet fullmäktige. 
Såsom framgår av sammanställningen, har den kvinnliga representationen i 
stadsfullmäktige betydligt ökats vid 1938 års val, och antalet kvinnor mot 
1 000 män är i det närmaste uppe i 1919 års siffra. Kvinnorna äro, såsom tab. 
M visar, starkast företrädda i de största städerna. Endast i elva städer, vilka 
samtliga ha en folkmängd understigande 10 000 personer, saknas kvinnliga 
representanter bland stadsfullmäktige. 

Efter partiställningen fördela sig de kvinnliga fullmäktige på följande sätt: 
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Samtliga de tre största partierna ha sålunda vid det senaste valet avsevärt 
ökat det kvinnliga inslaget bland stadsfullmäktige. Detta är nu relativt störst 
för högern med 103 °A och därnäst för folkpartiet med 9-2 %. 

IV. Sammanfattande översikt av 1938 års val till de kor
porationer, som utse första kammaren. 

För att lämna en enhetlig bild av valen år 1938 till de korporationer, som 
utse första kammaren, meddelas i det följande en sammanställning av en del 
siffror från landstingsmannavalen och stadsfullmäktigvalen i de sex städer, 
som ej deltaga i landsting. Den i dessa städer vid föregående kommunala val 
existerande elektorsinstitutionen är numera avskaffad och ersatt av stadsfull
mäktige. 

Antalet röstberättigade vid de nu nämnda valen sammantagna utgjorde 
1 912 139 män och 2 050 897 kvinnor eller tillsammans 3 963 036 personer, mot
svarande i ordning 61-5, 64'6 och 63l % av resp. folkmängd i riket. Av män
nen deltogo inalles 1 352 056 i valet och av kvinnorna 1 264 590 eller tillsam
mans 2 616 646 personer. Valdeltagandet var livligare än vid 1934 (1935) 
års landstingsmanna- och elektorsval och överträffas endast på landsbygden 
vid ett föregående val, år 1919, såsom följande siffror utvisa. 
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Alltsedan år 1922 är, som synes, frekvenstalet lägre för landsbygden än 
för städerna i motsats till vad tidigare varit fallet. 

Partifördelningen bland de röstande vid 1938 års landstingsmannaval och 
stadsfullmäktigvalen i de i landsting ej deltagande städerna var följande: 

Det till antalet största partiet var, såsom av ovanstående siffror framgår, 
det socialdemokratiska med tillsammans 1 313 756 röstande eller drygt hälften 
av hela antalet. Därnäst följer högern med 465 834 röstande, medan bonde
förbundet och folkpartiet i resp. tredje och fjärde rummet samlat resp. 328 834 
och 318 563 röster. 

De förskjutningar i partiställningen, som ägt rum sedan år 1910, framgå 
av nedanstående tablå, i vilken partiernas inbördes styrka vid de val, som här 
avses, angives i relativa tal såväl beträffande antalet röstande som rösttalet:1) 
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Ett studium av tabellens siffror ger vid handen, att socialdemokraternas 
ställning med undantag för år 1922 (1923) förbättrats vid varje val och i sär
skilt hög grad vid 1938 års val. Av de övriga partierna uppvisa endast kommu
nisterna ökning. Högern har gått tillbaka nu liksom vid de tre närmast föregå
ende valen, och även bondeförbundets, folkpartiets, socialisternas och national
socialisternas andelar av valmanskåren äro mindre än förut. Minskningen för 
folkpartiet är dock begränsad till landsbygden, medan partiet inregistrerat 
framgång i städerna. 

I tab. N lämnas en översikt av partiföxdelningen inom valkorpoTationerna 
till första kammaren efter 1938 års val, varvid till jämförelse medtagits upp
gifter om partiställningen efter 1934 (1935) års val. Gotlands läns landsting 
samt stadsfullmäktige i Malmö, Norrköping, Hälsingborg och Gävle äga ej i 
sin helhet deltaga i valet utan endast till ett reducerat antal. I RO § 6 mom. 7 
stadgas nämligen, att därest flera landstingsområden tillhöra samma valkrets 
och i något av områdena landstingsmännens antal är större än som skolat ut
ses, därest den för annat landstingsområde inom valkretsen vid landstingsman-
naval gällande grund blivit tillämpad, ej flera av landstingsmännen i först
nämnda område skola deltaga i valet av riksdagsmän än att valmännens antal 
svarar mot nyssnämnda grund. På samma sätt gäller för i landsting ej delta
gande stad, vilken tillhör samma valkrets som landstingsområde, att ej flera 
av stadsfullmäktige skola deltaga i valet av landstingsmän än att valmännens 
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Tab. N. Partiställningen inom valkorporationerna till första kammaren efter 1938 
och 1934 års kommunala val. 

antal efter folkmängden i staden svarar mot den beträffande landstingsmanna-
val gällande grunden. De sålunda beräknade valkorporationernas samman
sättning är i tabellen angiven med särskild stilsort (medieval). 

Såsom framgår av tabellen, skulle sålunda socialdemokraterna inneha 766 
platser eller 56'0 % av samtliga i valkorporationerna. Närmast följa högern 
med 247 platser (18l %), bondeförbundet med 173 (127 %) och folkpartiet med 
150 (11-0 %). I jämförelse med partiställningen år 1934 (1935) ha social
demokraterna erhållit 149 nya platser, kommunisterna 11 och folkpartiet 7, 
varjämte de nationella, som förut voro orepresenterade, erhållit 1 plats, övriga 
partier ha lidit förluster; högern har sålunda förlorat 100 platser, bondeför
bundet 36, socialisterna 17 och nationalsocialisterna sin enda plats. 

V. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Materialet. Den följande framställningen rörande de under hösten år 1938 
förrättade kommunal- och munieipalfullmäktigvalen (i vissa fall omval år 
1939) grundar sig på särskilda av den röstsammanräknande myndigheten, ve
derbörande länsstyrelse, å fastställt formulär meddelade uppgifter. Samma 
formulär som för stadsfullmäktigvalen (bil. 3, sid. 219 och 220) har använts 
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för dessa val. För varje landskommun och municipalsamhälle, som utsett full
mäktige, ha uppgifter avlämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande 
män och kvinnor, antalet avgivna valkuvert med resp. utan godkänt innehåll, 
antalet valda fullmäktige, fördelade efter kön och politiska partier, de vid 
valet förekommande väljarbeteckningarna jämte deras rösttal samt rörande 
dagen, då valet ägt rum. 

De olika kommunerna och municipalsamhällena ha efter valens politiska 
eller opolitiska karaktär uppdelats i tre grupper, benämnda I, I I och I I I . 
Grupp I omfattar val med politiskt inslag, grupp I I till synes opolitiska val 
med två eller flera kandidatlistor och grupp I I I val med endast en opolitisk 
lista eller samlingslista. Grupperna I och I I tillsammans motsvara grupp A 
i den vid föregående val använda indelningen och grupp I I I motsvarar 
grupp B. 

I tab. 7 meddelas uppgifter angående kommunal- och municipalfullmäktig-
valen länsvis. Tab. 8 lämnar redogörelse kommunvis för antalet valda full
mäktige med särskiljande av valda kvinnor och meddelar dessutom beträf
fande kommuner, där valen haft politiskt inslag, uppgifter om vid valen före
kommande partier, dels samverkande, dels övriga, samt om partifördelningen, 
så långt denna är känd, bland de valda fullmäktige. Sistnämnda uppgifter 
ha erhållits dels från länsstyrelserna och dels genom skriftväxling från kom
munalfullmäktiges ordförande i resp. kommuner men ha ej kunnat göras full
ständiga, då en alltför vidlyftig skriftväxling måst undvikas. 

Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktigvalen. I alla 
landskommuner och municipalsamhällen med över 700 invånare skall beslu
tanderätten uppdragas åt kommunal- resp. municipalfullmäktige. Kommuner 
eller municipalsamhällen med lägre folkmängd äga rätt överlåta beslutande
rätten åt fullmäktige. Förut var fullmäktiginstitutionen obligatorisk endast i 
kommuner med över 1 500 invånare; den nu företagna ändringen beslöts år 1938. 

Antalet fullmäktige är fastställt i förhållande till folkmängden enligt föl
jande grunder: 

En gruppering av samtliga kommuner och municipalsamhällen, som valt 
fullmäktige, efter folkmängden och antalet valda fullmäktige är verkställd i 
tab. O, som visar, att antalet fullmäktige vanligen utgör det högsta för stor
leksgruppen tillåtna. Detta var i fråga om samtliga storleksgrupper tillsam
mantagna förhållandet med 692 % av kommunerna och 62-9 % av municipal
samhällena. 

Varje kommun bildar ett valdistrikt; dock skola kommuner med mer än 
10 000 invånare indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugu fullmäktige 

5— 384521 
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Tab. O. Gruppering av kommuner och municipalsamhällen efter folkmängd och 
antal valda fullmäktige. 

för varje valkrets efter folkmängdens storlek. Vid 1938 års val voro inalles 
30 kommuner, av vilka flertalet belägna i Norrland, delade i valkretsar. Varje 
nmnicipalsamhälle utgör vid val av munieipalfullmäktige et t valdistrikt; om 
municipalsamhälle helt sammanfaller med två eller flera valdistrikt vid val 
till andra kammaren tillsammantagna, utgör dock varje sådant distrikt ett 
valdistrikt jämväl vid val av munieipalfullmäktige. 

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 munieipalfullmäktige skola väljas för fyra år, räknade från 
den 1 januari året efter det valet skett, och valet avser hela antalet fullmäktige. 
Enl igt kommunala vallagen skola kommunal- och munieipalfullmäktigvalen 
förrättas å söndag under tiden 13 september—20 oktober. Vad själva val
dagen beträffar, bestämmes denna av kommunalfullmäktige resp. munieipal
fullmäktige, eller, där fullmäktige icke finnas — d. v. s. där fullmäktige skola 
för första gången utses •— av kommunalstämman resp. municipalstämman. 
Detta bestämmande må i fråga om kommunalfullmäktigval innebära, a t t valet 
skall äga rum å dagen för landstingsmannavalet, men beslutet om valdag skall 
i så fall vara fat ta t före den 15 juli det år, valet skall äga rum. Val av mu
nieipalfullmäktige få icke äga rum å samma dag som landstingsmannaval för 
samhället men väl å samma dag som kommunalfullmäktigval i den kommun, 
varav samhället utgör del, därest detta kommunalfullmäktigval icke förrättas 
å samma dag som landstingsmannavalet. 

För underlättande av själva valförrättningen är stadgat, a t t kommunal- och 
municipalfullmäktigval må äga rum å två på varandra följande dagar, av 



KOMMUNAL- OCH MUNICIPALFULLMÄKTIGVALEN. 5 7 * 

Tab. P. Relativa deltagandet m. m. i kommunalfullmäktigvalen år 1938. 

vilka den ena skall vara söndag. Med undantag för köping, som bildar egen 
kommun, och municipalsamhälle, som helt sammanfaller med ett eller flera 
valdistrikt vid val till riksdagens andra kammare, må endera förrättningsdagen 
valet äga rum å annan lokal än den sedvanliga och en dags uppehåll göras i 
förrättningen, där förhållandena så påkalla. Har val bestämts till samma 
dag som annat val inom valdistriktet, skall den utsträckta tiden tillämpas för 
båda valen. 

Antal kommuner och municipalsamhällen med fullmäktige. Antalet k o in
ni u n e r, i vilka val av fullmäktige förrättades, utgjorde 1 670 eller 693 % av 
samtliga kommuner på rikets landsbygd (tab. 7 och tab. P). Till jämförelse 
må meddelas, att motsvarande antal hösten 1934 utgjorde 1141 (47-3 %). Den 
betydande ökningen är att hänföra till den ovan nämnda författningsändringen, 
varigenom fullmäktiginstitutionen gjorts obligatorisk även i kommuner med 
701—1 500 invånare. 

Starkast framträder representationssystemet i Norrland samt i Kopparbergs 
och Blekinge län. I Norrbottens län äga samtliga kommuner fullmäktige, 
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och i Kopparbergs och Västerbottens län är det endast en kommun i vartdera 
länet, som ej infört fullmäktiginstitutionen. De län, inom vilka det represen
tativa systemet i minsta utsträckning tillämpas, äro Gotlands, där endast 22 
kommuner eller 24-2 % av samtliga, och Skaraborgs län, där 94 kommuner eller 
36'3 % av samtliga infört fullmäktige. 

Enligt befolkningsstatistikens siffror för ingången av år 1938 hade 1 617 
av kommunerna med fullmäktige en folkmängd över 700 och endast 53 en 
folkmängd av 700 och därunder, vilket innebär, att. i förra fallet fullmäktig-
systemet var obligatoriskt och i senare fallet fakultativt. Vid 1934 års val 
var fullmäktigsystemet obligatoriskt i 867 och fakultativt i 274 kommuner, men 
såsom förut nämnts, var enligt då gällande bestämmelser fullmäktiginstitutio
nen obligatorisk endast i kommuner med över 1 500 invånare. Till följd härav 
har antalet fakultativa kommuner nu nedgått avsevärt. Liksom tidigare äro 
dessa kommuner talrikast (13) 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 förrätta
des år 1938, utgjorde 167, motsvarande i förhållande till samtliga municipal
samhällen i riket 73'2 % av antalet. Jämfört med år 1934 har antalet samhäl
len med fullmäktige ökats med 69. Fullmäktiginstitutionen var vid 1938 års 
val obligatorisk i 143 samhällen och fakultativ'i 24. I vilken utsträckning sam
hällena inom de olika länen begagna sig av fullmäktige, framgår av tab. 7. 

Valdag. Av k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n förrättades enligt upp
gift 1 458 samtidigt med landstingsmannavalet och 212 å annan dag, resp. 
87-3 % och 12-7 % mot 82"4 % och 17-6 % år 1934. Såsom tab. 7 och tab. P ut
visa, ha kommunerna, i Skaraborgs, Kronobergs, Göteborgs och Bohus samt 
Hallands län i relativt liten utsträckning begagnat sig av rätten till sam
tidiga val. 

Efter folkmängd och valdag gruppera kommunerna sig på följande sätt: 

Möjligheten att sammanföra valen har sålunda i första hand utnyttjats av 
de större kommunerna, men även inom övriga grupper utgöra kommunerna 
med gemensam valdag mer än fyra femtedelar av antalet. 

Samfällda val och kommunalfullmäktigval med politiskt inslag (grupp I) 
är den vanligaste kombinationen, såsom framgår av följande översikt: 
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Av de samfällda valen voro ej mindre än 82-4 % politiskt betonade mot endast 
585 % av de kommunalfullmäktigval, som ägde rum å annan dag än landstings-
mannavalet. 

De 212 kommuner, vilka föredragit att förrätta kommunalfullmäktigvalet 
skilt från landstingsmannavalet, förrättade valet till största antalet, nämligen 
97, den 2 oktober. Den därnäst vanligaste valdagen var den 16 oktober, då 
val ägde rum i 59 kommuner. 

Av de 167 m u n i c i p a l s a m h ä l l e n , som valt fullmäktige, ha endast 
2 sammanfört valet med kommunalfullmäktigvalet. Den låga siffran har sin 
förklaring i att i regel vederbörande kommuner i stället kombinerat kom
munalfullmäktigvalet och landstingsmannavalet, med vilket senare municipal-
fullmäktigvalet ej får förenas. 

