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Résumé de la statistique des élections communales en 1942. 

Les élections communales qui eurent lieu en 1942 sont réglées par une loi d'élections commu
nales du 6 juin 1930. Dans celle-ci se trouvent certaines instructions concernant les élections pour 
les conseils généraux, pour les conseils municipaux dans les villes, dans les communes rurales et 
dans les agglomérations de population dites «municipalsamhällen>, et pour les conseils paroissiaux. 

Tous les sujets suédois, hommes et femmes, qui l'année précédente avaient 21 ans accomplis 
(23 ans avant 1942) ont le droit de vote communal, exception faite pourtant pour: 

ceux qui sont interdits ou en faillite; 
ceux qui sont durablement secourus par l'assistance publique, et enfin 
ceux qui n'ont payé leurs contributions à la commune pour aucune des trois années précédentes. 
Quant aux élections pour les conseils paroissiaux tous ceux sont électeurs qui ont le droit de 

vote communal et qui appartiennent à une paroisse territoriale de l'Eglise luthérienne. 
Chacun qui n'est pas exclu par une des causes de disqualification susmentionnées est inscrit 

dans la liste électorale comme ayant droit de vote. Les chiffres suivants indiquent le nombre 
des personnes inscrites dans les listes électorales en 1942, ainsi que leur répartition au point de 
vue du droit de vote: 

En proportion de la population totale, le nombre des personnes ayant droit de vote communal 
en 1942 s'élevait à 678 %; pour les hommes le pourcentage était de 66'3, et pour les femmes de 
69'4. De tous ceux, inscrits sur les listes électorales, 4' 2 % des hommes et seulement 2'0 % des 
femmes n'avaient pas le droit d'élire en 1942. 

Le tableau, page 7*, indique la fréquence des différentes causes de la perte du droit de vote 
communal. 

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 189 circonscriptions électorales, 
dont 124 à la campagne, 46 dans les villes, et 19 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 e r janvier 1943—31 décembre 1946. 

Le nombre des personnes prenant part aux élections pour les conseils généraux était le suivant : 



IX 

De tous ceux qui avaient le droit d'élire 66'0 % ont pris part aux élections. Parmi los 
hommes, la participation était de 69'2 %, tandis que pour les femmes le pourcentage ne montait 
qu'à 629. La participation était de 65'8 % à la campagne et de 66-8 % dans les villes. 

Depuis l'élection précédente, certaines mesures ont été prises pour faciliter la participation aux 
élections. Ainsi, les électeurs qui, le jour de l'élection, se trouvaient dans un endroit autre que 
celui où ils étaient inscrits dans les listes électorales, ont eu le droit de déposer son bulletin de 
vote aux bureaux de poste. Pour personnes vivant à l'étranger et pour personnes dans certains 
groupes professionnels (militaires, hommes d'équipage etc., personnel des chemins de fer, des postes, 
de la douane et du pilotage) on a introduit aussi le droit de donner le bulletin de vote à une 
manière spéciale, avant le jour de l'élection. Le nombre des personnes ayant voté de manière 
spéciale aux élections pour les conseils généraux s'élevait à 27 570. 

D'après les dispositions de la loi concernant le principe 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, les votants ont été répartis aussi complètement que possible sur les 
partis politiques: conservateurs, ligue des paysans, ligue du peuple, social-démocrates et commu
nistes, et la répartition des partis politiques des votants se présente dans le tableau suivant (voir 
tabl. S et tabl. 3). 

Le nombre des membres des conseils généraux, élus en 1942 dans tout le royaume, s'élevait, 
à 1 154, dont 59 femmes. La répartition des membres par partis ressort du tableau ci-dessous: 

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

Tous les députés ont été élus en même temps et pour une période de 4 ans. 
Le nombre des personnes ayant droit de vote aux élections pour les conseils municipaux dans 

les villes était de 788 928 hommes et de 970160 femmes. Les votants se sont élevés à 550 958 
hommes et 645 951 femmes, ce qui montre que 69'8 % des hommes et 66'6 % des femmes ont 
pris part anx élections. 



X 

En ce qui concerne les élections pour les conseils municipaux dans les villes, la répartition des 
bulletins de votes valables et des représentants élus sur les différents partis politiques se présente 
ci-dessous (voir tabl. 5 et tabl. 7): 

Parmi les représentants élus 402 sont femmes. 
Les conseils municipaux sont obligatoires dans toutes les communes rurales et dans toutes les ag

glomérations de population dites cmunicipalsamhällen > ayant plus de 700 habitants; dans les 
autres communes (ayant moins de 700 habitants) cette institution est facultative. Le nombre 
des communes rurales ayant élu des conseils municipaux s'élevait à 1711, dont 1576 obligatoires 
et 135 facultatives; le nombre des t municipalsamhällen > ayant des conseils municipaux était de 
185, dont 155 obligatoires et 30 facultatives. Dans la statistique présente, on a fait distinction entre 
trois groupes, I, I l et III , dont groupe I renferme telles communes rurales et « municipalsamhällen » 
où un parti politique s'est présenté, groupe II renferme au contraire telles communes rurales et 
t municipalsamhällen », dans lesquelles les élections n'ont pas été politiques et le nombre des 
listes s'est élevé à deux ou plus, et le groupe I I I telles communes rurales et c municipalsam
hällen >, où une seule liste 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 1411 communes rurales et 145 t municipalsamhällen >, le groupe II 44 communes rurales 
et 11 t municipalsamhällen > et le groupe I I I 256 communes rurales et 29 < municipalsamhällen » 

Les votants aux élections pour les conseils municipaux dans les communes rurales s'élèvent 
à 826 970 hommes et 706 168 femmes, ce qui correspond à 67'6 % de tous les hommes et à 59'9 % 
de toutes les femmes ayant droit de vote. Cependant, la participation est très différente pour les 
groupes I, I I et I I I . Ainsi, pour le groupe I, 69'1 % des hommes et 61'9 % des femmes y ont 
pris part, mais dans le groupe II respectivement 60.7 % et 498 % et dans le groupe I I I respective
ment 50'6 % et 35'5 % seulement. 

En tout, 35 924 personnes, dont 1 445 femmes, furent élues membres des conseils municipaux 
dans les communes rurales. 

Le nombre des votants aux élections pour les conseils municipaux dans les « municipalsam
hällen » s'élève à 44 609 hommes et 42 427 femmes, ce qui correspond à 47'4 % de tous les hommes 
et à 42'1 % de toutes les femmes ayant droit de vote; les chiffres correspondants pour le groupe I 
s'élevaient à 51"8 % et 46-5 %, pour le groupe I I à 42'8 % et 350 % et pour le groupe I I I à 12'3 % 
et 67 % respectivement. Le nombre total des représentants était de 3 611, dont 209 femmes. 

Les conseils paroissiaux sont obligatoires dans toutes les paroisses territoriales ayant plus de 
1 500 habitants; dans les autres paroisses, cette institution est facultative. Le nombre des paroisses 
qui ont élu des conseils paroissiaux s'élève à 1044, dont 990 obligatoires et 54 facultatives. Le 
groupe I renferme 514, le groupe I I 77 et le groupe III 453 paroisses (pour les groupes I—III 
voir plus haut). 

Les votants aux élections pour les conseils paroissiaux s'élèvent à 308 887 hommes et 304 161 
femmes, ce qui correspond à 17'9 % de tous les hommes et 16-2 % de toutes les femmes ayant droit 
de vote. Le nombre total des membres élus était de 20032, dont 2 044 femmes. 



I. Den kommunala rösträtten. 

Materialet. Statistiken över den kommunala rösträtten enligt de år 1942 upp
rättade röstlängderna grundar sig, liksom vad angår motsvarande statistik i be
rättelsen över 1938 års kommunala val, på av valnämndernas ordförande på 
landsbygden samt magistrater och kommunalborgmästare i städerna enligt 
fastställt formulär meddelade uppgifter (jfr Kungl. Maj:ts kungörelse nr 393/ 
1938 angående insändande till statistiska centralbyrån av vissa valprotokoll, 
röstlängder och valstatistiska uppgifter). Det nu senast fastställda formuläret 
för avgivande av dessa uppgifter finnes avtryckt såsom bil. 1 å sid. 231 och 
232. 

Rösträttsbestämmelser. Kommunal rösträtt i allmänhet tillkommer enligt gäl
lande rösträttsbestämmelser envar inom kommunen mantalsskriven anan eller 
kvinna, som är svensk undersåte samt senast under nästföregående kalenderår 
uppnått 21 års ålder, med undantag för den, som 

a) är förklarad omyndig, 
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 betal

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

Sedan föregående val har åldersgränsen för kommunal rösträtt sänkts från 
23 till 21 år. Skiljaktigheten mellan den politiska och den kommunala rösträt
ten består numera däri, att en rösträttsålder av 23 år alltjämt gäller för poli
tisk rösträtt samt att denna saknar utskyldsstreck. 

Rösträtt vid kyrkostämma och val av kyrkofullmäktige tillkommer envar, 
som är kommunalt röstberättigad, med undantag för främmande trosbekännare 
och den, som anmält sitt utträde ur svenska kyrkan. Medlem av icke terri
toriell församling har ej rösträtt vid kyrkofullmäktigval i annan församling. 

Rösträtten kan utövas antingen genom personlig inställelse eller i fråga om 
äkta makar, som båda äro röstberättigade, medelst en för den ena av ma
karna genom den andra maken avgiven s. k. valsedelsförsändelse. Bestämmel
serna härom återfinnas i kommunala vallagen av den 6 juni 1930 (i dess nu 
gällande lydelse, se Sv. författn. saml. nr 177/1942) och gälla val av lands
tingsmän, stadsfullmäktige, kommunalfullmäktige, municipalfullmäktige och 
kyrkofullmäktige. Valsedelsförsändelseinstitutet för vissa yrkes- och tjänste
grupper har däremot avskaffats. I stället ha genom beslut av 1942 års riksdag 



2* DEN KOMMUNALA RÖSTRÄTTEN. 

för underlättande av valdeltagandet bestämmelser införts i vallagen (kap. 6) 
om rätt att under vissa förutsättningar rösta å postanstalt inom riket och å 
svensk beskickning eller svenskt konsulat i utlandet. 

I röstlängd upptagna personer. De år 1942 upprättade röstlängderna upptaga 
alla män och kvinnor, som under detta år uppnådde en ålder av minst 21 år 
(födda 1921 eller tidigare). Då ifrågavarande röstlängder skola användas un
der tiden intill dess nya sådana under år 1943 upprättats, är för de personer, 
som under år 1942 uppnådde en ålder av 21 år, särskilt angivet, att de först 
påföljande år äga rösträtt. 

Uppgifter rörande antalet i röstlängderna upptagna personer med fördelning 
å män och kvinnor meddelas länsvis för landsbygd och städer i tab. 1. Hela 
antalet utgjorde 2 260 051 män och 2 341 650 kvinnor, summa 4 601 701 perso
ner eller 71"8 % av rikets folkmängd den 31 december 1941. Vid närmast före
gående kommunala val utgjorde motsvarande tal 4 191 450 personer eller 667 % 
av folkmängden. Förskjutningen i förhållande till folkmängden har i främsta 
rummet sin grund i att röstlängderna numera upptaga alla, som under året 
uppnå 21 års ålder mot tidigare 23 år, men sammanhänger även med föränd
ringarna i befolkningens åldersfördelning. 

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 1938 års kommunala val. För 
åstadkommande av jämförbarhet ha, i den mån så varit möjligt, här och i fort
sättningen talen för år 1938 korrigerats med hänsyn till under den mellanlig
gande tiden inträffade större administrativa förändringar i fråga om fördel
ningen mellan landsbygd och städer. 

I röstlängd upptagna personer 

Ökningen i antalet i röstlängd upptagna personer sedan år 1938 utgör alltså 
410 251 eller 9-8 %. För landsbygden uppgår ökningen till endast 7-0 % men för 
städerna till 142 %; för landstingsstäderna utgör ökningen 158 % och för i 
landsting ej deltagande städer 12-7 %. 

Röstberättigade. I tab. 1 meddelas uppgifter länsvis för landsbygd och stä
der rörande antalet vid kommunala val röstberättigade personer. Dessa uppgif
ter avse dels antalet röstberättigade år 1942, dels antalet under år 1943 röst
berättigade. Det bör emellertid observeras, att uppgifterna rörande de sistnämn
da grunda sig på 1942 års och ej på 1943 års röstlängder, och att följaktligen 
avdrag ej kunnat göras för under tiden avlidna m. fl. 
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Enligt nyssnämnda tabell voro år 1942 inalles 4 345 626 personer kommunalt 
röstberättigade och under följande år 4 458 662, motsvarande resp. 944 och 
96'9 % av samtliga i röstlängderna upptagna. Procenttalen för närmast föregå
ende år, 1938 och 1939, för vilka uppgifter rörande den kommunala rösträtten 
föreligga, voro 94-5 och 970. 

Följande översikt visar fördelningen av de år 1942 röstberättigade å lands
bygd och städer jämte motsvarande fördelning år 1938 (efter korrigering med 
hänsyn till under mellanliggande år inträffade större inkorporeringar) : 

Antalet röstberättigade har sålunda sedan år 1938 ökats med 382 884 perso
ner eller 97 %; enbart för städerna uppgår ökningen till 135 % men stannar på 
landsbygden vid 7'3 %. 

Beträffande den relativa fördelningen mellan antalet manliga och kvinnliga 
röstberättigade observeras, att kvinnornas övertalighet, såsom siffrorna härne-
dan visa, alltmer minskats. Det underskott av kvinnor bland de röstberättigade 
på landsbygden, som uppträdde år 1938, har ytterligare markerats, överlägsna 
till antalet bland de röstberättigade äro kvinnorna på landsbygden numera en
dast inom Stockholms och Västernorrlands län. 

Antal röstberättigade kvinnor, som srara mot 1 000 röstberättigade män 

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 sammanställning: 

Antal röstberät t igade år 1942 
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I de största städerna äro sålunda de kvinnliga röstberättigade i stark majo
ritet. Mot varje 1 000-tal röstberättigade män svara där ej mindre än 1 283 röst
berättigade kvinnor. För Stockholm utgör siffran 1 356, för Göteborg 1 239 
och för Malmö 1 224. Därefter sjunker kvinnornas relativa övervikt för de tre 
följande storleksgrupperna. I de minsta städerna stiger deras relativa antal 
ånyo men når dock ej upp till siffran för de största städerna. 

Antalet vid de förrättade landstingsmannavalen röstberättigade personer re
dovisas 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 Kristianstads län. I 
Västra Gröinge domsagas (utom Hässleholms stad) valkrets i sistnämnda län 
har nämligen omval ägt rum år 1943, och uppgifterna om de röstberättigade i 
denna valkrets avse de vid omvalet röstberättigade. 

Om de röstberättigades antal vid stadsfullmäktigvalen i de städer, som stå 
utanför landstingen, meddelas uppgifter valkrets- och valdistriktsvis i tab. 6. 

Icke röstberättigade. Uppgifter rörande antalet i 1942 års röstlängder så
som icke röstberättigade upptagna personer finnas länsvis meddelade i tab. 1. 
Inalles gingo 142 114 personer förlustiga sin rösträtt vid 1942 års val, motsva
rande 3 l % av samtliga i röstlängderna upptagna. Detta innebär en ökning 
jämfört med år 1938, vilken absolut taget är ganska stor men blott obetydligt 
höjer ifrågavarande relationstal. De icke röstberättigades antal uppgick näm
ligen sistnämnda år till 124 121 eller 3-0 °/« av de i röstlängderna då upptagna; 
år 1934 var motsvarande relationstal 4 l % och år 1930 3'4 °/°. Fördelningen 
å män och kvinnor samt å landsbygd och städer framgår av tab. A. 

ökningen sedan närmast föregående kommunala val är såväl absolut som re
lativt taget avsevärt större för männen än för kvinnorna. För de förra utgör 
den 14 437 (181 %) och för de senare 3 556 (81 %). Till följd härav svarar år 
1942 mot 1 000 icke röstberättigade män ett lägre antal icke röstberättigade 
kvinnor än fprut, nämligen 505 mot 552 år 1938. Proportionen var år 1934 
1 000: 450 och år 1930 1 000: 612. 

Av tab. A framgår, att 47'8 % av de icke röstberättigade personerna äro bo
satta på landsbygden och 522 % i städerna. Sedan föregående val har en bety
dande ökning av de icke röstberättigades antal ägt rum i städerna, framför allt 
i de städer, som ej deltaga i landsting, medan någon nedgång är att notera på 
landsbygden. 