De flesta municipalfullm^ktigvalen förrättades den 25 september och 2 
oktober. 

Förekomsten av partidelning vid valen. I tab. 7 meddelas uppgifter om för
delningen länsvis av kommuner och municipalsamhällen i grupperna I, I I och 
I I I efter valens politiska eller opolitiska karaktär. 

I ej mindre än 793 % av kommunerna ha politiska partier framträtt vid 
k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n . Endast i 6"6 % av kommunerna ha 
valen varit till synes opolitiska men två eller flera listtyper med olika väljar-
beteckningar funnits. I 14l % av kommunerna har endast en opolitisk lista 
eller samlingslista förekommit; år 1934 var detta förhållandet i 8'2 % av kom
munerna. Samtliga kommunalfullmäktigval i Gävleborgs och Västerbottens 
län ha haft politiskt inslag. I Södermanlands, Östergötlands, Gotlands och 
Skaraborgs län ha valen däremot i stor utsträckning varit opolitiska, och 
ofta har endast en lista förekommit vid valet. 

En uppdelning av kommunerna efter yrkeskaraktär visar, att valen med 
få undantag varit politiska i industrikommunerna, i synnerhet de agglomere-
rade, under det att i en tredjedel av de utpräglade jordbrukskommunerna valen 
haft opolitisk karaktär. Förhållandet belyses närmare av följande översikt: 

Beträffande de kommuner, där fullmäktigvalen haft politiskt inslag, med
delas i den utsträckning, som upplysning härom kunnat erhållas, uppgifter i 
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Tab. Q. Vid kommunalfullmäktigvalen förekommande partikombinationer år 1938. 

tab. 8 om vid valen framträdande partier, dels samverkande, dels övriga. I 
vilken utsträckning de skilda partierna förekommit vid valen framgår av 
följande tablå. 

Antal kommuner, i vilka resp. partier framträtt. 

Uppgifterna avse de kommuner, där länsstyrelserna kunnat lämna uppgift 
om vilka partier, väljarbeteckningarna avse, eller där det varit möjligt att 
identifiera partierna med ledning av väljarbeteckningarna. I ett betydande 
antal fall, ej mindre än 542 kommuner, är emellertid i fråga om någon av 
väljarbeteckningarna partisamhörigheten okänd; i detta antal ingå dock även 
förekommande opolitiska sammanslutningar. Bland de okända partierna torde 
de borgerliga vara i majoritet, enär de ofta framträtt under sådana väljar-
beteckningar som »Kommunens väl», »Kommunens bästa» o. d., vilka varit 
svåra att identifiera. I arbetarpartiernas väljarbeteckningar däremot har mer
endels partisamhörigheten varit angiven. 
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Tab. R. Röstberättigade, i valen deltagande och valda fullmäktige i kommuner med 
olika yrkeskaraktär. 

I vilken utsträckning partierna samverkat vid valen belyses av tab. Q, som 
redovisar förekommande partikombinationer av olika slag. Samgående mellan 
högern, bondeförbundet och folkpartiet har varit vanligast och därnäst mellan 
enbart högern och folkpartiet. Högern har i ej mindre än 707 kommuner 
samverkat med annat parti , folkpartiet i 664, bondeförbundet i 442, social
demokraterna i 82, kommunisterna i 35, de nationella i 18, socialisterna i 15 
och nationalsocialisterna i endast 2 kommuner. 

Av m u n i c i p a l s a m h ä l l e n a tillhörde 139 (832 %) grupp I , 10 
(60 %) grupp I I och 18 (108 %) grupp I I I . 

Röstberättigade. Antalet vid kommunal- och municipalfullmäktigvalen röst
berättigade personer med fördelning å män och kvinnor och med åtskillnad 
mellan grupperna I , I I och I I I meddelas länsvis i tab. 7. 

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 ut
gjorde enligt den nyssnämnda tabellen 1150 123 män och 1127 550 kvinnor 
eller resp. 505 % och 49-5 % av hela antalet, 2 277 673 personer. På de till 
grupp I hörande kommunerna kommo 2 045 262 personer eller 89'8 %, på de 
till grupp I I hörande 74 109 ( 3 3 %) och på kommunerna i grupp I I I 158 302 
(69 %). 

Fördelningen av de röstberättigade efter kön i kommuner av olika yrkes
karaktär framgår av tab. R och följande tablå: 

I jordbrukskommunerna voro sålunda männen i majoritet. Endast i de 
agglomererade kommunerna fanns kvinnoöverskott. 

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 röstberätti
gade 171 525, varav 82 095 män (47-9 %) och 89 430 kvinnor (52-1 %). Icke 
mindre än 153 671 (896 %) röstberättigade kommo på grupp I och endast 
5 307 ( 3 1 %) på grupp I I samt 12 547 ( 7 3 %) på grupp I I I . 
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Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i kommunal- och municipal-
fullmäktigvalen deltagande personer efter kön och med fördelning å grup
perna I—III finnas länsvis meddelade i tab. 7. 

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 1417 624, varav 777 293 män (54-8 %) och 640 331 
kvinnor (45'2 %). Av dessa kommo 1 319 921 (931 %) på de 1 325 kommuner, 
som hänförts till grupp I, endast 41 636 (29 %) på de 110 till grupp I I 
räknade kommunerna samt 56 067 (4'0 %) på de 235 till grupp I I I hänförda 
kommunerna. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade med fördelning 
efter kön, finner man, att 67-6 % av männen och 56-8 % av kvinnorna utövat 
sin rösträtt. Då vid 1934 års val 64-0 % av männen och 522 % av kvinnorna 
deltogo, har sålunda valdeltagandet ökats särskilt bland kvinnorna. Livaktig
heten har varit störst i Malmöhus län (738 %) och minst i Skaraborgs län 
(53-8^). 

Liksom vid föregående val har större valdeltagande kunnat iakttagas i kom
muner, där valen haft politiskt inslag, än i kommuner med opolitiska val ; lägst 
har valdeltagandet varit i kommuner, där endast en opolitisk kandidatlista 
framförts. Bland männen uppgick sålunda valdeltagandet i grupp I till 
69-7 %, i grupp I I till 629 % och i grupp I I I till 43-2 "A; motsvarande tal för 
kvinnorna voro resp. 593, 49'3 och 27-2 %. 

En klassifikation av kommunerna efter deltagarfrekvensen för båda könen 
tillsammans meddelas här nedan. 

Största valdeltagandet hade Hastad i Malmöhus län med 898 %, Ullared i 
Hallands län med 89'2 % och Svalöv i Malmöhus län med 879 %, samtliga 
tillhörande grupp I. Lägst var deltagandet i Norrsunda i Stockholms län 
(0"2 %), där endast 1 röst avgavs, Gustavsberg i samma län (13 %) och 
Drothem i Östergötlands län (26 %), alla i grupp I I I . 

Valdeltagandet har genomgående varit livligare i de kommuner, där kom
munalfullmäktig- och landstingsmannavalen förrättats samtidigt. Såsom fram
går av nedanstående sammanställning, är skillnaden i röstfrekvens särskilt 
stor inom grupp I I I . 
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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 ha deltagit 77 538 personer, var
av 40 463'män (52-2 %) och 37 075 kvinnor (47-8 %). Detta innebär en mycket 
låg röstfrekvens, nämligen 49'3 % för männen och 415 % för kvinnorna, vilka 
tal understiga 1934 års. Till det låga valdeltagandet torde ha starkt bi
dragit, att vid valen nu i större utsträckning än för fyra år sedan förekommit 
endast en opolitisk kandidatlista eller samlingslista. 

Röstfrekvensen har varit något högre i grupp I I med 55-2 % för männen 
och 48-9 % för kvinnorna än i grupp I med resp. 52'0 och 44-0 %. Det utan 
jämförelse lägsta valdeltagandet uppvisar grupp I I I med resp. 134 och 7-2 %. 