Då, som nämnts, de röstberättigade fördela sig med. 603 % på landsbygden 
och 39'7 % på städerna, äro de, som falla för de s. k. strecken, relativt flera i 
städerna än på landsbygden, vilket närmare belyses av följande översikt: 

Icke röstberättigade i % av i röstlängd upptagna 
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Tab. A. Icke röstberättigade personer vid 1942 och 1938 års kommunala val. 

I tab. B äro uppgifter sammanförda över de icke röstberättigades relativa 
antal inom varje län. 

Antalet icke röstberättigade inom varje valdistrikt har av utrymmes- och 
kostnadsskäl icke ansetts böra publiceras. Går man emellertid i statistiska cen
tralbyråns arbetstabeller till dessa enheter och jämför de icke röstberättigade 
med de i röstlängden upptagna, visa sig växlingarna i procenttalen vara bety
dande. Inom 168 valdistrikt voro samtliga i röstlängderna upptagna personer 
i röstberättigad ålder även antecknade såsom röstberättigade; inom 210 val
distrikt saknade endast en person och inom 256 valdistrikt två personer röst
rätt. 

Uppgifter rörande de icke röstberättigade, fördelade efter rösträttshinder, 
meddelas i tab. 1. Dessa uppgifter omfatta till skillnad från de förut kommen
terade även personer, som äro födda år 1921 och först år 1943 inträtt i röst
berättigad ålder, inalles 925 personer, vilka ej kunnat fördelas efter rösträtts
hinder. När en person saknat rösträtt av mer än en anledning, har han i upp
giftsformuläret och i tabellen förts under den diskvalifikationsgrund, som står 
först upptagen i tabellen. Så t. ex. har en person av främmande nationalitet, 
som häftat för oguldna kommunalutskylder, räknats såsom utländsk under
såte. 

E t t sammandrag för hela riket lämnas även i tab. C, där jämförelsesiffror 
för år 1938 äro medtagna. Tabellen 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 73 831 
personer eller 516 % av samtliga icke röstberättigade, vilket innebär en ökning 
från år 1938 med 13 921 personer eller 232 %. Verkningarna av utskyldsstrecket 
äro betydligt starkare i städerna än på landsbygden, och framför allt männen 
drabbas av detsamma. Sålunda är antalet män, som därigenom utestängts från 
rösträtt, på landsbygden närmare nio gånger så stort som antalet kvinnor och 
i städerna mer än tre gånger så stort. 

I andra rummet kommer fattigvårdsstrecket såsom vållande de största för
lusterna av rösträtten. Inalles 37 122 personer eller 260 % av samtliga icke 
röstberättigade folio för detta streck, varav avsevärt flera på landsbygden än 
i städerna. Nämnda antal innebär dock en nedgång från år 1938 med 4'7 %. 
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Tab. B. Antalet icke röstberättigade år 1942 i procent av hela antalet i röstlängd 
upptagna personer, länsvis. 

Strecket i fråga drabbade såväl på landsbygden som i städerna flera män än 
kvinnor. 

Undersöker man utskylds- och fattigvårdsstreckens verkningar inom lands
kommuner av olika slag, visa sig ganska djupgående skiljaktigheter vara för 
handen. Motsatser framträda här mellan å ena sidan de mera utpräglade jord
bruksbygderna och å den andra de industrialiserade områdena, såsom framgår 
av en gruppering av de icke röstberättigade efter yrkes- och näringskaraktären 
hos de kommuner, i vilka vederbörande äro bosatta. Till en första grupp ha 
hänförts de kommuner, i vilka minst 75 % av befolkningen i de fem större egent
liga yrkesgrupperna enligt 1940 års folkräkning tillhörde yrkesgruppen jord
bruk med binäringar; i den andra kommungruppen tillhörde 50—75 % av nämnda 
befolkning och i den tredje under 50 % av densamma nämnda yrkesgrupp; den 
fjärde gruppen av kommuner hade till minst % agglomererad ( = i tätorter 
boende) befolkning. I följande sammanställning har antalet personer, som inom 
de olika grupperna av kommuner förlorat sin rösträtt till följd av något av de 
båda mest betydelsefulla rösträttshindren, fattigvårds- och utskyldsstrecken, 
satts i relation till antalet i röstlängd upptagna inom motsvarande kommuner. 
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Tab. C. Icke röstberättigade, fördelade efter diskvalifikationsgrunder, i absoluta 
och relativa tal. 

Icke röstberättigade i %o av i röstlängd upptagna 

De, som förlorat rösträtten på grund av fattigvårdsunderstöd, äro talrikare i 
jordbrukskommunerna än i de industrialiserade kommunerna, med särskilt låg 
frekvens i de agglomererade kommunerna. I fråga om skattestrecket uppvisar 
däremot den sistnämnda gruppen kommuner den ojämförligt 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 grupperna, 
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, 
att ju mera industrialiserade och agglomererade kommunerna äro, desto större 
äro utskyldsstreckets verkningar men desto mindre fattigvårdsstreckets. 

För utskylds- och fattigvårdsstrecken föllo närmare fyra femtedelar av de 
icke röstberättigade. Av övriga hinder upptogo omyndighet eller konkurstill-

*2—424544 
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Tab. D. Icke röstberättigade på grund av fattigvårdsunderstöd och oguldna kommunal-
utskylder i promille av i röstlängd upptagna personer, länsvis. 

stånd 12-6 % och främmande nationalitet 98 %; de av dessa hinder drabbade 
personerna ha ökats i antal sedan närmast föregående kommunala val, och 
uppgången utgör ej mindre än 40'5 % för de utländska undersåtarna. 

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

I synnerhet de fall, då fattigvårdsunderstöd 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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Antal icke röstberättigade 

I ej mindre än 934 % av de fall, da två eller flera hinder tillsammans orsakat 
förlust av rösträtt, ha hindren utgjorts av omyndigförklaring eller konkurs
tillstånd 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: 

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

Den mest iögonfallande motsatsen torde här vara skattestreckets verkningar 
i de olika städerna. Medan i Göteborg 539 %o fallit för detta streck, är mot
svarande relationstal för Malmö endast 17-9 %0. I regel har skattestrecket 
gjort sig kraftigare gällande i de ifrågavarande sex städerna än i landstings
städerna. Firämmande nationalitet är det därnäst vanligaste rösträttshindret 
i de städer, som ej deltaga i landsting, men är av ringa betydelse i övriga 
städer. Däremot ha förhållandevis flera förlorat sin rösträtt på grund av 
fattigvårdsunderstöd i landstingsstäderna än i de städer, som stå utanför lands
tingen. 

I fråga om den kyrkliga rösträtten hänvisas till tab. 10 samt kapitlet om 
kyrkofullmäktigvalen. 

Valdistriktsindelning. Antalet valdistrikt utgjorde hösten 1942 inom hela ri
ket 5 070, varav på landsbygden 4 268 och i städerna 802. I vilken utsträck
ning uppdelningen i valdistrikt fortskridit under de senare åren framgår av 
följande sammanställning : 
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Ökningen av valdistriktens antal sedan år 1930 uppgår till icke mindre än 
237 %. 

II. Landstingsmannavalen. 

Materialet. Statistiken rörande landstingsmannavalen grundar sig på dels 
de vid röstsammanräkningarna förda protokollen, av vilka de röstsammanräk
nande myndigheterna insänt avskrifter, dels särskilda uppgifter för varje val
distrikt om antalet i valen deltagande män och kvinnor, vilka uppgifter av 
nämnda myndigheter avgivits å formulär, som finnes avtryckt såsom bil. 3 
å sid. 235. För en representativ undersökning av valdeltagandet i olika ålders
grupper har även bearbetning utförts av röstlängderna i vissa valdistrikt, var
jämte de inför röstmottagare avgivna ytterkuverten i ganska stor utsträckning 
ställts till centralbyråns förfogande och blivit statistiskt bearbetade. 

I tab. 2 publiceras uppgifter för varje valdistrikt rörande antalet röstbe
rättigade och antalet i valet deltagande personer samt de godkända valsed
larnas fördelning å partier. I tab. 3 redogöres för antal utfärdade röstlängds
utdrag, röstningen inför röstmottagare samt valsedlarnas och landstingsleda
möternas fördelning efter partier inom de olika valkretsarna och i tab. 4 för 
i varje valkrets förekommande väljarbeteckningar jämte rösttal och antal valda 
representanter med särskiljande av valda kvinnor. 

Gällande bestämmelser angående landstingsmannavalen. För val av landstings
ledamöter indelas landstingsområdena i valkretsar. För varje valkrets utses, 
oavsett dess folkmängd, en ledamot och därutöver efter folkmängden en leda
mot för varje fullt tal av 5 000. Därvid skall med i det följande angivna 
undantag iakttagas, att för varje valkrets komma att utses minst fem, högst nio 
landstingsledamöter. 

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. 
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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 landsbygden utgöras av domsaga eller av ett eller 
flera tingslag eller härad. 

Därest det antal landstingsledamöter, som efter angivna grunder bör utses 
inom ett landstingsområde, icke uppgår till 20, skall antalet ledamöter ökas, 
så att detsamma för hela landstingsområdet uppgår till minst 20. 

Landstingsledamöter väljas för fyra år, räknat fr. o. m. den 1 januari 
året efter det, då valet skett. Vid val av landstingsledamöter bildar varje 
kommun eller del av kommun, som enligt lagen om val till riksdagen utgör 
valdistrikt vid val till riksdagens andra kammare, ett valdistrikt. 

Valet förrättas tredje söndagen i september månad och äger på landsbygden 
och i stad utan magistrat rum inför en valnämnd, 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, att en beteckning är 
obligatorisk, nämligen partibeteckningen. Ovanför denna må förekomma en 
kartellbeteckning och mellan partibeteckningen och namnen en fraktionsbe-
teckning. 

Vid röstsammanräkningen sammanföras valsedlar med samma första väljar-
beteckning i särskilda grupper (A-grupper). Förekomma inom A-grupp val
sedlar med en andra väljarbeteekning, ordnas A-gruppens sedlar efter sådan 
beteckning (B-grupper). Till A-gruppen hörande sedlar med endast en be
teckning anses tillhöra en särskild B-grupp. På motsvarande sätt ordnas inom 
B-grupperna valsedlarna med en tredje väljarbeteekning i grupper (Ögrup
per). 

Sammanräkning av de avgivna rösterna förrättas för valkrets, som består 
av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad, av länsstyrelse, 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 1942 års 
val 189, varav 124 landsbygdsvalkretsar, 46 stadsvalkretsar och 19 kretsar, 
bestående av landsbygd och städer i förening. Antalet valkretsar har ökats 
med 1 sedan 1938 års val. Uppgifter rörande valkretsarnas omfattning med
delas i tab. 2—4. 

De ändringar i valkretsindelningen, som ägt rum sedan föregående val, äro 
följande: Lidingö stad, som förut tillsammans med Södertälje stad utgjorde 
en valkrets, har skilts från denna och överförts till den valkrets, som bildas 
av övriga städer i Stockholms län. Tiunda tingslags valkrets i Uppsala län har 
fått avstå tre socknar i Lagunda härad till Trögdskretsen och en socken i Rasbo 
härad till Norunda-Olandskretsen, från vilken i stället en socken i Norunda 
härad överflyttats till örbyhuskretsen. I Östergötlands län har en socken över-
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flyttats från Kinda och Ydre härads valkrets till Vifolka, Valkebo och Bobergs 
härads valkrets. Värnamo och Vetlanda städer i Jönköpings län, som tidigare 
tillsammans med länets övriga städer utom Jönköping bildade en valkrets, 
ha överförts från denna till landsbygdsvalkretsar, den förra till östbo härads 
och den senare till ös t ra härads valkrets. Ljungby stad i Kronobergs län ut
gjorde förut en valkrets tillsammans med Växjö stad men ingår numera i 
Sunnerbokretsen. I Blekinge län ha två socknar i Medelstads härad överförts 
från ös t ra härads valkrets till Medelstadskretsen. Norra Åsbo domsagas val
krets i Kristianstads län har fått avstå en socken till den valkrets, som bildas 
av Södra Åsbo och Bjäre domsaga, och dessutom har staden Kristianstad ut-
brutits ur länets stadsvalkrets till egen valkrets. I Malmöhus län har en socken 
i Oxie härad överflyttats från Oxie och Skytts domsagas valkrets till Bara
kretsen; från Frostakretsen har en socken överförts till Tornakretsen och två 
socknar till Onsjökretsen, vilken sistnämnda i stället avstått en socken till 
Rönnebergskretsen. Hökskretsen i Hallands län har utvidgats med en socken 
från Halmstads härads valkrets, till vilken emellertid överflyttats en socken i 
Årstads och en i Faurås härad; vidare ha två socknar i sistnämnda härad till
delats Himle, Viske och Fjäre härads valkrets. I Göteborgs och Bohus län 
har en socken i Västra Hisings härad övergått från Hising-Inlandskretsen till 
Orust-Tjörnskretsen och två socknar i Kville härad från Norrvikenskretsen till 
Sotenäskretsen. I Örebro län bildar Karlskoga stad, som förut ingick i Karl
skoga härads valkrets, numera egen valkrets, medan nuvarande Karlskoga 
härad överflyttats till Grimstens m. fl. härads valkrets. 

De städer, som bilda valkretsar tillsammans med landsbygd, äro följande: 
Värnamo, Vetlanda, Ljungby, Nybro, Sölvesborg, Höganäs, Skanör med Falster
bo, Kungälv, Marstrand, Lysekil, Strömstad, Ulricehamn, Filipstad, Arvika, 
Kumla, Askersund, Nora, Lindesberg och Bollnäs. Det är att märka, att Solna 
och Sandviken, som blevo städer vid 1943 års ingång, här räknats till lands
bygden. 

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

En fördelning av valkretsarna efter folkmängden och antalet landstingsmän 
meddelas i tab. E. I denna liksom i fortsättningen ha de 19 valkretsar, som 
bestå av landsbygd och stad i förening, räknats till landsbygden. 
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Tab. E. Valkretsarnas fördelning efter folkmängd och antal valda landstingsmän. 

Av tab. E framgår, att inom 21 valkretsar, av vilka 4 omfatta landsbygd 
och 17 städer, antalet landstingsmän är mindre än 5. Två valkretsar på lands
bygden ha mindre folkmängd än 15 000 personer, nämligen Handbörds härad 
i Kalmar län samt Redvägs härad och Ulricehamns stad i Älvsborgs län. De 
städer, som ha en folkmängd under 15 000 men likväl bilda egna valkretsar, 
äro Enköping, Nyköping, Visby, Vänersborg och Kristinehamn. Sammanförda 
till valkretsar med en folkmängd understigande den nyssnämnda äro Oskars
hamn och Borgholm. 

Såsom tab. E visar, har den vanliga relationen mellan folkmängden och an
talet landstingsmän icke tillämpats beträffande två landsbygdsvalkretsar och 
två stadsvalkretsar. De tre valkretsarna på Gotland bilda liksom tidigare ett 
undantag, vilket betingats av att i annat fall det sammanlagda antalet lands
tingsmän för hela landstingsområdet icke skulle ha uppgått till minst 20. Där
jämte har i Simrishamns, Ängelholms och Hässleholms städers valkrets en 
landstingsman blivit vald utöver det av landstinget beslutade antalet (jfr 
sid. 34*). 

De städer, som icke deltaga i landsting, äro Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Hälsingborg och Gävle. 
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Röstberättigade. Antalet vid 1942 års landstingsmannaval röstberättigade 
män. och kvinnor inom varje valdistrikt, valkrets och landstingsområde framgår 
av tab. 2. För Västra Göinge domsagas (utom Hässleholms stad) valkrets i 
Kristianstads län, där omval förrättats under år 1943, avse uppgifterna rö
rande de röstberättigade detta år. Beträffande rösträtten vid landstingsmanna
val hänvisas i övrigt till kap. I , Den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i valen deltagande män och 
kvinnor meddelas i såväl absoluta som relativa tal valdistrikts- och valkretsvis 
i tab. 2. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan de 
ifrågavarande uppgifterna och summan av antalet godkända valsedlar samt 
antalet valkuvert utan giltig valsedel enligt tab. 3 har sin orsak i att de vid 
valen företagna avprickningarna i röstlängderna i en del fall blivit ofullständigt 
eller felaktigt verkställda. 

Vid 1942 års landstingsmannaval utgjorde hela antalet i valen deltagande 
personer 2 296 946. Av dessa voro 1724 373 bosatta på landsbygden och 
572 573 i städerna. Efter kön fördelade sig valdeltagarna på sätt, som framgår 
av nedanstående sammanställning, i vilken för jämförelse även motsvarande 
uppgifter för år 1938 medtagits: 

A n t a l v a l d e l t a g a r o 

Jämfört med år 1938 har sålunda vid föreliggande val en ökning ägt rum i 
antalet röstande med 219 646 eller 106 %. Med hänsyn till den sänkta rösträtts
åldern vid det senaste valet är ökningen av antalet valdeltagare ej särskilt 
betydande, ökningen träffar kraftigare den kvinnliga väljarkåren, som sedan 
år 1938 gått framåt med 132 %, medan motsvarande relativtal för de röstande 
männen stannar vid 83 %. 