För män och kvinnor sammanlagt var valdeltagandet högst i Bjurholm 
(94-1 %) i Västerbottens län, Hemse (76-5 %) i Gotlands län och Åseda 
(75-1 %) i Kronobergs län, lägst i Boxholm (1-2 %) och Kisa (2-3 °/°) i Öster
götlands län samt Donsö (2-8 %) i Göteborgs och Bohus län. 

Avgivna valsedlar. Inom hela riket avgå vos vid k o m m u n a l f u l l m ä k 
t i g v a l e n enligt länsstyrelsernas uppgifter inalles 1417 906 valkuvert, 
varav 1 406 323 med godkänt innehåll och 11 583 utan godkänt innehåll. I 
promille av hela antalet kasserades 8'2 mot endast 59 vid 1934 års val. 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 avgåvos 77 544 valkuvert, av vilka 
77 307 med och 237 utan godkänt innehåll; här kasserades 3 l °/00 mot 2-4 
år 1934. 

Den bristande överensstämmelsen mellan antalet avgivna valkuvert och 
antalet i valet deltagande personer har sin orsak i att de vid valet företagna 
avprickningarna i röstlängderna, på vilka uppgifterna rörande valdeltagandet 
grunda sig, i en del fall blivit felaktigt verkställda. 

I åtta kommuner, frånsett de fall, som föranledde omval och i det följande 
omnämnas under rubriken »Överklagade val», förekom s. k. masskassering 
av sammanlagt 719 valsedlar, vilka ej voro författningsenligt avfattade. 

Liksom vid stadsfullmäktigvalen har även vid fullmäktigvalen i de lands
kommuner, där valen förrättats samtidigt med landstingsmannavalet, ibland 
förekommit, att valsedlarna avseende de båda valen blivit förväxlade. Så
som förut framhållits, är förväxlingen icke i och för sig orsak till att val
sedlarna kasseras. Ofta ha dessa valsedlar dock blivit till ingen nytta, be
roende antingen på att de ej upptagit namn å någon valbar person och därför 
måst kasseras, eller på att väljarbeteckningama 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 landstings-
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manna- och kommunalfullmäktigvalen använda första väljarbeteckningarna 
inom de grupp I tillhörande 1 201 kommunerna, i vilka valen sammanförts, 
befinnas dessa beteckningar ha varit lika vid båda valen i 311 kommuner 
och helt och hållet olika i 50. Medan i de återstående kommunerna social
demokraterna i närmare 90 % av fallen använde samma beteckning vid båda 
valen, var detta mera sällan fallet i fråga om de borgerliga, varför av de 
valsedlar, som på grund av förväxling måst föras till diversegruppen, fler
talet kommer på sistnämnda partier. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet vid 1938 års val utsedda full
mäktige, fördelade å män och kvinnor, finnas länsvis meddelade i tab. 7. 
Totala antalet valda k o m m u n a l f u l l m ä k t i g e utgjorde 35 275, av 
vilka 34 246 eller 97-1 % voro män och 1 029 eller 29 % kvinnor. Relationen 
mellan antalet manliga och kvinnliga kommunalfullmäktige vid de senare 
årens val framgår av följande sammanställning: 

Mot 1 000 valda manliga fullmäktige svarade sålunda vid 1938 års val 
2^2 gånger så många kvinnliga fullmäktige som fyra år tidigare, och antalet 
kvinnor på 1 000 män överträffas endast av 1919 års siffra. 

Relativt taget voro, såsom visas i tab. P, de valda kvinnorna talrikast före
trädda i Stockholms län (5-5 %) och Södermanlands län (5-1 %); svagast voro 
de representerade i Jönköpings och Kalmar län (1'5 %). 

Kvinnorna invaldes i kommunalfullmäktige i den största utsträckningen 
i de agglomererade kommunerna, där 6-6 % av fullmäktige utgjordes av kvin
nor mot 1-8 % i de utpräglade jordbrukskommunerna. 

Inom grupp I har fördelning å partier av fullmäktige med känd parti-
fördelning verkställts, och uppgifter härom finnas publicerade för varje kom
mun i tab. 8. Inalles 23 936 fullmäktige eller 83-0 % av samtliga i grupp I 
ha kunnat fördelas efter partier. Bland de fullmäktige, för vilka parti
samhörigheten är okänd, torde ingå ett relativt större antal av de borgerliga 
partiernas representanter än av arbetarpartiernas. Länsstyrelserna ha oftast 
icke kunnat meddela uppgifter om partifördelningen bland å borgerliga sam
lingslistor valda fullmäktige, och centralbyrån har endast i en del fall kunnat 
införskaffa uppgifter härom direkt från kommunerna. Arbetarpartierna ha 
däremot vanligen framträtt vid valen under samma, partisamhörigheten direkt 
angivande väljarbeteckningar som vid landstingsmannavalet. 
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Tab. S. Fördelning efter partier av kommunalfullmäktige med känd partifördelning 
i kommuner med olika yrkeskaraktär. 

Av fullmäktige med känd partifördelning tillhöra över hälften eller 54-7 % 
socialdemokraterna. Bondeförbundet räknar det därnäst största antalet full
mäktige eller 194 % av samtliga, varefter följa högern med 11-7 %, folkpartiet 
med 9-9 %, kommunisterna med 2.7 %, socialisterna med 1/4 % samt de nationella 
och nationalsocialisterna med vardera endast 01 %. 

Huru partifördelningen gestaltar sig i kommuner av olika närings- och 
yrkeskaraktär, framgår av tab. S. Arbetarpartierna räkna i stort sett desto 
flera fullmäktige, ju mera industrialiserade kommunerna äro, medan förhål
landet i allmänhet är motsatt beträffande de borgerliga partierna. I synnerhet 
bondeförbundets styrka är i hög grad beroende av jordbruksnäringens bety
delse, och i de agglomererade kommunerna är partiet mycket fåtaligt represen
terat. Huvudsakligen till följd av att högern och folkpartiet i dessa kom
muner äro de praktiskt taget enda borgerliga partierna, intaga de här en 
starkare ställning än inom någon annan kommungrupp. 

Antalet valda m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g e uppgick till 3 280, varav 
3 133 (95-5 %) män och 147 (4-5 %) kvinnor. 

Överklagade val. Över de år 1938 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 38 fall. I vilken 
utsträckning kommunalfullmäktigvalen vid olika valtillfällen blivit över
klagade, och vilken påföljd överklagandet haft, framgår av följande samman
ställning : 
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Tab. T. Av Kungl. Maj:t upphävda kommunalfullmäktigval. 

Vad siffrorna för år 1919 beträffar, ha valen inom 3 kommuner, vilka val 
upphävdes till följd av att beslut om det representativa systemets införande 
ej fattats inom stadgad tid, ej medtagits. De överklagade valens antal visar 
för år 1938 en obetydlig nedgång i förhållande till hela antalet val. 

Beträffande de upphävda valen redogöres i tab. T för orsakerna till valens 
upphävande. I tab. 7 och 8 har hänsyn tagits till de ändringar i uppgif
terna, som blivit en följd av omvalen eller de nya röstsammanräkningarna, 
utom i fråga om Tegneby, Bokenäs och Önums kommuner, där omvalen för
rättats vid så sen tidpunkt, att inväntande av resultaten därav skulle ha för
senat berättelsens utgivande. 

över m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g v a l e n anfördes besvär i två fall, 
vilka båda lämnades utan bifall. 
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VI. Kyrkofullmäktigvalen. 