Betraktar man förhållandet mellan antalet röstande och antalet röstberätti
gade, har deltagandet varit obetydligt livligare vid detta val än vid 1938 års. 
Sistnämnda år utgjorde sålunda för samtliga landstingsmannaval antalet rös
tande 653 % av de röstberättigade för att stiga till 660 % år 1942. Huru för
hållandena i detta avseende te sig på landsbygden och i städerna, tagna var 
för sig, samt med åtskillnad för män och kvinnor, framgår av följande sam
manställning, i vilken motsvarande uppgifter för landstingsmannavalen åren 
1922—1942 samt andrakammarvalen åren 1924—19401) äro medtagna: 

1) I fråga om andrakammarvalen innefatta frekvenstalen samtliga städer i riket, alltså även 
de sex städer, som ej deltaga i landsting. Motsvarande frekvenstal beträffande de kommunala 
valen återfinnas å sid. 49*. 
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R ö s t a n d e i % a v r ö s t b e r ä t t i g a d e 

Såsom synes, kan. deltagandet i landstingsmannavalen icke mäta sig med det 
livliga deltagandet i andrakammarvalen ; skillnaden i röstfrekvens mellan det 
senaste andrakammarvalet och 1942 års val är dock relativt liten. Valdelta
gandet har sedan föregående landstingsmannaval ökats endast bland kvin
norna, under det att för männens vidkommande en nedgång i röstfrekvensen 
ägt rum. 

I tab. F ha uppgifter framlagts om röstfrekvensen inom varje landstings
område. Valdeltagandet var i flertalet landstingsområden något livligare än år 
1938, i allmänhet beroende på kvinnornas ökade röstfrekvens. 

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

A n t a l v a l k r e t s a r 

Det högsta frekvenstalet uppvisade på landsbygden bland männen Vemmen-
högs, Ljunits och Herrestads" domsaga i Malmöhus län, där de röstande ut
gjorde 808 % av de röstberättigade, och bland kvinnorna Villåttinge härads 
m. fl. valkrets i Södermanlands län med 75"8 %. Av stads valkretsarna hade 
Lund det livligaste valdeltagandet bland männen (79-0 %) och Landskrona 
bland kvinnorna (78'4 %). De lägsta relativtalen på landsbygden förekommo 
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Tab. F. Valdeltagandet inom olika landstingsområden år 1942. 

för båda könen i en och samma valkrets, nämligen Härjedalens domsaga (resp. 
53-5 och 42'5 %). Av städerna hade i fråga om männen Karlskrona, där blott 
580 % av de röstberättigade gjorde bruk av sin rösträtt, det svagaste valdel
tagandet, medan Västerviks och Vimimerby städers valkrets uppvisade mini
mum för kvinnorna med 508 %. 

Göres en motsvarande fördelning av de särskilda valdistrikten, såsom skett 
i tab. G, bliva växlingarna helt naturligt åtskilligt större. Vad männen beträf
far, uppvisa över hälften av antalet valdistrikt en röstfrekvens överstigande 
70 % och mera än en sjundedel en frekvens av mer än 80 %. Beträffande kvin
norna utgöra distrikten med över 70 % valdeltagare något mer än en fjärdedel 
av samtliga och de med mer än 80 % väljare icke ens en tjugondedel. 

Högst var valdeltagandet bland männen i Tegsnäsets valdistrikt i Deger-
fors kommun, Västerbottens län, där 96"5 % av de röstberättigade männen del-
togo, och bland kvinnorna i Mörkö andra valdistrikt i Södermanlands län med 
94-1 % väljare. Det lägsta valdeltagandet hade för männens vidkommande 
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Tab. G. Valdistriktens fördelning efter röstfrekvens, landstingsområdesvis, år 1942. 
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Kalls norra valdistrikt i Jämtlands län (18-4 %) och för kvinnornas del Jokk
mokks åttonde valdistrikt i Norrbottens län (9'3 %), 

Valdeltagandet i olika åldersgrupper. En undersökning av valdeltagandet i 
olika åldersgrupper har ej tidigare verkställts i den officiella statistiken. Det 
har emellertid sedan länge varit ett önskemål att få till stånd en bearbetning 
av åldersuppgifterna i röstlängderna, och då rösträtten vid 1942 års kom
munala val utsträcktes till ett par nya årsklasser, vilkas deltagande i valen 
det ansågs vara av speciellt intresse att studera, beslöt statistiska central
byrån att verkställa en dylik undersökning, avseende landstingsmannavalen 
och stadsfullmäktigvalen i de städer, som stå utanför landstingen. Av kost
nadsskäl var det omöjligt att bearbeta röstlängderna för samtliga valdistrikt 
i landet, utan det blev nödvändigt att göra en urvalsundersökning, som därtill 
måste bli av rät t begränsad omfattning. 

Uttagningen av de undersökta valdistrikten tillgick så, att med ledning av 
valresultaten inom varje landstingsområde och i var och en av de städer (utom 
Stockholm), som ej deltaga i landsting, ett antal valdistrikt utvaldes på det 
sätt, att för vart och ett av de större politiska partierna typiska valdistrikt in-
gingo i urvalet. Därjämte anpassades detta så, a t t partifördelningen inom de 
utvalda distrikten nära överensstämde med den inom hela massan. Utpräglade 
bondeförbundsdistrikt, socialdemokratiskt betonade valdistrikt samt distrikt 
med både socialdemokrater och kommunister som de vid valen dominerande par
tierna voro de vanligaste typerna, men sådana distrikt voro även represente
rade, i vilka antingen högern eller folkpartiet framträdde som det största 
partiet. Slutligen avdelades till en grupp de valdistrikt, där de borgerliga 
partierna tillsammans hade majoritet, ehuru icke något av dessa partier var 
det största partiet inom distrikten i fråga. De på så sätt utvalda distrikten 
uppgingo till 176 och räknade inalles 79 296 väljare, vilket utgör 3-1 °/° av hela 
massan. 

Röstlängderna för de utvalda valdistrikten ha bearbetats manuellt. Uppdel
ning har skett efter kön, ålder, socialklass och näringsgren i kombination. 

Eftersom åldersuppgifterna i röstlängderna gälla endast födelseår och de 
röstberättigade enligt lagens bestämmelser skola vara födda år 1920 och ti
digare, måste flertalet år 1920 födda personer å valdagen ha uppnått 22 års 
ålder. Med åldersgruppen 22 år förstås sålunda år 1920 födda personer, medan 
åldersgruppen 23 år omfattar år 1919 födda personer o. s. v. 

I fråga om uppdelningen efter socialklass ha endast arbetare och övriga 
utskilts. Till de förra ha hänförts de yrkesgrupper, som i den vid statistiken 
över andrakammarvalen använda grupperingen1) räknats till socialklass I I I , 
under det att gruppen övriga omfattar socialklasserna I och I I (högre klass 
och medelklass). Inom vardera socialklassen ha personer, som ha sin ut
komst av jordbruket och dess binäringar, blivit utskilda; beträffande städerna 
har sistnämnda uppdelning ej företagits på grund av modernäringens ringa 
betydelse där. 

1) Riksdagsmannavalen åren 1937—1940, sid. 20*—23*. 
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Tab. H. Deltagandet i olika åldersgrupper i landstingsmannavalen samt stadsfull-
mäktigvalen i de städer, som ej tillhöra landsting. 

I detta material ingår ej huvudstaden. Stockholms stads statistiska kontor 
har emellertid verkställt en särskild bearbetning av stadens röstlängder, vilken 
grundar sig på slumpmässigt urval av en femtedel bland de röstberättigade, 
och ställt resultatet härav till förfogande. Då urvalet i fråga om Stockholms 
stad skett efter helt andra grunder än för landet i övrigt, har grupperingen för 
huvudstadens vidkommande behandlats skild från urvalsundersökningen. De 
båda undersökningarna komplettera i viss mån varandra. 

Resultatet av undersökningen framlägges här endast i relativa tal i tab. H. 
De absoluta talen finnas emellertid tillgängliga i manuskripttabeller i statis
tiska centralbyrån. 

Av tabellen framgår, att valdeltagandet är mycket lågt i de yngsta ålders
grupperna men stiger successivt med åldern för a t t nå maximum hos män i 
åldern 51—60 år och hos kvinnor redan i åldern 41—50 år. Därefter avtager 
valdeltagandet efter hand med stigande ålder. 

Kvinnorna uppvisa i de yngsta åldrarna något livligare valdeltagande än 
männen, vilket möjligen kan sätta3 i samband med den betydande omfattningen 
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av militärinkallelser bland de senare. Från och med åldern 31—35 år (i Stock
holm redan i åldern 24—25 år) blir emellertid männens valdeltagande större 
än kvinnornas, och i de äldsta åldersgrupperna ha männen betydligt livligare 
valdeltagande jämfört med kvinnorna. 

TaWlen visar dessutom, att valdeltagandet i allmänhet är lägre i social
grupp I I I än i de båda övriga socialgrupperna. Minst synes det politiska in
tresset, sådant detta kan utläsas ur det föreliggande materialet, i alla ålders
grupper vara bland jordbruksarbetarna. 

Röstning inför röstmottagare. Sedan 1938 års val ha åtgärder vidtagits för 
underlättande av rösträttens utövande, varigenom personer, som valdagen vis
tas å annan ort än den, i vars röstlängd de äro upptagna, erhållit möjlighet att 
avgiva sin röst å vistelseorten. Bestämmelser härom återfinnas i sjätte kapitlet 
kommunala vallagen. Samtidigt har det för vissa yrkes- och tjänstemän gäl
lande valsedelsförsändelseinstitutet, som kommit till blott ringa användning, 
blivit avskaffat. 

De nya bestämmelserna skilja sig åtskilligt från det vid 1940 års andra-
kammarval praktiserade systemet, varigenom röstning kunde ske dels av per
soner inom vissa yrkesgrupper före valdagen inför särskilt förordnade röst
mottagare, dels i främmande valdistrikt å valdagen. Enligt de för kommunala 
val gällande bestämmelserna kan röstning valdagen äga rum å postanstalt. 
Vidare medgives rätt till röstning före valdagen beträffande röstberättigade, 
som å valdagen vistas utom riket eller utöva militärtjänst eller tillhöra vissa 
yrkesgrupper (besättning och annan personal å fartyg, personal vid järnväg 
samt vid post-, tull- och lotsverken), om de till följd av tjänsteutövning icke 
kunna rösta å valdagen; valsedel kan i dessa fall avgivas inom riket å post
anstalt och utom riket å svensk beskickning eller svenskt konsulat. Väljaren 
skall därvid innehava för sådant ändamål utfärdat utdrag ur röstlängden i det 
valdistrikt, han tillhör, utvisande att han där är upptagen såsom röstberättigad 
vid valet. 

Uppgifter om antalet utfärdade röstlängdsutdrag och antalet röstande inför 
röstmottagare meddelas i tab. 3 för varje landstingsområde och valkrets med 
fördelning å landsbygd och städer. Denna fördelning av personer, som röstat 
inför röstmottagare, har beträffande valkretsar, bestående av både landsbygd 
och stad, verkställts med ledning av de avgivna ytterkuverten, och i de fall, 
då dessa ej funnits tillgängliga, har antalet röstande inför röstmottagare i 
städerna i fråga antagits vara detsamma som vid stadsfullmäktigvalen. 

Röstlängdsutdrag för deltagande i landstingsmannavalen ha utfärdats för 
41 985 personer eller 121 °/0o av de röstberättigade. Inför röstmottagare röstade 
emellertid endast 27 570 personer, vilket innebär, att ungefär två tredjedelar 
av de utfärdade röstlängdsutdragen kommo till användning. I nämnda antal 
ingå ej personer, som avgivit ytterkuvert, vilka av en eller annan anledning 
obrutna lagts åsido vid röstsammanräkningarna; dessa personer bliva nämligen 
ej avprickade såsom valdeltagare i röstlängderna. Satta i relation till antalet 
röstberättigade, utgjorde de inför röstmottagare röstande personerna 7'9 °/00 
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och i förhållande till antalet valdeltaga.re 120 °/oo. Det var framför allt stads
befolkningen, som begagnade sig av den nya röstningsmetoden; i städerna rös
tade nämligen 12'5 °/00 av de röstberättigade och 18'7 °/00 av valdeltagarna inför 
röstmottagare mot resp. 6-4 och 9'8 °/oo på landsbygden. Det absolut taget största 
antalet röstande inför röstmottagare uppvisade Uppsala stads valkrets med 
465 personer, närmast följd av Lunds stads valkrets med 402. 

I syfte att utröna åldersfördelningen bland de röstande inför röstmottagare 
hemställde statistiska centralbyrån hos de röstsammanräknande myndigheterna 
om att de vid denna röstning använda ytterkuverten avseende landstingsmanna-
val (beträffande de i landsting ej deltagande städerna stadsfullmäktigval) skulle 
insändas till centralbyrån för bearbetning. På grund härav ha 17 625 ytter-
kuvert kunnat bearbetas, vilket motsvarar 47'6 % av samtliga 37 000 vid nämnda 
val avgivna ytterkuvert (obrutna sådana ej inräknade). Uppgifter saknas helt 
från sju landstingsområden och två i landsting ej deltagande städer, och i fråga 
om övriga landstingsområden fattas en eller flera valkretsar. 

Efter ålder fördelade sig de personer, för vilka ytterkuvert avseende röstning 
inför röstmottagare stått till förfogande, såsom framgår av följande samman
ställning : 

Tablån, visar, at t det framför allt varit de yngre åldersgrupperna, som röstat 
inför röstmottagare. I synnerhet bland männen äro de yngsta åldersgrupperna 
starkt representerade, vilket till övervägande del torde bero på militärinkal
lelser. Sålunda upptog åldersgruppen 22—23 år 16'2 % bland männen och 
11·4 °/« bland kvinnorna. I åldern 35 år och därunder voro icke mindre än 707 % 
av männen och 53-5 % av kvinnorna. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. I tab. 2 meddelas för varje 
valdistrikt, kommun, valkrets och landstingsområde uppgifter om antalet vid 
1942 års val avgivna godkända valsedlar med fördelning å de olika politiska 
partierna. Dessa uppgifter ha hämtats ur de vid röstsammanräkningarna förda 
protokollen. 
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Inalles avgåvos 2 290 312 godkända valsedlar, av vilka 1 719 893 kommo pä 
landsbygden och 570 419 på städerna. I följande översikt äro siffrorna för hela 
riket sammanförda med motsvarande tal för landstingsmannavalet år 1938 och 
andrakammarvalet år 1940, varvid beträffande sistnämnda val rösterna i de 
städer, vilka ej deltaga i landsting, frånräknats. 

A n t a l r ö s t e r 

Tablån visar, att socialdemokraterna alltjämt äro det största partiet med 50'1 % 
av de avgivna rösterna. I andra rummet kommer numera bondeförbundet med 
166 %, närmast följt av högern med 158 % och folkpartiet med 12'3 %. Vid en 
jämförelse med år 1938 finner man, att samtliga partier utom socialister och 
nationalsocialister uppvisa större eller mindre ökning: socialdemokraterna med 
122 677 röster (12-0 %), bondeförbundet med 52 017 (15-8 %), kommunisterna 
med 43 244 (655 %), folkpartiet med 27 369 (108 %) och högern med 16 444 
(4-8 %). I jämförelse med 1940 års andrakammarval ha rösttalen ökats för kom
munisterna med 46 824 (750 %), bondeförbundet med 37 373 (109 %) och folk
partiet med 6 724 (2'4 %) men nedgått för socialdemokraterna med 51 720 (4'3 %) 
och högern med 3 035 (08 %). Av tablån framgår även, att sedan landstings
mannavalet år 1938 kommunisternas, bondeförbundets och socialdemokraternas 
andel av valmanskåren ökats men högerns minskats, medan folkpartiets är oför-
förändrad. I jämförelse med det senaste andrakammarvalet har andelen av val
manskåren ökats för kommunisterna, bondeförbundet och folkpartiet men, för
utom för socialisterna, nedgått för socialdemokraterna och högern. 