Materialet. Liksom i fråga om kommunalfullmäktigvalen grundar sig även 
statistiken rörande kyrkofullmäktigvalen på särskilda uppgifter enligt det å 
sid. 219—220 återgivna formuläret, meddelade av den röstsammanräknande 
myndigheten, som i stadsförsamling är magistraten (valnämnden) och i för
samling, som består av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad, veder
börande länsstyrelse. Dylika uppgifter ha avlämnats valkretsvis för alla 
församlingar och kyrkliga samfälligheter, vilka utsett fullmäktige. Rörande 
uppdelningen av församlingarna i grupperna I—III hänvisas till kapitlet 
om kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Gällande bestämmelser angående kyrkofullmäktigvalen. Enligt lagen om 
församlingsstyrelse av den 6 juni 1930 är kyrkofullmäktiginstitutionen obli
gatorisk i alla territoriella församlingar med mer än 5 000 invånare, fakul
tativ i de övriga. 

Antalet fullmäktige är fastställt i förhållande till folkmängden, så att 
församling 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 samt 
» » » 10 000 invånare utser 25—40. 

För Stockholm gäller särskild lag, enligt vilken 
församling med 10 000 invånare eller därunder utser 15—25 

> » över 10 000 t. o. m. 20 000 invånare utser . . . 20—30 
> > » 20 000 > 40 000 » » . . .25—35 samt 
» » > 40 000 invånare utser 30—40. 

För kyrklig samfällighet bestämmes antalet av Konungen i varje särskilt 
fall. Av tab. TJ framgår, att av de 313 församlingar (utom Stockholm), vilka 
själva haft att bestämma antalet fullmäktige, endast i 107 (34-2 %) det högsta 
tillåtna antalet valts, i motsats till vid kommunalfullmäktigvalen, där så varit 
förhållandet i flertalet fall (69'2 %). I Stockholm valde av 19 församlingar 
endast 4 högsta tillåtna antalet. 

För val av kyrkofullmäktige skall församling med mer än 10 000 invånare 
indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugu fullmäktige för varje valkrets 
efter folkmängdens storlek; vid val av fullmäktige för kyrklig samfällighet 
skall dock varje i samfälligheten ingående församling eller del av försam
ling utgöra en valkrets, varvid mindre än tio fullmäktige kunna väljas. Av 
de ovannämnda 313 församlingarna voro 45 delade i vardera två och 12 i 
vardera tre valkretsar; i ett fall (Ljusnarsberg) har församlingen uppdelats 
i valkretsar, ehuru invånarantalet ej uppgick till 10 000. 

I Stockholm skall valkretsindelning ske i församling med mer än trettio 
fullmäktige; sådan indelning ägde rum i tre församlingar, nämligen S:t Gö
rans och Katarina i vardera tre och Hedvig Eleonora i två valkretsar. 

Beträffande rösträtten gälla samma bestämmelser som i fråga om kommu
nalfullmäktigvalen, dock att främmande trosbekännare och den som anmält 
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Tab. U. Gruppering efter folkmängd och valda kyrkofullmäktige av de församlingar 
(utom Stockholms stad), vilka själva haft att bestämma antalet fullmäktige. 

sig till ut t räde ur svenska statskyrkan ej är röstberättigad vid kyrkostämma 
eller kyrkofullmäktigval ; ej heller äger medlem av icke-territoriell försam
ling utöva rösträt t vid kyrkofullmäktigval i annan församling. 

Kyrkofullmäktigval må icke förrättas å dag, då val av landstingsmän, 
stads-, kommunal- eller municipalfullmäktige äger rum; valet skall förrättas 
å söndag (undantagsvis lördag och söndag eller söndag och måndag) , för för
samling bestående av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad under 
tiden 13 september—20 oktober och för annan församling 13 september—30 
november. Med iakt tagande hä rav bestämmes valdagen av kyrkofullmäk
tige eller, där sådana ej finnas, av kyrkostämman. För Stockholm gäller, som 
nämnt, särskild lag, enligt vilken valdagen bestämmes av magistraten; här 
kan valet även äga rum på vardag. 

Antal församlingar med fullmäktige. Antalet församlingar, i vilka val av 
kyrkofullmäktige förrättades år 1938, utgjorde 471 eller 18-4 % av hela an
talet territoriella församlingar i riket mot 15-6 % år 1934. Karlskrona ami
ralitetsförsamling ha r i detta sammanhang räknats såsom icke-territoriell för
samling. Antalet stadsförsamlingar med fullmäktige uppgick till 162 och 
antalet landsförsamlingar till 309, d. v. s. resp. 9 3 l och 13-0 % av samtliga 
mot resp. 88-2 och 10'7 % år 1934. Här i äro då även medräknade sådana för
samlingar, som endast utgjort valkretsar för val av fullmäktige för kyrkliga 
samfälligheter. 

Såsom visas i tab. 9 och tab. V, är det blott i de två nordligaste länen, som 
det representativa systemet dominerar även på landsbygden, medan där
emot i Gotlands län ingen enda landsförsamling valt kyrkofullmäktige. 
Antalet församlingar med obligatoriskt kyrkofullmäktigsystem var 259 och 
antalet fakultativa församlingar 212. För 53 av de här som fakultativa räk
nade församlingarna har emellertid på grund av medlemskap i någon kyrkl ig 
samfällighet med mer än 5 000 invånare val av kyrkofullmäktige faktiskt 
blivit en tvungen sak. — Utan fullmäktige voro 2 072 lands- och 12 stads
församlingar, oberäknat de icke-territoriella församlingarna (6 stads- och 4 
landsförsamlingar). 

1 1 5 församlingar, för vilka redogöres under tab. 9, ha dubbla uppsät tningar 
fullmäktige va l t s ; för dessa äro i tab. 9 och 10 inräknade endast uppgif-

') Valda liksom tidigare 40 fallmäktige, ehuru folkmängden nedgått under 10 000. 
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Tab. V. Relativa deltagandet m. m. i kyrkofullmäktigvalen år 1938. 
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terna för valen i primärförsamlingarna eller, där val till två samfälligheter 
ägt rum, i den mindre samfälligheten. Inräknas samtliga val, blir totala 
antalet valkretsar 560. 

Valdag. I mer än fyra femtedelar av valkretsarna förrättades kyrkofull-
mäktigval under oktober månad. De dagar, å vilka val talrikast förekommo, 
voro den 16 oktober, då inemot halva antalet (250) valkretsar valde, samt den 
2 oktober (102 valkretsar). 

Förekomsten av partidelning vid valen. I tab. 9 meddelas uppgifter om för
delningen av församlingarna på grupperna I—III efter valens karaktär läns
vis för landsbygd och städer. Angående fördelningsgrunden hänvisas till 
kapitlet om kommunalfullmäktigvalen. 

I 64-l % av församlingarna hade valen politiskt inslag. Endast i 3'8 % av för
samlingarna voro valen opolitiska men förekommo minst två listtyper med 
olika väljarbeteckningar. Vid valen i ej mindre än 32-l % av församlingarna 
fanns endast en opolitisk lista eller samlingslista; detta vaT år 1934 fallet 
med 20-6 % av de församlingar, vilka valde kyrkofullmäktige. 

I städerna voro valen i något större utsträckning politiska än på lands
bygden. Vid samtliga val i Stockholms stad samt Uppsala och Gotlands län 
hade valen politisk karaktär, medan valen i Södermanlands, Östergötlands, 
Kalmar, Kristianstads, Hallands och Västerbottens län till övervägande del 
voro opolitiska. 

I några av de största städerna, nämligen Norrköping, Hälsingborg och 
Örebro, förekom vid valet endast en för alla partier gemensam lista. Även 
i en del församlingar, som hänförts till grupp I, förekommo listor gemensamma 
för alla partier utom för något av de mindre, såsom i Malmö, Västerås och 
Jönköping för alla utom kommunisterna. Däremot var vid kyrkofullmäktigva-
let i Stockholm partisplittringen nästan lika stor som vid stadsfullmäktigvalet. 