Ställes frågan, vilka partier som voro de mest vinnande resp. förlorande vid 
1942 års landstingsmannaval, jämfört med dels 1938 års val, dels 1940 års 
andrakammarval, erhålles svaret, då det faktiska rösttalet sättes i relation till 
det tal, som vederbörande parti skulle ha erhållit vid lika röstökning för alla 
partier, över- eller underskottet utvisar då partiets vinst eller förlust, uttryckt 
i procent. Följande över- och underskottstal erhållas: 
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Tab. I. De avgivna godkända valsedlarnas fördelning å partier i relativa tal på 
landsbygden och i städerna inom olika landstingsområden åren 1942 och 1938. 

Anm. H = höger, B = bondeförbundet, F = folkpartiet, Sd = Socialdemokrater, Sp = socialister, 
K = kommunister och. Ö = övriga. 

*3—424544 



24* LANDSTINGSMANNAVALEN. 

I jämförelse med såväl 1938 års som 1940 års valresultat äio sålunda kom
munisterna, bondeförbumdet och folkpartiet de vinnande partierna, och röst
ökningen är genomgående störst sedan år 1940. Socialdemokraterna uppvisa 
ökning jämfört med 1938 års val men ha gått tillbaka sedan år 1940. 

Partifördelningen av de vid 1938 och 1942 års landstingsmannaval samt 1940 
års andrakammarval på landsbygden, resp. i städerna avgivna valsedlarna 
framgår av följande tabell. Beträffande 1938 och 1940 års val har i denna om
räkning skett med iakttagande av under mellantiden företagna inkorpore
ringar. Vidare är att märka, att i 1940 års uppgifter ej ingå före valdagen och 
i främmande valdistrikt avgivna röster, enär dessas fördelning å landsbygd och 
städer icke är känd. 

Som synes, äro socialdemokraterna det starkaste partiet såväl på lands
bygden som i städerna, närmast följda på landsbygden av bondeförbundet, i 
städerna av högern. Sedan 1940 års andrakammarval ha kommunisterna gått 
framåt både på landsbygden och i städerna, bondeförbundet endast på lands
bygden samt folkpartiet och högern endast i städerna. Socialdemokraterna 
ha fått vidkännas förluster bland både landsbygdens och städernas väljare. 

Antalet avgivna godkända valsedlar, fördeLade efter partier, angives för 
varje län i absoluta tal i tab. 2 och 3 och i relativa tal i tab. I; i den sist
nämnda meddelas även uppgifter för år 1938, varvid hänsyn tagits till under 
mellantiden inträffade administrativa förändringar m. m. 

I vilken utsträckning de politiska partierna, bortsett från stänkröster, vid 
de senaste landstingsmannavalen förekommit i de olika valkretsarna, framgår 
av följande översikt: 
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A n t a l v a l k r e t s a r 

Antalet partier i varje valkrets var sålunda i genomsnitt betydligt lägre 
än år 1938. I flertalet valkretsar eller 157 framträdde fem och endast i 11 
valkretsar sex partier. 

Huru partiernas styrka gestaltar sig i de olika valkretsarna meddelas i tab. 
2 och 3 i absoluta tal. Högern, folkpartiet och socialdemokraterna förekommo 
i samtliga valkretsar såväl på landsbygden som i städerna och bondeförbundet 
i samtliga landsbygdsvalkretsar utom i Gällivare domsaga; sistnämnda parti 
erhöll, frånsett stänkröster, även i 32 stadsvalkretsar ett mindre antal röster. 
Kommunisterna förekommo i 137 valkretsar på landsbygden (valkretsar med 
stänkröster ej medräknade) och i samtliga stadsvalkretsar. Övriga partier sam
lade, bortsett från stänkröster, väljare endast i ett fåtal valkretsar: socialis
terna i 8 valkretsar, förbundet landsbygdens värn i 2 och de nationella i 1. 

Vid 1942 års val utgjorde högern det starkaste partiet i 3 valkretsar, bonde
förbundet i 11, folkpartiet i 1 och socialdemokraterna i 174; motsvarande antal 
år 1938 var 3 för högern, 10 för bondeförbundet, 2 för folkpartiet och 173 
för socialdemokraterna. Absolut majoritet hade vid det senaste valet bonde
förbundet i 3 valkretsar mot 2 år 1938 och socialdemokraterna i 99 valkretsar 
mot 93 vid närmast föregående val. 

Till de i tab. 2 och 3 under rubriken »övriga» upptagna 10 298 valsedlarna 
ha räknats dels sådana valsedlar, som bruka sammanföras under rubriken 
»Diverse första väljarbeteckningar», dels de stänkröster under en kartellbeteck
ning, som icke kunnat hänföras till visst parti, dels slutligen å socialister, de 
nationella och förbundet landsbygdens värn avgivna valsedlar. Det övervä
gande flertalet av valsedlarna tillhör gruppen »Diverse första väljarbeteck
ningar», vilket beror på den förväxling av valsedlar, som ibland ägt rum i de 
landskommuner och städer, där fullmäktigval förrättats samtidigt med lands-
tingsmannavalet. Förväxlingen 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. Bland de under »öv
riga» upptagna valsedlarna ingå 432 för socialisterna, 234 för de nationella och 
163 för förbundet landsbygdens värn. 
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Tab. J. Inför röstmottagare avgivna godkända valsedlar inom olika landstings
områden med relativ fördelning å partier. 

Antalet inför röstmottagare avgivna godkända valsedlar och deras relativa 
fördelning på partier framgår för olika landstingsområden av tab. J. Efter 
partier fördelade sig hela antalet sådana valsedlar på följande sätt: högern 
10 485 (38-4 %), bondeförbundet 1 649 (6'1 %), folkpartiet 3 853 (14-1 %), so
cialdemokraterna 10 304 (37-7 %), kommunisterna 871 (3-2 °A) och övriga 
143 (05 %). I 14 landstingsområden tillföllo av de inför röstmottagare av
givna valsedlarna flera högern än något annat parti. P å mandatfördelningen 
inverkade de enligt sjätte kapitlet kommunala vallagen avgivna valsedlarna 
i ett flertal valkretsar. 

Partifördelningen inom kommungrupper. På grundval av en bearbetning av 
röstlängdernas yrkesuppgifter vid upprättandet av statistiken över 1940 års 
riksdagsmannaval verkställdes en fördelning av de röstberättigade i kommun
grupper, ordnade efter den i röstlängd upptagna befolkningens sammansätt
ning i avseende på yrke och social ställning. "Vid ifrågavarande bearbetning 
uträknades för varje landskommun och stad arbetarklassens procentuella andel 
av de i röstlängd upptagna och beträffande landskommunerna därjämte den 
jordbruksidkande befolkningens andel. Med ledning av dessa relativtal verk-
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ställdes en fördelning av kommunerna på så sätt, att i fråga om valmanskårens 
sammansättning likartade kommuner sammanfördes i grupper. Arbetarklassens 
styrka var därvid den primära och för städerna enda indelningsgrunden, medan 
talen angivande jordbrukargruppens relativa talrikhet användes för en under
gruppering i syfte att särskilja landskommuner av jordbruksbetonad karaktär. 
Gränserna mellan grupperna drogos på sätt följande tablå visar : 

Procentuell andel av de i röstlängd upptagna 

I de sålunda särskilda kommungrupperna är arbetarklassen relativt fåtalig 
i A-kommunerna, medan den i B-kommunerna är jämförelsevis talrik utan att 
dock dominera och i C-komimunerna omfattar den största andelen av de i röst
längd upptagna. Den sistnämnda gruppen representerar sålunda de egentliga 
arbetarkommunerna. 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 
arbetarkommunerna C 3-gruppen har den största industriarbetarbefolkningen. 

Denna gruppering av kommunerna efter befolkningens sammansättning i 
fråga om yrke och social ställning lämnar möjligheter till studium av sam
bandet mellan partiåskådning och samhällsklass. De resultat, som kunnat ut
vinnas, äro framlagda i tab. K och L, vilka i absoluta och relativa tal visa, 
huru de vid 1942 års landstingsmannaval och 1940 års andrakammarval av
givna valsedlarna fördela sig inom de olika kommungrupperna. I regionalt 
avseende har därvid landsbygden i tab. L uppdelats på Svealand, Götaland och 
Norrland. Det är att märka, att de sex städer, som stå utanför landstingen, ej 
ingå i 1940 års uppgifter. Den bristande överensstämmelsen mellan de i dessa 
texttabeller återgivna rösttalen för partierna och de i andra tabeller meddelade 
beror på att de enligt 6 kap. kommunala vallagen resp. 60 och 71 §§ lagen om 
val till riksdagen avgivna valsedlarna icke ingå i uppgifterna i förstnämnda 
tabeller, varjämte i fråga om röstsiffrorna för år 1940 bör observeras, att dessa 
korrigerats med hänsyn till de större ändringar i den administrativa indel
ningen, som ägt rum sedan dess. De minsta partierna samt stänkrösterna ingå 
icke alls i tabellerna. 

Om man till en början betraktar endast landsbygden, finner man redan vid 
en hastig blick på tab. L, hurusom för vissa partier procenttalet röster, som till-
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Tab. K. De avgivna rösternas fördelning å partier inom olika slag av kommuner vid valen åren 1940 och 1942. Absoluta tal. 
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Tab. L. De avgivna rösternas fördelning å partier inom olika slag av kommuner 
vid valen åren 1940 och 1942. Relativa tal. 
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fallit desamma, sjunker, allteftersom man går från A- till B- och vidare till 
C-grupperna, medan för andra partier procenttalet däremot stiger vid samma 
jämförelse. De förra partierna, som alltså ha sina anhängare väsentligen inom 
kommuner, där den högre klassen och medelklassen äro starkt representerade, 
utgöras av högern, bondeförbundet och folkpartiet. Procenttalet varierar ex
empelvis i fråga om högern ganska mycket eller från 189 inom grupp A till 
14'7 i grupp B och 107 i grupp C. För bondeförbundet är skillnaden vida större, 
och procenttalet faller från 44-9 i A-kommunerna till 28 l i B-kommunerna och 
11·5 i C-kommunerna. Folkpartiets tal ligga närmast högerns och utgöra resp. 
16-7, 130 och 90. 

För de socialdemokratiska och kommunistiska partierna återigen går skill
naden i 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 nyssi nämnd ordning till 190, 415 och 61-5. Relativt sett 
äro skiljaktigheterna ännu större för kommunisterna, som ha procenttalen 0"5, 
2-7 och 73. 

Utom efter socialklasser har på landsbygden indelning skett även efter den 
relativa talrikheten av jordbruksidkande befolkning, och denna är störst inom 
kommungrupperna A, B 1 och C 1. Till grupperna B 2, B 3, C 2 och C 3 med 
deras starkare inslag av industri och andra från jordbruket skilda yrken finnes 
inom A-gruppen ingen motsvarighet. Helt naturligt är, att bondeförbundets pro
centtal faller, när man går från B 1 till B 2 och B 3 (355—25'3—8l) och från 
C 1 till C 2 och C 3 (24-9—18-0—6o). Vad de sistnämnda kommungrupperna be
träffar, bilda procenttalen även en om också i mindre grad fallande serie för 
högern (12-4—11-4—10l). E t t motsatt men mycket tydligt samband råder 
mellan jordbruksbefolkningens talrikhet och socialdemokraternas andel av väl
jarkåren, ty den senare stiger inom såväl B-kommunernas undergrupper 
(35-3—449—502) som C-kommunernas (53-4—577—64-7). På samma sätt 
stiger i stort sett kommunisternas relativa rösttal med minskande jordbruks
befolkning, och även beträffande folkpartiet finnes denna tendens vid 1942 
års val. 

För städerna förekommer endast huvudindelningen efter arbetarklassens 
styrka. Här gäller som regel, at t de borgerliga partierna i stort sett vunnit 
desto större anslutning, ju större andel den högre klassen och medelklassen ut
göra av antalet röstberättigade, och att motsatsen är fallet med socialdemokra
ter och kommunister. För högern uppgå procenttalen i grupp A till 36-5, i grupp 
B till 264 och i grupp C till 18-8, och socialdemokraternas tal äro resp. 45'9, 
51-8 och 598. 

I syfte att giva en klar bild av förskjutningarna mellan partierna inom de 
olika kommungrupperna ha talen i tab. K lagts till grund för vinst- och för
lustberäkningar. På samma sätt som förut skett i fråga om rikssiffrorna ha 
därvid inom varje grupp, partiernas vinster och förluster uträknats med ut
gångspunkt från tal, svarande mot medelröstökningen åren 1940—1942. Resul
taten, uttryckta i över- eller underskott i °A, framläggas i följande tablå. 
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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 sam
verkan utsträckes ibland till att gälla även 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, at t 
under den gemensamma första väljarbeteckningen partierna i fråga uppträda 
var för sig, eller också i den formen, att Under kartellbeteckningen två av par
tierna genom användande av gemensam andra väljarbeteckning samverka gent
emot det tredje partiet eller de övriga partierna inom kartellen. 

En fullständig redogörelse valkretsvis för vid 1942 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, 
varjämte inom parentes angivits hela antalet kretsar vid valen i fråga. 

Antal valkretsar, där två eller flera partier använt gemensam väljarbeteckning. 
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Vid det senaste valet fanns sålunda gemensam väljarbeteckning inom alla 
valkretsar, vilket aldrig tidigare förekommit. 

I vilken omfattning de olika partierna vid de tre senaste landstingsmanna-
valen begagnat sig av gemensam väljarbeteckning framgår av sammanställ
ningen härnedan, som angiver antalet valkretsar, i vilka partierna samverkat, 
och inom parentes antalet kretsar, där partierna förekommit. Endast sådana 
fall äro här liksom i det följande i fråga om landstingsmannavalen medtagna, 
då partierna i sin helhet samverkat. Åtminstone i fråga om det senaste valet 
ha både här och i fortsättningen stänkröster samt fellagda stadsfullmäktig- och 
komimunalfullmäktigvalsedlar med andra väljarbeteckningar än de vid lands-
tingsmannavalet förekommande frånräknats. 

A n t a l v a l k r e t s a r 

Partiernas olika kombinationer vid samverkan ha varit följande vid de se
naste tre landstingsmannavalen: 

A n t a l v a l k r e t s a r 

Underkartell har funnits i endast ett fall, nämligen mellan högern och folk
partiet i Norunda-Olands valkrets i Uppsala län. Samverkan genom använ
dande av icke blott gemensam väljarbeteckning utan även gemensam kandi
datlista, som vid 1938 års val fanns i en valkrets, har ej förekommit vid det 
senaste valet. 
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Enskilda valmansgrupper inom partierna ha i en del fall framträtt under 
särskilda fraktionsbeteckningar. Sådana väljarbeteckningar ha huvudsakligen 
förekommit inom folkpartiet och högern, dock ej i någon större omfattning. 

Valkuvert utan giltig valsedel. Antalet valkuvert utan giltig valsedel uppgick 
vid 1942 års landstingsmannaval till 7 284 eller 3-2 %o av samtliga avgivna 
valsedlar. Kassationen är något större än vid närmast föregående landstings
mannaval, då den utgjorde 6 497 eller 31 °/00. 

Orsakerna till kasseringen av valkuvert och valsedlar ha varit följande : 

Vid 1942 års val förekommo i ovanligt stor utsträckning valkuvert utan 
innehåU, vilka utgjorde icke mindre än 41-6 "A av antalet kasserade valkuvert 
och valsedlar. Märkning av valsedeln var den därnäst vanligaste kasserings-
orsaken, omfattande 16l % av samtliga kassationer. I 11"0 % av fallen saknade 
valsedlarna giltigt namn och blevo med anledning härav ogiltigförklarade. Det
ta var i rätt hög grad förhållandet med inför röstmottagare avgivna valsedlar; 
väljarna hade synbarligen i dessa fall använt valsedlar från de valkretsar, inom 
vilka de röstat. Valförrättares försummelse i fråga om försegling vid insän
dandet till den röstsammanräknande myndigheten vållade betydligt mindre 
kassation än vid föregående val. I dylika fall sker vanligen masskassering, i 
det att alla godkända valsedlar tillhörande ett eller flera partier kasseras, ibland 
till och med samtliga valsedlar från ett valdistrikt. Det senare inträffade vid 
1942 års val i två fall (Mjällby västra valdistrikt i Blekinge län och Jokk
mokks åttonde valdistrikt i Norrbottens län). 

Den valkrets, som hade det största antalet kasserade valkuvert och valsedlar, 
var Listers härads och Sölvesborgs stads valkrets med 501 kassationer, när
mast följd av Uppsala stads valkrets med 183. 

En särställning i kassationshänseende intaga de valsedlar, som avgivits av 
inför röstmottagare röstande personer och som kasserats utan att ytterkuverten 

]) I °/oo av antalet röstande enligt 6 kap. kommunala vallagen. 
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blivit brutna. Här sker nämligen ingen anteckning i röstlängden om utövad 
rösträtt, och vederbörande bliva sålunda ej inräknade bland valdeltagarna. 
Om hithörande fall lämnas detaljerade uppgifter i nedanstående sammanställ
ning: 

Väljaren hade röstat vid valförrättningen enligt inpriokning i röstlängden 35 
> var ej behörig rösta enligt 35 § 2 mom. kommunala vallagen 36 
» var ej upptagen såsom röstberättigad i röstlängd för uppgivet valdistrikt . . . . 8 

Ytterkuvertet var ej av föreskriven beskaffenhet 11 
> var ej undertecknat av utfärdaren 6 
> var ej undertecknat av väljaren 15 
> var ej tillslutet 6 
> saknade valkuvert 88 
» innehöll mer än ett valkuvert 10 
> innehöll valsedelsförsändelse för äkta make men saknade ytterkuvert för dylik 

försändelse 46 
» innehöll valsedelsförsändelse för äkta make men saknade förklaring eller be-

vittning 43 
» saknade poststämpel eller röstmottagares underskrift eller signatur 31 
> var ej avlämnat till röstmottagare i föreskriven ordning 14 

Valkuvertet var ej av föreskriven beskaffenhet 96 
> var märkt 6 
> var ej tillslutet 25 

Övriga anledningar eller utan uppgift om anledning 36 

Summa 462 

Kassationsprocenten är i fråga om valsedlar, avgivna inför röstmottagare, 
åtskilligt högre än beträffande röster, avgivna vid valförrättningarna, i det att 
727 (462 före och 265 efter kuvertens öppnande) eller 2"6 % av samtliga ogil
lades mot endast 0'3 % av i vallokaler avgivna röster. 

Uppgifter om antalet valkuvert utan giltig valsedel inom varje valdistrikt, 
finnas 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 1942 förrättade landstingsmaimavalen anfördes besvär inom elva valkret
sar. De anförda besvären lämnades i fråga om tio valkretsar utan bifall (Norra 
Roslags domsaga utom östhammars och öregrunds städer, Aska, Dals och Bo
bergs härad, Tveta, Vista och Mo härad, Västbo härad, ös t ra härad i Jönkö
pings län, Gotlands norra tingslag, Mölndals stad, Medelpads västra dom
saga, Umeå domsaga och Torneå domsaga) men ledde i ett fall till nyt t val,, 
nämligen i Västra Göinge domsaga utom Hässleholms stad. I fråga om sist
nämnda valkrets hade länsstyrelsen i Kristianstads län på grund av inkorpo
rering den 1 januari 1942 av en del av valkretsen med Hässleholms stad över
flyttat en plats i landstinget till Simrishamns, Ängelholms och Hässleholms 
städers valkrets och utfärdat kungörelse om val av endast sju landstingsmän. 
Då emellertid landstinget tidigare fattat beslut om att åtta landstingsmän 
skulle väljas och sålunda valet blivit felaktigt kungjort, upphävde Kungl. Maj :t 
detsamma, och nytt val ägde rum den 14 februari 1943. Däremot hade valet i 
Simrishamns m. fl. städers valkrets ej överklagats, och denna valkrets fick 
härigenom behålla den plats, som besatts utöver det fastställda antalet. 
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I nedanstående sammanställning liar en summarisk jämförelse företagits mel
lan de båda valen i Västra Gröinge domsaga utom Hässleholms stad. De i ta
bellbilagan publicerade uppgifterna avse omvalet. 

Valdeltagandet var sålunda betydligt livligare vid det första valet (65-3 °/°) 
än vid omvalet (530 %). Det senare gav till resultat, att bondeförbundet erhöll 
ytterligare ett mandat. 

Landstingens sammansättning. Uppgifter rörande antalet av de olika parti
erna valda landstingsmän meddelas för varje valkrets och landstingsområde 
samt för hela riket i tab. 3. Antalet platser, som tillfallit de vid valen före
kommande kartell-, parti- och fraktionsbeteckningarna, framgår av tab. 4. 
Uppgifterna rörande partifördelningen grunda sig på de vid röstsammanräk
ningarna förda protokollen. Partifördelningen efter 1942 års val framgår av 
följande sammanställning, i vilken även uppgifter för år 1938 medtagits. 

Antalet valda landstingsmän utgjorde år 1942 sammanlagt 1 154 och har så
lunda sedan år 1938 ökats med 5. 

Såsom ovan synes, äro socialdemokraterna med 611 representanter alltjämt 
det utan jämförelse starkaste partiet, ehuru detta sedan föregående val förlorat 
24 mandat eller 3'8 °/°. Som nummer två kommer numera bondeförbundet, vilket 
ökat sin representation med 35 eller 199 % till 211. Högern har fått sin repre
sentation minskad med 10, d. v. s. 5'2 %, och har fallit tillbaka från andra till 
tredje platsen bland partierna. Folkpartiet har vunnit 3 mandat och kommu
nisterna likaledes 3, medan socialisterna, som förut hade 2 landstingsmän, nu 
blivit helt utan representation. Märkligt är, att lottning måste tillgripas vid 
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mandatfördelningen i en valkrets, Västbo härad, där högern och folkpartiet 
uppnått exakt lika rösttal; lotten utföll till högerns förmån. 

Högern har förlorat mandat i tolv landstingsområden, vunnit i sex och bibe
hållit sin ställning i sju. Bondeförbundet har erövrat mandat i nitton lands
tingsområden och förlorat i endast två, medan ställningen är oförändrad i fyra. 
Motsvarande tal för folkpartiet äro åtta, sju och tio. Detta parti är helt orepre
senterat i fyra landstingsområden, nämligen Kalmar läns norra och södra, Hal
lands län och Norrbottens län. Socialdemokraterna ha lidit mandatförluster i 
sexton landstingsområden, haft vinster i fyra och bibehållit sin ställning i fem. 
Kommunistiska partiet, som tidigare var representerat i endast fem landstings
områden, har nu erhållit mandat i ytterligare tre; representationen har dess
utom förstärkts, i ett landstingsområde men försvagats i partiets sedan gammalt 
starkaste fäste, Norrbottens län. 

Socialdemokraterna bilda det största partiet i samtliga landsting utom i Got
lands län, där bondeförbundet intar främsta platsen, och Hallands län, där 
bondeförbundet har samma mandatantal som socialdemokraterna. Dessa, vilka 
tidigare hade absolut majoritet, d. v. s. över hälften av mandatantalet, i sexton 
landsting, inneha nu dylik majoritet i tolv landstingsområden, nämligen Stock
holms, Södermanlands, Östergötlands, Malmöhus, Värmlands, Örebro, Väst
manlands, Kopparbergs, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norr
bottens län. 

Antalet valda kvinnor har ökats med 14 sedan år 1938, i det att 59 kvinn
liga representanter valdes vid 1942 års val. Relationen mellan antalet manliga 
och kvinnliga representanter i landstingen enligt valen från och med år 1919 
framgår av nedanstående sammanställning: 

Antal valda representanter 

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

I 20.landsting äro kvinnor numera representerade mot 17 vid närmast före
gående val. Den relativt största kvinnorepresentationen har Stockholms läns 
landsting med 8 eller 12-9 % kvinnor, varefter följer Östergötlands läns lands
ting med 5 ( 9 l %) och Hallands läns landsting med 3 (8'6 %). 

Av de valda kvinnorna äro 45 socialdemokrater, medan 6 tillhöra högern, 
6 folkpartiet och 2 bondeförbundet. På landsbygden äro 36 av de kvinnliga 
representanterna bosatta. Fördelningen valkrets- och partivis framgår av tab. 
3 och 4. 
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En jämförelse mellan partiernas andelar av väljarkåren och storleken av 
deras representation i landstingen har gjorts härnedan. 

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 tre största partierna gynnats på bekostnad av 
de övriga. Socialdemokraterna befinnas vara överrepresenterade med 30 platser, 
bondeförbundet med 18 och högern med 1, under det att kommunisterna erhål
lit 37 och folkpartiet 12 mandat mindre än deras sammanlagda rösttal i och 
för sig berättigat till. Detta framgår i detalj närmare av följande siffror: 

A n t a l l a n d s t i n g s m a n 

Av det föregående framgår, att antalet väljare, som stå bakom varje lands
tingsman, är ganska olika inom skilda partier. Följande tal erhållas: 

H 

1963 

B 

1805 2164 

Sd 

1878 

K 

6 068 

Bondeförbundet intar på grund av sin koncentration till landsbygden den 
gynnsammaste ställningen, medan för kommunisterna erfordras mer än tre 
gånger så många röster per mandat som för det förstnämnda partiet. 

Enligt av Svenska landstingsförbundet offentliggjorda uppgifter voro av 
hela antalet landstingsmän 310, d. v. s. något mer än en fjärdedel, nyvalda. 
Frånräknas nyvunna mandat, var nyrekryteringen relativt störst inom folk
partiet och minst bland socialdemokraterna. 

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. 2 (sid. 233 och 234). Eör varje stad 
ha sålunda uppgifter lämnats valkretsvis rörande antalet i valet deltagande 
män och kvinnor, antal utfärdade röstlängdsutdrag och inför röstmottagare 
röstande personer, antal avgivna valkuvert med resp. utan giltig valsedel, an
talet valda stadsfullmäktige, fördelade efter kön och politiska partier, samt 
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de vid valet förekommande väljarbeteckningarna jämte deras rösttal. I fråga 
om de sex städer, som icke deltaga i landsting,, ha avskrifter av de vid röst-
sammanräkningarna förda protokollen erhållits jämte uppgifter om antalet i 
valet deltagande män och kvinnor i varje valdistrikt,, varigenom en redovis
ning för dessa städer kunnat framläggas även valdistriktsvis. 

Gällande bestämmelser angående stadsfullmäktigvalen. I gällande lag om kom
munalstyrelse i stad är stadgat, a t t i alla städer med mer än 700 invånare den 
beslutande myndigheten skall uppdragas åt stadsfullmäktige. Samtliga städer 
skola i enlighet härmed välja stadsfullmäktige. 

Stadsfullmäktiges antal bestämmes i förhållande till folkmängden sålun
da, att 

stad med 2 000 invånare eller därunder utser 15—20 
» » över 2 000 t. o. m. 5 000 invånare utser 15—25 
» » » 5 000 » » » 10 000 > » 20—30 
» » » 10 000 » » » 20 000 » » 25—40 
» » » 20 000 » » » 40 000 » » 35—50 
» » » 40 000 invånare utser 45—60 

Inom dessa gränser äger sedan varje stad att själv bestämma stadsfullmäk
tiges antal. För Stockholm gälla särskilda bestämmelser; antalet fullmäktige 
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. 

Val av stadsfullmäktige förrättas tredje söndagen i september månad, alltså 
samtidigt med landstingsmannavalen. Stadsfullmäktige väljas för fyra år, räk
nade från den 1 januari året näst efter det, då valet skett. I Stockholm börjar 
dock tjänstgöringsåret för stadsfullmäktige redan den 15 oktober det år, valet 
ägt rum. Valen avse hela antalet fullmäktige. 

I fråga om rätten att rösta inför röstmottagare, grunderna för röstsamman
räkningen m. m., varom samma bestämmelser gälla som vid landstingsmanna
valen, hänvisas till redogörelsen för dessa. 

Valkretsindelning. Uppgifter rörande städernas indelning i valkretsar med
delas i tab. 5. Antalet odelade städer utgör 70. övriga städer fördela sig efter 
antalet valkretsar på följande sätt: 

Hela antalet valkretsar utgör 188. Stockholm är indelat i fem och Kris
tianstad i fyra valkretsar. De städer, som äro delade i tre valkretsar, äro Solna, 
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Tab. M. Gruppering av städerna efter folkmängd och antal valda stadsfullmäktige. 

Lidingö, Uppsala, Norrköping, Jönköping, Karlskrona,. Malmö, Hälsingborg, 
Göteborg, Mölndal och- Söderhamn. 

I tab. M äro städerna grupperade efter folkmängden och antalet 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 nio städer inom denna grupp. Såsom tabellen jämförd med ovan anförda be
stämmelser utvisar, valde sammanlagt 69 städer mindre antal fullmäktige 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 städerna Sollefteå 
och Haparanda, där omval ägt rum år 1943, avse uppgifterna i fråga år 1942. 
Beträffande rösträtten vid stadsfullmäktigval i övrigt hänvisas till redogörel
sen för den kommunala rösträtten. 

Deltagandet i valen. Rörande antalet i valen deltagande män och kvinnor 
finnas uppgifter för varje valkrets meddelade i tab. 5. Beträffande de i lands
ting icke deltagande städerna lämnas uppgifter även för varje valdistrikt i tab. 
6. Sammanlagda antalet valdeltagare uppgick till 1196 909 personer, varav 
550 958 män och 645 951 kvinnor. I förhållande till antalet röstberättigade ha 
69-8 % av männen och 66'6 % av kvinnorna deltagit i valen. Motsvarande tal för 
1938 års val voro resp. 71"5 och 64-7, och liksom i fråga om landstingsmanna-
valen föreligger sålunda en nedgång för männens vidkommande, medan val
deltagandet blivit livligare bland kvinnorna. Valdeltagandet var för båda könen 
lägre än vid 1940 års andrakammarval i städerna, då en röstfrekvens av 739 
resp. 72-3 % uppnåddes. 

Såsom framgår av efterföljande 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: 

*4—424544 
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I valet deltagande 

Valdeltagandet var sålunda bland männen livligast i de mindre städerna med 
en folkmängd av mellan 5 000 och 10 000 personer och bland kvinnorna i de 
största städerna. För såväl män som kvinnor kan man konstatera det lägsta 
valdeltagandet i de medelstora städerna med 20 000—40 000 invånare. 

En klassifikation av städerna efter röstfrekvensen meddelas, i följande tablå, 
vari även medtagits jämförelsetal för valen åren 1934 (1935) och 1938. 

A n t a l s t ä d e r 

Det största valdeltagandet (80'2 %) visar Höganäs, under det att den nya 
staden Solna, där valet förrättades senare än landstingsmannavalet, nämligen 
den 8 november, har det minsta valdeltagandet (479 %). Höganäs har även den 
högsta röstfrekvensen bland kvinnorna (796 %), medan Djursholm har det 
högsta relativtalet (82-9 %) bland männen. 

I de städer, som ej deltaga i landsting, har valdeltagandet varit livligare — 
711 % för männen och 686 % för kvinnorna — än i landstingsstäderna, där röst
frekvensen uppgått till resp. 686 och 645 %. 

Röstlängdsutdrag gällande för stadsfullmäktigval utfärdades för 27 941 
personer, motsvarande 15'9 °/00 av de röstberättigade. Det relativt största an
talet dylika utdrag förekom i Haparanda (89'4 °/oo), medan antalet var lägst i 
Solna (2-4°/oo). 

Vid stadsfullmäktigvalen avlämnade inalles 20 467 personer sina valsedlar 
å postanstalt inom riket och svensk beskickning eller svenskt konsulat i utlan
det. Detta innebär, att nära tre fjärdedelar av de utfärdade röstlängdsutdragen 
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kommo till användning. I förhållande till antalet röstberättigade röstade 11'6 
°/oo på detta sätt; jämfört med hela antalet val deltagare blir relativtalet 
171 °/oo. Det är att märka, att häri ej inräknats personer, som avgivit ytter-
kuvert, vilka obrutna lagts åsido; dessa personer ha nämligen ej blivit avpric
kade i röstlängderna såsom valdeltagare. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. Antalet inom varje valkrets 
och stad avgivna godkända valsedlar med fördelning på de politiska partierna 
redovisas i tab. 5, varjämte i fråga om de städer, som ej deltaga i landsting, 
en redovisning med uppgifter för varje valdistrikt meddelas i tab. 6. I en del 
fall ha olika partier använt gemensam kandidatlista, i vilket fall rösterna en
dast approximativt kunnat fördelas. Såsom komplettering till siffrorna i först
nämnda tabell äro i tab. 7 uppgifter meddelade rörande det antal röster och 
mandat, som tillfallit de vid valen förekommande väljarbeteckningarna, även
som om fördelningen å dessa av antalet valda kvinnor. 

De avgivna godkända valsedlarnas fördelning på politiska partier för samt
liga städer i såväl absoluta som relativa tal framgår av följande tablå. Till 
jämförelse meddelas motsvarande tal vid 1938 års val samt uppgifter för be
lysande av utvecklingen från 1940 års andrakammarval. 

De tre största partierna, socialdemokraterna, högern och folkpartiet, ha fram
trätt i samtliga 188 valkretsar vid 1942 års val. Av de övriga partierna ha, 
bortsett från .stänkröster, kommunisterna förekommit i 141 valkretsar, bonde
förbundet i 46, de nationella i 14, socialisterna i 7, socialistiska oppositionen i 
5 och vänstersocialisterna i 3 valkretsar. 