Röstberättigade. Antalet vid kyrkofullmäktigvalen röstberättigade personer 
med fördelning efter kön och med åtskillnad mellan grupperna I, I I och I I I 
meddelas länsvis i tab. 9. För varje stad, som infört kyrkofullmäktiginsti-
tutionen, lämnas uppgifter om antalet röstberättigade valkretsvis i tab. 10. 

Hela antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i församlingar, där 
dylika val förrättats, utgjorde 1 117 140 män och 1 275 353 kvinnor eller 
resp. 46-7 och 533 % av hela antalet, 2 392 493 personer. På de till grupp I 
hörande församlingarna kommo 1 794 499 personer eller 75-0 %, medan för
samlingarna i grupp I I räknade 58 248 (2-4 %) och församlingarna i grupp I I I 
539 746 (22-6 %). 

Antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i procent av i röstläng
derna upptagna personer utgjorde för männen 947 % och för kvinnorna 972 %. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval i församlingar, där dylika val 
ägt rum, voro 99 670 personer, varav 63 003 eller 63'2 % män och 36 667 
eller 368 % kvinnor. De, som saknade rösträtt vid kyrkofullmäktigval, voro 
oftast även kommunalt diskvalificerade, nämligen 89-2 % av männen och 752 "/<• 
av kvinnorna. 
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Personer utan rösträtt vid kyrkofullmäktigval påträffas framför allt i stä
derna, där de utgjorde 6 l ocli 32 % av i röstlängderna upptagna personer mot 
resp. 4-3 och 20 % på landsbygden. Såsom framgår av nedanstående sam
manställning, hade ett relativt stort antal av nämnda personer i städerna röst
r ä t t vid övriga kommunala val, nämligen 150 % bland männen och 31-1 % bland 
kvinnorna. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval. 

Deltagandet i valen. Uppgifter om antalet röstande med fördelning å män 
och kvinnor samt grupperna I — I I I lämnas i tab. 9, varjämte tab. 10 redogör 
för antalet röstande män och kvinnor i varje stad valkretsvis. Hela antalet 
i valen deltagande personer utgjorde 393 219, varav 200 986 (511 %) män och 
192 233 (48-9 %) kvinnor. Av dessa kommo 358 041 (910 %) på försam
lingarna i grupp I , 8 084 ( 2 l %) på grupp I I och 27 094 (69 %') på grupp 111. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade med fördelning 
efter kön, finner man, att 180 % av männen och 1 5 l % av kvinnorna utövat sin 
rösträtt. Då vid 1934 års val 26"3 % av männen och 219 % av kvinnorna deltogo, 
har sålunda livaktigheten varit betydligt mindre vid det senaste valet. Det 
är framför allt i städerna som valdeltagandet minskats; här röstade endast 
14-2 % av männen och 13"1 % av kvinnorna mot resp. 233 och 186 % på lands-
fa ygden. 

Röstfrekvensen var störst i församlingar med politiskt inslag i valet, och 
här deltogo 21/6 % av männen och 185 °A av kvinnorna. I församlingar, till
hörande grupp I I , uppgick röstfrekvensen till resp. 17'0 och 111 % och utgjorde 
i grupp I I I endast resp. 6'3 och 3'9 %. 

Av tab. V, som redogör för röstfrekvensen länsvis, framgår, att för båda 
könen tillsammans var valdeltagandet livligast på landsbygden i Jönköpings 
län (31-5 %), medan intresset var minst på Östergötlands läns landsbygd 

(3-4%). 
Bland de olika landsförsamlingarna når Lilla Malma i Södermanlands län 

högst med ett valdeltagande av 79'0 %, varefter följa Kvinnestad i Älvsborgs 
län (69'8 %) och Jä rpås i Skaraborgs län (65-0 %). Lägst var valdeltagandet 
i Bräcke församling i Jämtlands län med 0 l % och Kärnbo församling i Söder
manlands län med 02 %; i den förstnämnda församlingen röstade endast två 
personer och i den sistnämnda en person. 

Av städerna uppvisade Lysekil, Haparanda, Örnsköldsvik och Höganäs den 
största röstfrekvensen med resp. 43'9, 42'4, 3.r8 och 3fr7 %. Lägst var valdelta
gandet i Mjölby och Huskvarna, där endast 16 % av de röstberättigade utövade 
sin rösträtt, och även i Falun, Katrineholm, Söderköping, Vimmerby och Oskars
hamn understeg frekvensen 2'0 %. 

6—384521 
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Avgivna valkuvert. Antalet vid kyrkofullmäktigvalen avgivna valkuvert upp
gick till 393 230. 

Den bristande överensstämmelsen mellan antalet avgivna valkuvert och an
talet i valet deltagande personer beror därpå, a t t de vid valet företagna av-
prickningarna i röstlängderna, på vilka uppgifterna rörande valdeltagandet 
grunda sig, i en del fall blivit felaktigt verkställda. 

Av valkuverten VOTO endast 898 eller 2 3 %„ utan godkänt innehåll mot 39 %„ 
vid 1934 års val. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet valda kyrkofullmäktige finnas 
meddelade länsvis efter kön med fördelning på landsbygd och städer i tab. 9 
och för varje stad valkretsvis i tab. 10. Totala antalet fullmäktige utgjorde 
9 617. Av dessa voro 8 571 eller 89-1 % män och 1 046 eller 109 % kvinnor, 
l i k s om vid övriga kommunala val har kvinnornas representation ökats; år 
1934 utgjorde kvinnorna endast 71 % av de valda kyrkofullmäktige. 

Såsom tab. V visar, voro kvinnorna betydligt talrikare företrädda i kyrko-
fullmäktiginstitutionerna i städerna, där de utgjorde 160 % av hela antalet 
kyrkofullmäktige, än på landsbygden (8'3 %). I städerna i Jämtlands, Blekinge 
och Västernorrlands län samt i Stockholms stad uppgingo kvinnorna till en 
femtedel eller mer av hela antalet fullmäktige men understego en tiondedel 
i Jönköpings och Skaraborgs läns städer. P å landsbygden voro kvinnorna tal
rikast representerade i Stockholms och Jämtlands län, fåtaligast i Västerbottens 
och Skaraborgs län. 

På 1 000 valda män kommo i städerna 191 kvinnor mot 93 i stadsfullmäk
tigrepresentationerna och på landsbygden 90 mot 30 i kommunalfullmäktig
representationerna. 

Inom grupp I har fördelning efter politiska partier av fullmäktige med 
känd partifördelning verkställts. Inalles 5 096 fullmäktige eller 80"2 % av 
samtliga i grupp I ha kunnat fördelas efter partier. Bland de fullmäktige, 
vilkas partisamhörighet ej kunnat utrönas, torde de borgerliga partiernas re
presentanter vara i majoritet. Nämnda partier ha i stor utsträckning sam
verkat vid valen genom användande av gemensamma kandidatlistor, och i dessa 
fall ha de röstsammanräknande myndigheterna oftast icke kunnat fördela de 
valda fullmäktige efter partier. 

Av kyrkofullmäktige med känd partifördelning tillhöra över hälften eller 
56'3 % socialdemokraterna. Högern har det därnäst största antalet eller 20'4 % 
av samtliga, varefter följa folkpartiet med 10o %, bondeförbundet med 70 %, 
kommunisterna med 4-4 %, socialisterna med l-2 % och de nationella med 02 %. 