Den relativa styrkan mellan partierna varierar betydligt i städer av olika 
storleksordning, liksom den i industristäderna är ganska olika mot övriga stä
der. Detta framgår närmare av tab. N, i vilken för jämförelse även relativtal 
avseende 1938 års val medtagits. Till industristäder ha räknats sådana, i vilka 
befolkningen inom yrkesgruppen industri och hantverk enligt 1940 års folk
räkning omfattar över 60 °/° av befolkningen i de fem stora egentliga huvud
grupperna av yrken. 

Till de i tab. 5 under rubriken »övriga» upptagna valsedlarna ha räknats 
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Tab. N. De godkända valsedlarnas fördelning å partier vid stadsfullmäktigvalen åren 
1942 och 1938 i städer av olika storleksordning. 

dels bondeförbundets, de nationellas, socialisternas, socialistiska oppositionens 
och vänstersocialisternas röster, dels valsedlar, tillhörande opolitiska samman
slutningar, dels ströröster, som kunna sammanfattas under rubriken »Diverse 
första och andra väljarbeteckningar». 

Till de opolitiska eller därmed likställda sammanslutningarna ha hänförts 
inalles 7 817 valsedlar. De väljarbeteckningar, under vilka dessa valsedlar av
givits, framgå av tab. 7. Såsom exempel på dylika grupper kunna nämnas 
»Kommunala valföreningen» i Karlstad med 2 472 röster, »Kommunalförening
en» i Karlskoga med 975, »Fastighetsägare» och »Hantverk—Handel—Små
industri» i Härnösand med resp. 332 och 206, »Utom partierna» i Huskvarna 
med 441, »Kommunalföreningen» i Kalmar med 410 samt »Sparsamhetsvänner 
och fastighetsägare» i Ludvika med 340 röster. 
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Antalet av de valsedlar, som kunna sammanföras under rubriken »Diverse 
första och andra väljarbeteckningar», uppgår till sammanlagt 263. Till en del 
torde dessa utgöras av valsedlar, vilka förväxlats av valmännen i de städer, 
där även landstingsmannaval förrättats. Antalet fellagda sedlar är dock åt
skilligt större. Enligt numera gällande bestämmelser ogillas ifrågavarande 
sedlar endast, om de ej upptaga något namn å valbar person. Använder veder
börande parti samma väljarbeteckningar vid båda valen, medföra de förväxlade 
valsedlarna ingen förlust för partiet, vilket däremot blir förhållandet, om, be
teckningarna äro olika. Dessa med olika beteckningar försedda valsedlar kom
ma nämligen att bilda en diversegrupp utan annat än negativt inflytande å 
valets utgång. Vid stadsfullmäktigvalen ha dock i större utsträckning än vid 
kommunalfullmäktigvalen väljarbeteckningarna varit desamma som vid lands-
tingsmannavalen. Till följd härav äro icke diversegrupperna så omfattande. 

Huru de inför röstmottagare avgivna godkända valsedlarna fördelade sig på 
de olika politiska partierna är känt endast i fråga om de sex städer, som ej 
deltaga i landsting, nämligen Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Häl
singborg och Gävle. Inalles avgåvos i dessa städer 9 300 godkända valsedlar 
enligt sjätte kapitlet kommunala vallagen. Av dessa valsedlar tillföllo ej mindre 
än 55o % högern, medan socialdemokaterna erhöllo 263 %s folkpartiet 137 ^, 
kommunisterna 3-7 %, socialisterna 0'2 % och övriga 0'6 %. 

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. 7 finnas meddelade rörande de vid valen före
kommande väljarbeteckningarna. 

Liksom tidigare har även vid 1942 års val ehuru i rätt liten utsträckning 
förekommit, att partierna varit splittrade i grupper, vilka använt från var
andra, skilda väljarbeteckningar. Antingen har därvid samma överbeteckning 
använts och partiet sålunda gentemot övriga partier framträtt enat vid valet, 
eller ha grupperna uppträtt såsom självständiga partier. Antalet fall, då parti 
varit delat, .framgår av följande tablå, som redovisar antalet valkretsar, i vilka 
vart och ett av partierna, bortsett från stänkröster, framträtt. Parti har härvid 
räknats såsom odelat även i sådana fall, då splittring förekommit, men denna 
berört endast ett mindre antal röster. 
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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 samverkat 
genom användande av gemensam väljarbeteckning, visar nedanstående sam
manställning. Det är a t t märka, att här och i fortsättningen bortsetts från såväl 
stänkröster som fellagda landstingsvalsedlar med andra väljarbeteckningar än 
de vid stadsfullmäktigvalen förekommande. 

Medan sålunda högern, folkpartiet och bondeförbundet i flertalet fall be
gagnade sig av möjligheten till samverkan, hade socialisterna, socialistiska op
positionen och vänstersocialisterna icke någonstädes med annat parti gemensam 
väljarbeteckning; socialdemokraterna, kommunisterna och de nationella sam
verkade endast i undantagsfall. 

De olika partiernas kombinationer med varandra framgå av följande tablå. 
Endast sådana fall äro medtagna, då vart och ett av partierna i fråga i sin 
helhet samverkat. 

I åtta valkretsar var icke blott väljarbeteckningen utan även kandidatlistan 
gemensam, och denna hade i ett av dessa fall formen av en samlingslista för 
samtliga partier. 

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

Förutom nu omnämnda fall, då underbeteckning å valsedlar kommit till an
vändning för att möjliggöra valkartell mellan olika partier eller grupper av 
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väljare tillhörande olika partier, har det dessutom, frånsett diversegrupper 
och stänkröster, i 35 valkretsar förekommit, att enskilda valmansgrupper sökt 
att inom partierna tillgodose sina särintressen genom användande av fraktions
beteckning å valsedlarna. 

Rörande därvid använda beteckningar och antalet röster och representanter, 
som tillkommit dessa fraktioner, hänvisas till tab. 7. Den sammanhållande 
kraften har i allmänhet varit något kårintresse eller någon fråga av lokal 
natur. 

Valkuvert utan giltig valsedel. Uppgifter om antalet valkuvert utan giltig val
sedel meddelas för varje valkrets och stad i tab. 5. Hela antalet utgjorde 6 718, 
varav 2 752 i Stockholm och 1 090 i övriga städer, som ej deltaga i landsting. 
I promille av hela antalet avgivna valkuvert utgjorde de utan godkänt innehåll 
resp. 56, 89 och 3'7 mot resp. 37, 61 och 17 °/oo vid 1938 års val. 

Av de personer, som röstade inför röstmottagare, fingo 311 sina valsedlar 
kasserade. Detta innebär ett så högt kassationstal som 152 °/0o mot 5-4 °/00 för 
de vid valförrättningarna avgivna valsedlarna. 

Överklagade val. över de år 1942 förrättade stadsfullmäktigvalen anfördes 
besvär i åtta fall, nämligen i Borås stads västra valkrets, vilka besvär dock ej 
upptogos till prövning, i Oskarshamn, Simrishamn, Trelleborgs stads östra 
valkrets samt Göteborgs stads första och andra valkretsar, i vilka samtliga 
fall det förordnades om ny röstsammanräkning, samt i Sollefteå och Hapa
randa, där valen upphävdes. Anledningen till valets upphävande i Sollefteå var, 
att två valkuvert från inför röstmottagare röstande personer hade lagts åsido 
såsom ogilla, enär de voro försedda med oriktig ändamålsbeteckning, vilken 
felaktighet uppenbarligen vållats av röstmottagaren; i valkuverten inneslutna 
valsedlar hade kunnat inverka på valets utgång. I Haparanda hade åtminstone 
en person, som saknade rösträtt, tillåtits deltaga i valet, och denna röst hade 
kunnat ändra på valutgången. Uppgifterna i tab- 5 och 7 avse omvalen, som 
ägde rum i Sollefteå den 17 januari 1943 och i Haparanda den 24 i samma 
månad. 

I nedanstående sammanställning har jämförelse skett mellan de båda valen i 
Sollefteå och Haparanda. 
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Omvalet i Sollefteå gav till resultat, att högern i jämförelse med det första 
valet erövrade ett mandat från underofficerslistan. I Haparanda vunno social
demokraterna ett mandat från kommunisterna. 

Valda stadsfullmäktige. Antalet vid 1942 års stadsfullmäktigval inom varje 
valkrets och stad utsedda fullmäktige med fördelning å män och kvinnor och 
med angivande av partiställningen meddelas i tab. 5. I tab. 7 lämnas uppgifter 
om det antal representanter, som valts under de olika väljarbeteckningarna, 
ävensom en fördelning efter dessa av valda kvinnliga fullmäktige. Efterföl
jande tablå utgör en sammanfattning för hela riket av antalet stadsfullmäk
tige inom de olika partierna. Till jämförelse ha även bifogats siffror utvisande 
stadsfullmäktigkorporationernas sammansättning vid de båda närmast före
gående stadsfullmäktigvalen. 

Hela antalet fullmäktige har, som synes, sedan år 1938 ökats med 236, varav 
180 i de nytillkomna städerna Karlskoga, Kumla, Bollnäs, Solna och Sand
viken. Frånsett dessa städer, har folkpartiet sedan det närmast föregående 
valet vunnit 44 mandat, kommunisterna 43, socialdemokraterna 24, bondeför
bundet 6 och högern 2 mandat. De förlorande partierna ha varit socialisterna 
med partiets samtliga 33 mandat, de nationella med 10, nationalsocialisterna 
med 2 och diversegruppen med 18 mandat. 

Undersöker man 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. O, där städerna klassi
ficerats i grupper efter folkmängdens storlek. De olikheter mellan partierna, 
som i det föregående påvisats vara för handen i fråga om de avgivna valsed
larna i städer av olika storlek, framträda i huvudsak även beträffande de valda 
fullmäktige. 

Partiställningen inom de särskilda städerna varierar avsevärt. Socialdemo
kraterna äro numera det största partiet i samtliga städer utom fyra. Beträf
fande de fyra städer, som bilda undantag, är högern det största partiet i tre 
(Djursholm, Skanör med Falsterbo samt Sollefteå), medan högern och social
demokraterna äro jämnstarka i en (Kungsbacka). Till jämförelse kan nämnas, 
att vid 1938 års val voro socialdemokraterna det största partiet i alla städer 
utom åtta. Socialdemokraterna ha (motsvarande uppgifter för 1938 års val 
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Tab. O. Antalet valda stadsfullmäktige, fördelade å partier i städer av olika 
storleksordning. 

angivas inom parentes) majoritet i 75 (64) städer och ha jämnt halva antalet 
fullmäktige i 12 (14) städer; endast i 1 (2) fall har högern stads ful lmäktig-
majoritet. Det enda partiet med kvalificerad majoritet är det socialdemokra
tiska, som har dylik i 14 (15) städer. 

Bondeförbundet är representerat i 16 (10) städer, nämligen Vaxholm, Tors
hälla, Skänninge, Eksjö, Växjö, Ljungby, Vimmerby, Hässleholm, Eslöv, 
Skanör med Falsterbo, Laholm, Falkenberg, Ulricehamn, Karlskoga, Sala och 
Köping, och de nationella i 6 (11), nämligen Ängelholm, Hälsingborg, Öster
sund, Luleå, Boden och Haparanda, medan 17 (18) städer ha representanter, 
som ej företräda någon politisk sammanslutning. 

Kvinnliga stadsfullmäktige. I tab. 5 meddelas uppgifter rörande antalet inom 
varje valkrets och stad valda kvinnliga fullmäktige, och av tab. 7 framgår 
under vilka väljarbeteckningar de kvinnliga fullmäktige blivit valda. Samman
lagt utgjorde dessa 402 eller 105 % av hela antalet valda representanter. Eela-
tionen mellan antalet manliga och kvinnliga fullmäktige vid de senare årens 
stadsfullmäktigval framgår av följande sammanställning: 

Antal valda stadsfullmäktige 
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Siffrorna för åren 1920/1921 äro icke fullt jämförbara med uppgifterna för 
de övriga åren, enär valen förstnämnda år avsågo endast halva antalet full
mäktige. Såsom framgår av sammanställningen, har den kvinnliga representa
tionen i stadsfullmäktige ytterligare ökats vid 1942 års val och är nu större 
än någonsin förut. Kvinnorna äro, såsom tab. O visar, starkast företrädda i de 
största städerna. I nio städer, vilka samtliga ha en folkmängd understigande 
20 000 personer, saknas kvinnliga representanter bland stadsfullmäktige. 

Efter partiställningen fördela sig de kvinnliga fullmäktige på följande sätt: 

IV. Sammanfattande översikt av 1942 års val till de kor
porationer, som utse första kammaren. 

För att lämna en enhetlig bild av valen år 1942 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. 

Antalet röstberättigade vid de nu nämnda valen utgjorde 2 107 955 män och 
2 238 190 kvinnor eller tillsammans 4 346 145 personer, motsvarande i ordning 
663, 69-4 och 678 % av resp. folkmängd i riket. Av männen deltogo inalles 
1 466 609 i valen och av kvinnorna 1 435 428 eller tillsammans 2 902 037 perso
ner. Valdeltagandet var livligare än vid något föregående val, såsom följande 
sammanställning utvisar. 

R ö s t a n d e i % a v r ö s t b e r ä t t i g a d e 
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Alltsedan år 1922 är, såsom synes, frekvenstalet lägre för landsbygden än 
för städerna i motsats till vad tidigare varit fallet. 

Partifördelningen bland de röstande vid 1942 års landstingsmannaval och 
stadsfullmäktigvalen i de i landsting ej deltagande städerna var följande: 

De förskjutningar i partiställningen, som ägt rum sedan år 1910, framgå av 
nedanstående tablå, i vilken partiernas1) inbördes styrka vid de val, som bär 
avses, angives i relativa tal såväl beträffande antalet röstande som rösttalet : 

1) Jordbrukarnas riksförbund ingår under bondeförbnndet och vänstersocialisterna fSre år 1942 
under socialdemokraterna. 
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P a r t i f ö r d e l n i n g i p r o c e n t 

Rösttal 

Hela riket 
Röstande 

I tab. P lämnas en översikt av partiställningen inom valkorporationerna till 
första kammaren efter 1942 års val, varvid till jämförelse medtagits uppgifter 
om partiställningen efter 1938 års val. Gotlands läns landsting samt stads
fullmäktige 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 om flera landstingsområden tillhöra samma valkrets och i något 
av områdena landstingsmännens antal är större än som skolat utses, därest 
den för annat landstingsområde inom valkretsen vid landstingsmahnaval gäl
lande grund blivit tillämpad, ej flera av landstingsmännen i förstnämnda om
råde skola deltaga i valet av riksdagsmän än att valmännens antal svarar mot 
nyssnämnda grund. På samma sätt gäller för i landsting ej deltagande stad, 
vilken tillhör samma valkrets som landstingsområde, att ej flera av stadsfull
mäktige skola deltaga i valet av riksdagsmän än att valmännens antal efter 
folkmängden i staden svarar mot den beträffande landstingsmannaval gällande 
grunden. Vid de med anledning härav i nämnda fall utförda beräkningarna av 
antalet valmän och dessas fördelning å partier har samverkan antagits före^ 
komma mellan de borgerliga partierna. De sålunda beräknade valkorpora-
tionernas sammansättning är i tabellen angiven med särskild stilsort (me
dieval). 
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Tab. P. Partiställningen inom valkorporationerna till första kammaren efter 1942 
och 1938 års kommunala val. 

V. Kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Materialet. Den följande framställningen rörande de under hösten år 1942 
förrättade kommunal- och municipalfullmäktigvalen (i vissa fall omval år 
1943) grundar sig på särskilda av den röstsammanräknande myndigheten, ve
derbörande länsstyrelse, å fastställt formulär meddelade uppgifter. Samma 
formulär som för stadsfullmäktigvalen (bil. 2, sid. 233 och 234) har använts 
för dessa val. I fråga om varje landskommun och municipalsamhälle, som 
utsett fullmäktige, ha uppgifter avlämnats valkretsvis rörande antalet i valet 
deltagande män och kvinnor, antalet utfärdade röstlängdsutdrag och antalet 
röstande inför röstmottagare, antalet avgivna valkuvert med resp. utan god
känt innehåll, antalet valda fullmäktige, fördelade efter kön och politiska 
partier, samt de vid valet förekommande väljarbeteckningarna jämte deras 

rösttal. 
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. 
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I tab. 8 meddelas uppgifter angående kommunal- ock municipalfullmäk-
tigvalen länsvis. Tab. 9 lämnar redogörelse kommunvis för antalet valda kom
munalfullmäktige med särskiljande av valda kvinnor och meddelar dessutom 
beträffande kommuner, i vilka valen haft politiskt inslag, uppgifter om vid 
valen förekommande partier, dels samverkande, dels övriga, samt om partiför
delningen bland de valda fullmäktige, så långt denna är känd. 

Gällande bestämmelser angående kommunal- och municipalfullmäktigvalen. I alla 
landskommuner och municipalsamhällem med över 700 invånare skall beslu
tanderätten uppdragas åt kommunal- resp. municipalfullmäktige. Kommuner 
eller municipalsamhällen med lägre folkmängd äga emellertid rätt att över
låta beslutanderätten åt fullmäktige. 

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. Q. 

Varje kommun bildar ett valdistrikt; dock skola kommuner med mer än 
10 000 invånare indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugo fullmäktige 
för varje valkrets efter folkmängdens storlek. Vid 1942 års val voro inalles 
29 kommuner, av vilka flertalet belägna i Norrland, delade i valkretsar. Varje 
municipalsamhälle utgör vid val av municipalfullmäktige ett valdistrikt; om 
municipalsamhälle helt sammanfaller med två eller flera valdistrikt vid val till 
andra kammaren tillsammantagna, utgör dock varje sådant distrikt ett val
distrikt jämväl vid val av municipalfullmäktige. 

Kommunal- och municipalfullmäktige väljas för fyra år, räknade från den 
1 januari året efter det valet skett, och valet avser hela antalet fullmäktige. I 
fråga om rösträtt, valsätt och röstsammanräkningsmetod gälla enahanda be
stämmelser som beträffande övriga kommunala val. Rösträttsåldern utgör följ
aktligen 21 år fr. o. m. 1942 års val. 

Val av kommunalfullmäktige förrättades tredje söndagen i september må
nad, d. v. s. samtidigt med landstingsmannavalet, och val av municipalfull
mäktige första söndagen i oktober månad enligt de nya bestämmelserna i kom
munala vallagen, som för första gången tillämpades vid valen 1942. Förut 
hade vederbörande kommunala myndigheter rätt att med iakttagande av i la
gen angivna bestämmelser förlägga valen till söndag under tiden 13 septem
ber—20 oktober. 
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Tab. Q. Gruppering av kommuner och municipalsamhällen efter folkmängd och 
antal valda fullmäktige. 

Antal kommuner och municipalsamhällen med fullmäktige. Antalet k o m m u 
n e r , i vilka val av fullmäktige förrättades, utgjorde 1711 eller 713 % av 
samtliga kommuner på rikets landsbygd (tab. 8 och tab. R). Till jämförelse 
må meddelas, att motsvarande antal år 1938 utgjorde 1 670 (693 %). 

Enligt befolkningsstatistikens uppgifter för ingången av år 1942 hade 1 576 
av kommunerna med1 fullmäktige en folkmängd överstigande 700 och 135 en 
folkmängd av 700 och därunder, vilket innebär, att i förra fallet fullmäktig-
systemet var obligatoriskt och i senare fallet fakultativt. Kommunerna med 
fakultativt fullmäktigsystem utgjorde sålunda 7-9 % av samtliga kommuner 
med fullmäktige mot endast 32 % år 1938. Liksom tidigare var antalet fakul
tativa kommuner talrikast inom Östergötlands län (21). 

Antalet m u n i c i p a l s a m h ä l l e n , i vilka val av fullmäktige förrät
tades år 1942, utgjorde 185, motsvarande i förhållande till samtliga munici
palsamhällen i riket 78-7 % av antalet. Jämfört med år 1938 har antalet sam
hällen med fullmäktige ökats med 18. Fullmäktiginstitutionen var vid 1942 
års val obligatorisk i 155 samhällen och fakultativ i 30. I vilken utsträckning 
samhällena inom de olika länen begagna sig av fullmäktige, framgår av tab. 8. 

Förekomsten av partidelning vid valen. Tab. 8 lämnar uppgifter om fördel
ningen länsvis av kommuner och municipalsamhällen å grupperna I, I I och I I I 
efter valens politiska eller opolitiska karaktär. 

Vad k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n beträffar, ha i ej mindre än 
82'5 % av de kommuner, som förrättat val, politiska partier framträtt. Endast 
i 2'6 % av kommunerna ha valen varit till synes opolitiska, men två eller flera 
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Tab. R. Relativa deltagandet m. m. i kommunalfullmäktigvalen år 1942. 

listtyper med olika väljarbeteckningar funnits. I 149 % av kommunerna har 
endast en opolitisk lista eller samlingslista förekommit. Samtliga kommunal-
fullmäktigval i Norrland med undantag för Jämtlands län ha haft politiskt 
inslag. I Södermanlands, Gotlands, Östergötlands och Skaraborgs län ha va
len däremot i stor utsträckning varit opolitiska, och vanligtvis har endast en 
lista förekommit. 

En uppdelning av kommunerna efter yrkeskaraktär visar, att valen med få 
undantag- varit politiska i industrikommunerna, i synnerhet de agglomererade, 
under det att i en tredjedel av de utpräglade jordbrukskommunerna valen haft 
opolitisk karaktär. Förhållandet belyses närmare av följande översikt: 
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Tab. S. Vid 1942 års kommunalfullmäktigval förekommande partikombinationer. 

Beträffande de kommuner, där fullmäktigvalen haft politiskt inslag, med
delas i den utsträckning, som upplysning härom kunnat erhållas, uppgifter i 
tab. 9 om vid valen framträdande partier, dels samverkande, dtels övriga. I 
vilken omfattning de skilda partierna förekommit vid valen framgår av föl
jande tablå. 

Antal kommuner, i vilka resp. partier framträtt. 

Höger 1204 
Bondef5rbunaet 1246 
Folkpartiet 1095 
Socialdemokrater 1 396 
Vänstersocialister 2 
Socialister 12 
Socialistiska oppositionen 2 
Syndikalister j» 
Kommunister 319 
Nationella ' 

Uppgifterna avse de kommuner, där länsstyrelserna kunnat lämna uppgift 
om vilka partier, väljaTbeteckningarna avse, eller där det varit möjligt att iden
tifiera partierna med ledning av väljarbeteckningama. I ett betydande antal 
fall, ej mindre än 332 kommuner, är emellertid i fråga om någon av väljarbe
teckningama partisamhörigheten okänd; i detta antal ingå dock även förekom
mande opolitiska sammanslutningar. Bland de okända partierna torde de bor
gerliga vara i majoritet, enär de ofta framträtt under sådana väljarbeteckning-
ar som »Kommunens väl», »Kommunens bästa» o. d., vilka varit svåra att 
identifiera. I arbetarpartiernas väljarbeteckningar däremot har merendels parti
samhörigheten varit angiven. 

*5— 424544 
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Tab. T. Röstberättigade, i valen deltagande och valda fullmäktige i kommuner med 
olika yrkeskaraktär. 

I vilken utsträckning partierna samverkat vid valen belyses av tab. S, som 
redovisar förekommande partikombinationer av olika slag. Högern har i ej 
mindre än 1 098 kommuner samverkat med annat parti, bondeförbundet i 1 015, 
folkpartiet i 998, socialdemokraterna i 60, kommunisterna i 15, de nationella 
i 3, socialisterna i 2 och. syndikalisterna i 1 kommun. 

Av m u n i c i p a l s a m h ä l l e n a tillhöra 145 (784 %) grupp I, 11 
(5-9 %) grupp I I och 29 (157 %) 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. 8. 

Hela antalet vid k o m m u n a l f u l l m ä k t i g v a l e n röstberättigade 
utgjorde enligt den nyssnämnda tabellen 1 223 471 män och 1179 609 kvinnor 
eller resp. 509 % och 491 % av hela antalet, 2 403 080 personer. På de till grupp 
I hörande kommunerna kommo 2 194 641 personer eller 913 %, på de till grupp 
I I hörande 35 822 (15 %) och på kommunerna i grupp I I I 172 617 (72 %). 

Fördelningen av de röstberättigade efter kön i kommuner av olika yrkeska
raktär framgår av tab. T och följande tablå: 

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 195 005, varav 94158 män (48-3 %) och 100 847 kvinnor (51-7 %). Icke 
mindre än 168 932 (86-6 %) röstberättigade kommo på grupp I och endast 
5 947 (3-1 %) på grupp I I samt 20 126 (103 %) på grupp I I I . 

Deltagandet i valen. Uppgifter rörande antalet i kommunal- och municipal
fullmäktigvalen deltagande personer efter kön och med fördelning å grup
perna I — I I I finnas länsvis meddelade i tab. 8. 

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 personer 1 533 138, varav 826 970 män (539 %) och 706 168 
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kvinnor (461 %). Av dessa kommo 1 438 597 (93-8 %) på de 1 411 kommuner, 
som hänförts till grupp I, endast 19 846 (13 %) på de 44 till grupp I I räknade 
kommunerna samt 74 695 (49 %) på de 256 till grupp I I I hänförda kommu
nerna. 

Sättes antalet röstande i relation till antalet röstberättigade med fördelning 
efter kön, finner man, att 67-6 % av männen och 599 % av kvinnorna utövat sin 
rösträtt. I jämförelse meå 1938 års val är valdeltagandet oförändrat bland 
männen men uppvisar ökning bland kvinnorna. 

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 kandidat
lista framförts. Bland männen uppgick sålunda valdeltagandet i grupp I till 
69-1 %, i grupp I I till 60-7 % och i grupp I I I till 50'6 %; motsvarande tal för 
kvinnorna voro resp. 619, 498 och 35-5 "A Skillnaden i röstfrekvens mellan 
de olika grupperna är dock betydligt mindre än förut, beroende på att valen 
nu alltid äga rum samtidigt med landstingsmannavalen, vilket torde stimulera 
till livligare deltagande i kommunalfullmäktigvalen. 

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

Den högsta röstfrekvensen uppvisade Järstad i Östergötlands län med 88-8 %, 
Stora Harrie i Malmöhus län med 87 5 % och Getinge i Hallands län med 
87-3 °/°, samtliga tillhörande grupp I . Lägst var valdeltagandet i Fogdö (2-5 %) 
i Södermanlands län samt örtomta (43 %) och Västra Eneby (67 %) i Öster
götlands län, alla i grupp I I I . 

Såsom framgår av tab. T, hade de utpräglade jordbrukskommunerna ett 
ganska lågt valdeltagande. Procenttalen stiga sedan efter graden av industria
lisering och äro högst i de agglomererade kommunerna. Det torde emellertid 
böra påpekas, att valen i regel äro politiska i de senare kommunerna men ofta 
ha opolitisk karaktär i jordbrukskommunerna, och som av det föregående 
framgår, är röstfrekvensen genomgående högre vid val av politisk karaktär. 

För kommunalfullmäktigvalen utfärdades inalles 24 845 röstlängdsutdrag, 
och 14 562 personer röstade inför röstmottagare, vilket innebär, att 95 °/oo 
av samtliga valdeltagare avgåvo sina röster enligt bestämmelserna i sjätte 
kapitlet kommunala vallagen. 
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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 87036 personer, var
av 44 609 män och 42 427 kvinnor. Detta innebär en mycket låg röstfrekvens, 
nämligen 47'4 % för männen och 421 % för kvinnorna, av vilka frekvenstal det 
förra understiger och det senare är obetydligt högre än 1938 års. Till det låga 
valdeltagandet torde ha- bidragit, att vid valen nu i större utsträckning än för 
fyra år sedan endast en opolitisk kandidatlista eller samlingslista förekommit. 

Röstfrekvensen var högst i grupp I med 5T8 % för männen och 465 % för 
kvinnorna och ojämförligt lägst i grupp I I I med endast resp. 12'3 och 67 %. 

För män och kvinnor sammanlagt var valdeltagandet högst i Svalöv (81'7 %) 
i Malmöhus län samt Järpås (767 %) och Grötene (762 %) i Skaraborgs län, 
lägst i Malmön (3-0 %) i Göteborgs och Bohus län, Kisa (3-4 %) i Östergöt
lands län samt Dorotea (40 %) i Västerbottens län. 

Antalet utfärdade röstlängdsutdrag, gällande för municipalfullmäktigval, 
uppgick till 1869. Inalles avgåvo 869 personer eller 100 °/00 av samtliga del
tagare i dessa val sina röster inför röstmottagare. 

Avgivna valsedlar. Inom hela riket avgåvos 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 1 533 334 valkuvert, var
av 1 516 705 med giltig valsedel och 16 629 utan giltig valsedel. I promille av 
hela antalet kasserades 108 mot 82 vid 1938 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 87 067 valkuvert, av vilka 86 738 med och 
329 utan giltig valsedel; här kasserades 3-8 °/o0 mot 31 år 1938. 

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

Liksom vid stadsfullmäktigvalen har även vid fullmäktigvalen i de lands
kommuner, där valen förrättats samtidigt med landstingsmannavalet, ibland 
förekommit, at t valsedlarna avseende de båda valen blivit förväxlade. Såsom 
förut framhållits, är förväxlingen icke i och för sig orsak till att valsedlarna 
kasseras. Ofta ha dessa valsedlar dock blivit till ingen nytta, beroende antingen 
på att de ej upptagit namn å någon valbar person och därför måst förklaras 
ogilla, eller på att väljarbeteckningarna vid de båda valen varit olika, var
igenom de förväxlade valsedlarna kommit att bilda en diversegrupp, som varit 
utan inflytande på valets utgång. Jämföras de vid landstingsmanna- och kom
munalfullmäktigvalen använda första väljarbeteckningarna inom de 1411 
kommuner, i vilka valen haft politisk karaktär, befinnas dessa beteckningar ha 
varit lika vid båda valen i 424 kommuner och helt och hållet olika i 130. Me
dan i de återstående kommunerna socialdemokraterna i omkring 95 % av fallen 
använde samma beteckning vid båda valen, var detta sällan fallet i fråga om 
de borgerliga, varför av de valsedlar, som på grund av förväxling måst föras 
till diversegruppen, flertalet kommer på sistnämnda partier. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet vid 1942 års val utsedda full
mäktige, fördelade å män och kvinnor, finnas länsvis meddelade i tab. 8. To-
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tala antalet valda k o m m u n a l f u l l m ä k t i g e utgjorde 35 924, av vilka 
34 479 eller 960 % voro män och 1 445 eller 4-0 % kvinnor. Relationen mellan 
antalet manliga och kvinnliga kommunalfullmäktige vid de senare årens val 
framgår av följande sammanställning: 

A n t a l v a l d a f u l l m ä k t i g e 

Antalet kvinnliga fullmäktige i % av hela antalet valda fullmäktige fram
går länsvis av tab. R. Kvinnor invaldes i kommunalfullmäktige i den största 
utsträckningen i de agglomererade kommunerna och minst i de utpräglade jord
brukskommunerna (jfr tab. T). 

Inom grupp I har fördelning å partier av fullmäktige med känd partiför
delning verkställts, och uppgifter härom finnas publicerade för varje kom
mun i tab. 9. Inalles 24 013 fullmäktige eller 792 % av samtliga i grupp 
I ha kunnat fördelas efter partier. Bland de fullmäktige, för vilka partisam
hörigheten är okänd, torde ingå ett relativt större antal av de borgerliga par
tiernas representanter än av arbetarpartiernas. Länsstyrelserna ha ofta icke kun
nat meddela uppgifter om partifördelningen bland å borgerliga samlingslistor 
valda fullmäktige, och centralbyrån har, då en vidlyftig skriftväxling måst 
undvikas, 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 lands-
tingsmannavalet. 

Av fullmäktige med känd partifördelning tillhöra över hälften eller 58'4 % 
socialdemokraterna. Bondeförbundet räknar det därnäst största antalet full
mäktige eller 207 % av samtliga, varefter följa högern med 9-l %, folkpartiet 
med 8'7 %y kommunisterna med 30 % och övriga partier med tillsammans en
dast 01 %. 

Huru partifördelningen gestaltar sig i kommuner av olika närings- och yr
keskaraktär, framgår av tab. U. Arbetarpartierna räkna i stort sett desto flera 
fullmäktige, ju mera industrialiserade kommunerna äro, och förhållandet är 
följaktligen i allmänhet motsatt beträffande de borgerliga partierna tillsam
mantagna. I synnerhet bondeförbundets styrka är i hög grad beroende av jord
bruksnäringens betydelse, och i de agglomererade kommunerna är partiet myc
ket fåtaligt representerat. Huvudsakligen till följd av att högern och folkpar
tiet i dessa kommuner äro de praktiskt taget enda borgerliga partierna, intaga 
de här en starkare ställning än inom någon annan kommungrupp. 

*5†—424544 
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Tab. U. Fördelning efter partier av kommunalfullmäktige med känd partifördelning 
i kommuner med olika yrkeskaraktär. 