Överklagade val. Över de hösten 1938 förrättade kyrkofullmäktigvalen an
fördes i t re fall besvär hos regeringsrätten. Besvären ogillades i två av fallen 
men föranledde i det tredje, som gällde Kvinnestads församling i Älvsborgs 
län, nyt t val . Orsaken till valets upphävande var, at t valförrättningen icke i 
enlighet med lagens bestämmelser fortgått minst två timmar efter kl. 5 e. m. 
Till omvalet, som ägde rum den 26 februari 1939, har hänsyn tagits vid 
materialets bearbetning. 
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Tab. 4. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda representanter vid 
landstingsmannavalen år 1938. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Sp (socia
listiska partiet), K (kommunister), Nt (de nationella), Ns (nationalsocialister) och Ö (övriga) angiva det 
politiska parti, väljarbeteckningen representerar. I de fall, där partifördelningen bland rösterna och de 
valda icke framgår av tabellen, hänvisas till tab. 3. 
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1 5 6 

T a b . 5. S t a d s f u l l m ä k t i g 
en?». Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan antalet i valet deltagande personer och aum-

längderna. — I kol. >övriga> (valsedlar) ba redovisats dels å bondeförbundet avgivna valsedlar, dels valsedlar tillhörande 

gemensam lista, har röstfördelningen beräknats. Dylika beräknade valkretssiffror utmärkas i tabellen med medieval 

I fråga om det antal röster och fullmäktige, som tillkommit de olika väljarbeteckniogarna, hänvisas till tab. 6. 
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valen år 1938. 

man av godkända valsedlar och valkuvert utan godkänt innehåll beror pä ofullständiga eller felaktiga avprickningar i röst
opolitiska sammanslutningar, dels slutligen valsedlar, som ej kunnat hänföras till visst parti. Ha olika partier använt 
stil. Såsom fördelningsgrond har i regel använts det antal representanter, partiet erhållit å den gemensamma listan. — 
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Tab. 6. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda fullmäktige vid 
stadsfullmäktigvalen år 1938. 

Anm. Beteckningen H (höger), B (bondeförbundet), I" (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Sp (socialis
tiska partiet), K (kommunister), Nt (de nationella), Ns (nationalsocialister) och Ö (övriga) angiva det 
politiska parti, väljarbeteckningen representerar. I de fall, där partifördelningen bland rösterna och de 
valda icke framgår av tabellen, hänvisas till tab. 5. 
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Tab. 7. Kommunal- och municipal-
Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp II opolitiska val med två eller flera 
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fullmäktigvalen, länsvis, år 1938. 
kandidatlistor, Gmpp III val med endast en opolitisk lista eller samlingalista (jfr texten). 



184 
Tab. 8. Kommunalfullmäktigvalen, 

Anm. Beträffande innebörden av de i förspalten utsatta beteckningarna I—III hänvisas till tab. 7. — Betecknin-
K (kommunister), Nt (de nationella), Ns (nationalsocialister) och Ok (partisamhörigheten okänd eller opolitiskt parti) 
annat parti, medan en annan framträtt självständigt, har det redovisats både bland samverkande och övriga partier. 
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kommunvis, år 1938. 
garna H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Sp (socialistiska partiet), 
angiva vid valet förekommande partier. — Då parti varit delat i fraktioner, av vilka en samverkat med 
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208 Tab. 9. Kyrkofullmäktig-

Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp II opolitiska val med tvä eller flera 
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kandidatlistor, Grupp III val med endast en opolitisk lista eller samlingslista (jfr texten). 
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I tab. 9 (10) redovisade valkretsar. 
Antal 
valda 
full

mäktige 

Södertälje stadsförsamlings valkrets av 
Södertälje stads- och landsförsamlingars 
kyrkliga samfällighet 21 

Södertälje landsförsamlings valkrets av 
samma samf. 4 

Tveta församling 15 

Växjö stadsförsamling 30 

Växjö landsförsamling 20 

Borås Gustav Adolfs församlings valkrets 25 
Borås Caroli församlings valkrets . . . 25 
Brämhults församlings valkrets av Borås 

och Brämhults församlingars kyrkliga 
samf. 1 

Ulricehamns församlings valkrets . . . . 20 
Timmele församlings valkrets av Ulrice

hamns och Timmele församlingars kyrk
liga samf. 3 

Kristinehamns församlings första valkrets 15 
Kristinehamns församlings andra valkrets 15 
Varnums församlings valkrets av Kri

stinehamns och Varnums församlingars 
kyrkliga samf. 5 

Lindes församling 20 
Lindesbergs församlings valkrets av Lindes 

och Lindesbergs församlingars kyrkliga 
samf. 12 

Alfta församlings valkrets 30 

Byske församlings valkrets 30 

Fällfors församlings valkrets 20 

Dorotea församlings valkrets 21 

Risbäcks församlings valkrets 15 

Summa 347 

I tab. 9 (10) ej redovisade valkretsar. 
Antal 
valda 
full

mäktige 
Södertälje stadsförsamlings valkreta av 

Södertälje stads- och landsförsamlingars 
samt Tveta församlings samfällighet . 21 

Södertälje landsförsamlings valkrets av 
samma samf. 4 

Tveta församlings valkrets av samma samf. 2 

Växjö stadsförsamlings valkrets av Växjö 
stads- och landsförsamlingars kyrkliga 
samf. 21 

Växjö landsförs:s valkrets av samma samf. 9 

Borås Gustav Adolfs församlings valkrets 
av Borås och Brämhults församlingars 
kyrkliga samf. 21 

Borås Caroli församlings valkrets av 
samma samf. 18 

Ulricehamns församlings valkrets av Ul
ricehamns och Timmele församlingars 
kyrkliga samf. 17 

Kristinehamns församlings valkrets av 
Kristinehamns och Varnums kyrkliga 
samf. 27 

Lindes församlings valkrets av Lindes 
och Lindesbergs församlingars kyrkliga 
samf. 13 

Alfta skoldistrikts valkrets 30 

Byske församlings valkrets av Byske och 
Fällfors församlingars kyrkliga samf. . 29 

Fällfors församlings valkrets av Byske och 
JFällfors församlingars kyrkliga samf. . 11 

Dorotea församlings valkrets av Dorotea 
och Risbäcks församlingars kyrkliga 
samf. . 20 

Risbäcks församlings valkrets av Dorotea 
och Risbäcks församlingars kyrkliga 
samf. 5 

Summa 248 
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Anm- En * i första kolumnen utmärker, att uppgifterna avse endast del av församling eller 

ay kyrklig samfällighet. 
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Bil. 1. 

N r 3 9 3 . 

KUNGL. M A J : T S KUNGÖRELSE 

om insändande till statistiska centralbyrån av vissa valprotokoll, röst
längder och valstatistiska uppgifter; 

given Stockholms slott den 1? juni 1938. 

Kungl. Maj:t har funnit gott förordna som följer: 

Sedan val till riksdagens första kammare förrättats, åligge Konungens befall-
ningshavande att skyndsamt till statistiska centralbyrån insända avskrift av val
protokollet. 

Efter val till andra kammaren insände Konungens befallningshavande skyndsamt 
till centralbyrån avskrift av det vid röstsammanräkningen förda protokollet även
som röstlängderna. 

Har för utseende av efterträdare åt avgången riksdagaman hållits ny röstsam
manräkning, skall avskrift av det därvid förda protokollet insändas till central
byrån. 

2 §. 
Sedan val av landstingsmän ägt rum, åligge den myndighet, som verkställt röst

sammanräkningen, att skyndsamt till statistiska centralbyrån insända avskrift av 
det vid röstsammanräkningen förda protokollet jämte statistisk uppgift om antalet 
inom varje valdistrikt i valet deltagande dels män, dels kvinnor; dock att de till 
röstsammanräkningsprotokollet hörande tabellerna utvisande bandidatnamnens ord
nande må undantagas vid avskriftens insändande. 

3 §. 
Sedan allmänna val av stads-, kommunal-, municipal- och kyrkofullmäktige ägt 

rum, åligge den myndighet, som verkställt röstsammanräkningen, att skyndsamt till 
statistiska centralbyrån insända statistisk uppgift om dessa val. 

4 §. 
Under år, då allmänna kommunalval skola äga rum, åligge det å landet val

nämndens ordförande samt i stad utom Stockholm magistrat eller kommunalborg
mästare att avgiva statistisk uppgift om rösträtten vid dessa val. Uppgifterna sko
la senast den 1 september vara avlämnade, beträffande valdistrikt å landet till 
landsfiskalen i orten samt beträffande valdistrikt i stad till statistiska central
byrån. Landsfiskalen skall tillse, att vederbörliga uppgifter i rä t t tid komma ho
nom tillhanda, ävensom, sedan uppgifter för samtliga valdistrikt inkommit, oför-
dröjligen översända dem till statistiska centralbyrån. 

För Stockholms stad skola uppgifter avlämnas i den ordning, varom överens
kommelse träffas mellan statistiska centralbyrån och magistraten. 

5 §. 
I 2 och 3 §§ samt 4 § första stycket avsedda uppgifter skola avgivas enligt 

formulär, som fastställas av chefen för finansdepartementet. 
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6 §. 
Statistiska centralbyrån, skall i god tid tillställa vederbörande myndigheter 

blanketter enligt föreskrivna formulär. Beträffande i 4 § första stycket omförmäld 
uppgift, som skall avgivas av valnämndens ordförande, skola blanketterna tillstäl
las vederbörande landsfiskal, som bar att tillse, att desamma komma de uppgifts
skyldiga tillhanda. 

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt därå 
meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

Genom denna kungörelse upphäves kungörelsen den 28 augusti 1922 (nr 460) i 
samma ämne. 

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera visso 
hava Vi detta med egen hand underskrivit oeh med Vårt kungl. sigill bekräfta 
låtit. 

Stockholms slott den 17 juni 1938. 

GUSTAF. 
(L. S.) 

(Finansdepartementet.) 
ERNST WIGFORSS. 
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Valstatistik. Jjn 2. 
Formulär 1. 

Statistisk uppgift 
angående antalet i landsting smannavalet deltagande personer 

inom valkrets i län, år 19 

Uppgifter enligt detta formulär skola avgivas jämlikt 2 § i knngl. kungörelsen den 17 jnni 1938 
(Sv. fdrf.-saml. nr 393). 

den 19 
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Valstatistik. Bil.3. 
Formulär 2 Statistisk uppgift 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. bJ 

Uppgifter enligt detta formulär skola avgivas jämlikt 3 § i kungl. kungörelsen den 17 juni 1938 
(Sv. fSrf.-aaml. nr 393). Vänd.' 
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Anvisningar. 

') Här angivea valkretsens nummer eller namn, därest för resp. val indelning i valkretsar före
kommer. — s) Därest masskassering av valsedlar ägt rum i något fall, angives orsaken nnder »Anmärk
ningar» härnedan. — 3) Här angivas för valkrets, som består av mer än ett valdistrikt, distriktens num
mer eller namn. — 4) Här lämnas uppgifter, i den mån de valdas partifördelning är känd för den röstsam
manräknande myndigheten. Har valet haft opolitisk karaktär, angives detta under »Anmärkningar». — 
•') Därest i något fall utrymmet för redovisningen av väljarbeteckningarna skulle visa sig för knapphändigt, 
upptagas återstående beteckningar å ny blankett med angivande av att fortsatt redovisning avses. — 
") Till vilken B-grupp och A-grupp, resp. A-grupp, C-grupperna och B-grupperna höra, utmärkes genom 
att här införes det nummer, som i formulärets kolumn längst till vänster svarar emot vederbörande beteck
ning. — ') Här avses uppgifter om vilka politiska partier väljarbeteckningarna kunna anses representera, 
varvid följande förkortningar lämpligen kunna användas: hö=höger, fp=folkpartiet, bf=bondeförbundet, 
sd=socialdemokrater, sp=socialistpartiet, km=kommunister, nt=nationella, ns=nationalsocialister och 
op=opolitiskt parti. Att väljarbeteckning representerar flera partier, utmärkes genom lämplig förkortning, 
exempelvis »hö+fp>; jämför i övrigt not. 4. 

Anmärkningar: 

den 19 



Valstatistik. Statistisk uppgift BIL. 4. 
Form. 3. angående den kommunala rösträtten enligt är 1938 upprättad röstlängd 

landskommun 
för valdistrikt inom köping av län 

stad 

Uppgifter enligt detta formulär skola jämlikt 4 i i Jtungl. kungörelsen den 17 juni 1838 (Sv. förf.-sainl. ur 888) senast den 1 september vara avlämnade, betrHffande 
Taldistrikt å landet till landsfiskalen i orten samt beträffande valdistrikt i stad utom Stockholm till statistiska centralbyrån. 

A n v i s n i n g a r . 
1) Uppgifter härom skola lämnas för varje valdistrikt, oavsett om full mäktiginstitution finnes införd i kommunen eller ej. — 2) Erhållas genom summering av antalet 

instreckningar i resp. kol. 18 och 19. — s ) Erhållas med ledning av röstlängdens kol. 8, varvid iakttages, a t t endast de, som äro födda 1915 och samtidigt äro instreckade i 
kol. 18 och 19 såsom röstberättigade, skola här redovisas. — 4) Person, som saknar rösträ t t på grund av mer Un ett rösträttshinder, skall redovisas endast under et t av dessa 
hinder och därvid under det, som i detta formalär står först upptaget ; exempelvis redovisas person, som saknar rösträ t t på grand av både futtigvårdsunderstöd (rad 5) och 
oguldna kommnnalutskylder (rad G), å rad Ö. Dylika personer skola likväl efter hindrens art specificeras & omstående sida. — B) Summan av å rad 1 och å rad 7 redo
visade skall vara lika med summan av i röstlängdens resp. kol. 6 och 7 instreckade personer. — °) Erhållas med ledning av kol. B, varvid iakttages, a t t endast de, som äro 
födda år 1916 och samtidigt äro antecknade i kol. 8 eller 9 såsom icke röstberättigade, skola här redovlBas. — 7) Uppgifter härom skola lämnas endast för municipalsamhällen, 
resp. församlingar (kyrkliga samfälligheter, skoldistrikt), inom vilka municipal- resp. kyrkofullniaktigval skola äga rum. — 8) Här augives municipalsaiuhällets, resp. för
samlingens (kyrkliga samfällighetens, skoldistriktets) namn. — °) Här införas å resp. rader samma tal , som finnas införda å resp, raderna 1, 2, 7 och 8, därest valdistriktet 
sammanfaller med eller utgör del av municipalsamhällen resp. församlingen (kyrkliga samfälliglieteu, skoldistriktet). Utgör däremot municipalsamhällen resp. församlingen 
(kyrkliga samfälligheten, skoldistriktet) del nv valdistriktet, måste särskild räkning i enlighet med förut angivna grunder verkställas för ifrågavarande del, varefter uppgif
terna införas à resp. raderna 9—12 och 16—19. --- 10) Därest i något fall någon person ej finnes titt redovisa, skall detta utmärkas genom a t t tvärstreck eller beteckningen 0 
införes, så a t t ingen rad lämnas helt utan nppgift. Viind! 
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Specifikation över personer, som sakna rösträtt pä grund av mer än ett av de å raderna 3—6 i formuläret angivna rösträttshindren. För 
varje sådan perBon verkställes i nedanstående tabell instreckning i vederbörande kolumner; exempelvis införes för en man, som saknar rösträtt på 
grund av både § 16 a) och § 16 b) riksdagsordningen, en etta i tre kolumner, nämligen i dem som betecknats med resp. M., § 16 a) och § 16 b). 
Därest för redovisningen av dessa personer blankettutrymmet i något fall visar sig otillräckligt, kan redovisningen verkställas å särskild bilaga, 
som fogas till blanketten. 

Anmärkningar: 

den 1938. 

Postadress: 
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