Antalet valda m u n i c i p a l f u l l m ä k t i g e uppgick till 3 611, varav 
3 402 (942 %) män och 209 (5-8 %) kvinnor. 

Överklagade val. Över de år 1942 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 26 fall. I vilken utsträckning 
kommunalfullmäktigvalen vid olika valtillfällen blivit överklagade, och vil
ken påföljd överklagandet haft, framgår av följande sammanställning: 

Beträffande de upphävda valen redogöres i tab. V för orsakerna till valens 
upphävande. I tab. 8 och 9 har hänsyn tagits till de ändringar i uppgifterna, 
som blivit en följd av omvalen, utom i fråga om Långelanda kommun, där om
valet förrättats vid så sen tidpunkt, att inväntande av resultatet därav skulle 
ha försenat berättelsens utgivning. 

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 tre fall, av 
vilka ett val, nämligen i Duvbo i Stockholms län, upphävdes, enär det ej kun
gjorts i laga ordning. Omvalet ägde rum den 10 januari 1943. 
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Tab. V. Av Kungl. Maj:t upphävda kommunalfullmäktigval. 

VI. Kyrkofullmäktigvalen. 

Materialet. Liksom i fråga om kommunal- och municipalfullmäktigvalen grun
dar sig statistiken rörande kyrkofullmäktigvalen på särskilda uppgifter enligt 
det å sid. 233 och 234 återgivna formuläret,, meddelade av den röstsamman
räknande myndigheten, som i stadsförsamling är magistraten (valnämnden) 
och i församling, som består av enbart landsbygd eller av landsbygd och stad, 
vederbörande länsstyrelse. Dylika uppgifter ha avlämnats valkretsvis för alla 
församlingar och kyrkliga samfälligheter, vilka utsett fullmäktige. Rörande 
uppdelningen av församlingarna i grupperna I—II I hänvisas till kapitlet om 
kommunal- och municipalfullmäktigvalen. 

Gällande bestämmelser angående kyrkofullmäktigvalen. I församlingar eller 
kyrkliga samfälligheter med över 1 500 invånare skall beslutanderätten upp
dragas åt kyrkofullmäktige. Församlingar med lägre folkmängd äga rätt över
låta beslutanderätten åt fullmäktige. Förut var fullmäktiginstitutionen obliga
torisk endast i församlingar med mer än 5 000 invånare; den nu företagna änd
ringen beslöts år 1942. 

Antalet fullmäktige i en församling är fastställt i förhållande till folk
mängden efter samma grunder, som gälla för kommunal- och municipalfull
mäktigvalen. 

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. 

Av tab. X framgår, att bland de 859 församlingar (församlingarna i Stock
holm ej inräknade),, vilka infört kyrkofullmäktiginstitutionen och ej utgöra 
endast del av kyrkliga samfälligheter, blott i 243 (28'3 %) dtet högsta tillåtna 
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Tab. X. Gruppering efter folkmängd och valda fullmäktige av församlingar, som 
infört kyrkofullmäktiginstitutionen.1) 

antalet valts, i motsats till vid kommunalfullmäktigvalen, där så varit för
hållandet i flertalet fall (69'5 %). I Stockholm valde av 19 församlingar endast 
4 det högsta tillåtna antalet. 

För val av kyrkofullmäktige skall församling med mer än 10 000 invånare 
indelas i valkretsar med minst tio, högst tjugo 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 859 församlingarna voro 45 delade i två och 12 i tre valkretsar; 
i ett fall (Ljusnarsberg) hade församlingen uppdelats i valkretsar, ehuru in
vånarantalet ej uppgick till 10 000. 

I Stockholm skall valkretsindelning ske i församling med mer än trettio full
mäktige; sådan indelning ägde rum i tre församlingar, nämligen S:t Görans 
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 de som anmält 
sig till utträde ur svenska statskyrkan ej äro röstberättigade vid kyrkofull-
mäktigval; ej heller äger medlem av icke-territoriell församling utöva rösträtt 
vid kyrkofullmäktigval i annan församling. 

Enligt de år 1942 beslutade ändringarna i vallagen skola val av kyrkofull
mäktige förrättas tredje söndagen i oktober månad. För år 1942 var dock val
dagen bestämd till den 25 oktober, fjärde söndagen i nämnda månad. 

Antal församlingar med fullmäktige. Antalet församlingar, i vilka val av 
kyrkofullmäktige förrättades år 1942, utgjorde 1 044 eller 410 % av hela an
talet territoriella församlingar i riket mot endast 184 % år 1938. Karlskrona 
amiralitetsförsamling har i detta sammanhang räknats såsom icke-territoriell 
församling. Antalet stadsförsamlingar med fullmäktige uppgick till 176 och 
antalet landsförsamlingar till 868, d. v. s. resp. 972 och 367 % av samtliga 
mot resp. 931 och 130 % år 1938. Häri äro då även medräknade sådana för-

1) Häri ingå ej församlingarna i Stockholms stad samt församlingar, som endast utgöra val
kretsar vid val för kyrkliga samfälligheter. — ') Antalet fullmäktige oförändrat, ehuru folkmäng
den nedgått under 10000. — 8) Antalet fullmäktige oförändrat, ehuru folkmängden numera över
stiger 10000. 
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samlingar, som endast utgjort valkretsar för val av fullmäktige i kyrkliga sam-
fälligheter. 

Såsom framgår av tab. 10 och tab. Y, dominerar det representativa systemet 
på landsbygden i Blekinge, Värmlands, Örebro och Kopparbergs län samt i hela 
Norrland. I Gotlands län ha däremot endast två landsförsamlingar valt kyrko
fullmäktige. Antalet församlingar med obligatoriskt kyrkofullmäktigsystem 
var 990 och antalet fakultativa församlingar 54. Härvid är att märka, att för
samlingar, vilkas folkmängd ej överstiger 1 500 personer och som tillhöra 
någon kyrklig samfällighet med mer än 1 500 invånare, räknats till försam
lingar med obligatoriskt fullmäktigsystem, enär val av kyrkofullmäktige på 
grund av dylikt medlemskap faktiskt blivit en tvungen sak. Utan fullmäk
tige voro 1 500 lands- och 5 stadsförsamlingar, oberäknat de icke-territoriella 
församlingarna. 

I 23 församlingar, för vilka redogöres i tab. 10, ha dubbla uppsättningar 
fullmäktige valts; beträffande dessa äro i nämnda tabell inräknade endast 
uppgifterna för valen i primärförsamlingarna eller, där val till två samfällig-
heter ägt rum, i den mindre samfälligheten. Inräknas samtliga val, blir totala 
antalet valkretsar 1141. 

Förekomsten av partidelning vid valen. I tab. 10 meddelas uppgifter om för
delningen av församlingarna på grupperna I—II I efter valens karaktär läns
vis för landsbygd och städer. Angående fördelningsgrunden hänvisas till ka
pitlet om kommunalfullmäktigvalen. 

I 49-2 % av de församlingar, som förrättat kyrkofullmäktigval, hade valen 
politiskt inslag. Endast i 7'4 % av församlingarna voro valen opolitiska, men 
förekommo minst två listtyper med olika väljarbeteckningar. Vid valen i ej 
mindre än 43"4 % av församlingarna fanns endast en opolitisk lista eller sam
lingslista; förekomsten av blott en kandidatlista har blivit betydligt vanligare 
än vid de närmast föregående valen (32l °/« år 1938 och 206 % år 1934). 

I södra Sverige voro valen i allmänhet övervägande opolitiska, medan de i 
de mellersta och norra delarna av landet vanligen hade politisk karaktär. Ge
nomgående gäller, att valen i städerna i större utsträckning voro politiska än 
på landsbygden. 

I några av de största städerna, som hänförts till grupp I, såsom Malmö, Häl
singborg, Västerås och Jönköping, förekommo listor, vilka voro gemensamma 
för alla större partier utom kommunisterna. Däremot var vid kyrkofullmäk-
tigvalet i Stockholm partisplittringen nästan lika stor som vid stadsfullmäk
tigvalet. 

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. 10. 

Hela antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i församlingar, där dy
lika val förrättats, utgjorde 1 722 117 män och 1 872 323 kvinnor, tillsammans 
3 594 440 personer. På de till grupp I hörande församlingarna kommo 2 561 092 
personer eller 713 %, medan församlingarna i grupp I I räknade 133 440 (3'7 %) 
och församlingarna i grupp I I I 899 908 (250 %). 
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Tab. Y. Relativa deltagandet m. m. i kyrkofullmäktigvalen år 1942. 
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Antalet vid kyrkofullmäktigval röstberättigade i procent av i röstlängderna 
upptagna personer utgjorde i fråga om männen 948 % och beträffande kvin
norna 97-3 %. 

Icke röstberättigade vid kyrkofullmäktigval i församlingar, där dylika val 
ägt rum, voro 146 317 personer, varav 94 505 eller 646 % män och 51 812 eller 
354 % kvinnor. De, som saknade rösträtt vid kyrkofullmäktigval, voro oftast 
även, kommunalt diskvalificerade, nämligen 911 % av männen och 797 % av 
kvinnorna. 

Personer utan rösträtt vid kyrkofullmäktigval påträffas framför allt i stä
derna, där de utgjorde 51 % av i röstlängderna upptagna personer mot 28 % 
på landsbygden. Såsom framgår av nedanstående sammanställning, hade ett 
relativt stort antal av nämnda personer i städerna rösträtt vid övriga kom
munala val, nämligen 13'0 % bland männen och 27'4 % 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. 10. Hela antalet i valen del
tagande personer utgjorde 613 048, varav 308 887 (504 %) män och 304 161 
(496 %) kvinnor. Av dessa kommo 524 835 (856 °/°) på församlingarna i grupp 
I, 21 923 (3'6 %) på grupp I I och 66 290 (10-8 %) på grupp I I I . 

Av tab. Y framgår, att de röstande i relation till antalet röstberättigade ut
gjorde vid samtliga kyrkofullmäktigval 17l %, vilket innebär en mindre ökning 
sedan år 1938, då röstfrekvensen uppgick till 164 %. Denna ökning har sin or
sak i ett livligare valdeltagande bland kvinnorna, nämligen 162 "A mot 151 % år 
1938. Männens röstfrekvens har däremot nedgått något, från 180 % till 179 °/°. 

Valdeltagandet var obetydligt livligare på landsbygden (174 %) än i städer
na (167 %). Sedan år 1938 har intresset för dessa val ökats något i städerna 
men däremot nedgått på landsbygden. 

För röstfrekvensen inom de särskilda grupperna I—II I och i olika delar av 
landet redogöres i tab. Y. 

Bland de olika landsförsamlingarna nådde Broddetorp i Skaraborgs län högst 
med ett valdeltagande av 671 °/°, varefter följde Kvinnestad i Älvsborgs län 
(661 %) samt Lilla Malma (657 %) och Näshulta (655 %) • i Södermanlands 
län. Lägst var valdeltagandet i Skorpeds församling i Västernorrlands län, där 
endast en person (01 %) röstade, Adals-Liden (05 %) i samma län, Fredsberg 
(07 %) i Skaraborgs län samt Kärnbo (08 %) i Södermanlands län. 

Av städerna uppvisade Norrtälje, Hjo, Haparanda och Örnsköldsvik de re
lativt taget högsta röstsiffrorna med resp. 437, 425, 37"6 och 373 %. Lägsta 
valdeltagandet hade Mariefred, Huskvarna och Oskarshamn, där endast resp. 
26, 2-8 och 33 % av de röstberättigade utövade sin rösträtt. 
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Sammanlagt utfärdades 6 608 röstlängdsutdrag, gällande för kyrkofullmäk-
tigval. Vid dessa röstade dock endast 2 190 personer inför röstmottagare, d. v. s. 
36 %o av samtliga deltagare i valen. 

Avgivna valsedlar. Antalet vid kyrkofullmäktigvalen avgivna valkuvert upp
gick till 613 159. 

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

Av valkuverten voro 1 803 eller 29 °/oo utan godkänt innehåll mot 2-3 °/0o 
vid 1938 års val. 

Valda fullmäktige. Uppgifter rörande antalet valda kyrkofullmäktige finnas 
meddelade länsvis med fördelning på landsbygd och städer samt efter kön 
i tab. 10. Totala antalet fullmäktige utgjorde 20 032. Av dessa voro 17 988 
eller 89'8 % män och 2 044 eller 102 % kvinnor. I motsats till övriga kommunala 
val har kvinnornas representation här minskats; år 1938 utgjorde kvinnorna 
109 % av de valda kyrkofullmäktige. Anledningen till denna nedgång är att 
kyrkofullmäktiginstitutionen sedan föregående val införts i ett stort antal lands
bygdsförsamlingar med låg kvinnorepresentation. 

Såsom tab. Y visar, voro kvinnorna betydligt talrikare företrädda i kyrko-
fullmäktiginstitutionerna i städerna än på landsbygden. På 1 000 valda man
liga kyrkofullmäktige kommo i städerna 227 kvinnor mot 117 i stadsfullmäk
tigrepresentationerna och på landsbygden 92 kvinnor mot 42 i kommunalfull
mäktigrepresentationerna. 

Inom grupp I har fördelning efter politiska partier av fullmäktige med känd 
partifördelning verkställts. Inalles 7 250 fullmäktige eller 697 % av samtliga i 
grupp I ha kunnat fördelas efter partier. Bland de fullmäktige, vilkas parti
samhörighet ej kunnat utrönas, torde de borgerliga partiernas representanter 
vara i majoritet. Nämnda partier ha i stor utsträckning samverkat vid valen 
genom användande av gemensamma kandidatlistor, och i dessa fall ha de röst
sammanräknande myndigheterna oftast icke kunnat fördela de valda fullmäktige 
efter partier. 

Av kyrkofullmäktige med känd partifördelning tillhöra över hälften eller 
571 % socialdemokraterna. Högern har det därnäst största antalet eller 16'4 % 
av samtliga, varefter följa bondeförbundet med 107 %, folkpartiet med 103 %, 
kommunisterna med 5-4 % och de nationella med 01 %. 

Överklagade val. över de hösten 1942 förrättade kyrkofullmäktigvalen an
fördes i sex fall besvär hos regeringsrätten. Besvären ogillades i fyra av fallen; 
i ett fall förordnades om ny röstsammanräkning, och i ett fall, som gällde Ore 
församling i Kopparbergs län, föranledde besvären nytt val. Orsaken till 
valets upphävande var, att val ej förrättats inom ett av församlingens fyra 
valdistrikt. Till omvalet har hänsyn dock ej kunnat tagas vid materialets bear
betning, enär detsamma ägde rum vid så sen tidpunkt, den 14 mars 1943, att 
ett inväntande av valresultatet skulle ha försenat utgivningen av berättelsen. 
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Tab. 1. Kommunala rösträtten, länsvis, 



enligt de år 1912 upprättade röstlängderna. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till landstingen, valdistriktsvis, år 1942. 

Anm. Tabellens procenttal angiva antalet i valet deltagande i % av röstberättigade män och kvinnor. Fre
kvenstal ha icke uträknats, då antalet röstberättigade understiger 20; sådana fall ha utmärkts genom att i 
stället punkter blivit iosatta i tabellen. — Den bristande överensstämmelsen för de särskilda valkretsarna mellan 
valdeltagarnas antal enligt denna tabell och summan av godkända valsedlar och valkuvert utan giltig valsedel 
enligt tab. 3 beror på ofullständiga eller felaktiga inprickningar i röstlängderna. — Följande förkortningar ha 
använts: d:a = domsaga, t:g = tingslag, h:d = härad, sk:g = skeppslag, s:n = socken, m:e = municipalsamhälle. 
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130 
Tab. 3. Valen till landstingen och antal valda representanter, valkretsvis, år 1942. 

Anm. Bland valkuvert utan giltig valsedel inga ej från röstmottagare inkomna ytterkuvert eller däri inneliggande valkuvert, som obrutna 
lagts åsido såsom ogilla. — I av både landsbygd och stad bestående valkretsar ha de valda representanterna fördelats efter boningsorten, i 
övrigt har fördelningen å landsbygd och stad i dessa valkretsar beräknats. — I fråga om det antal röster och representanter, som exakt till
kommit de vid valet förekommande väljarbeteckningarna, ävensom beträffande de valda kvinnornas partifördelning hänvisas till tab. 4. 
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Tab. 4. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda representanter vid 
landstingsmannavalen år 1942. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Sp (socia
listiska partiet), K (kommunister), Nt (de nationella), Lv (landsbygdens värn) och Ö (övriga) angiva det 
politiska parti, väljarbeteckningen representerar. 
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164 
Tab. 5. Stadsfullmäktigvalen, 

Anm. Den bristande överensstämmelsen för en del valkretsar mellan antalet i valet deltagande personer och sam
längderna. — I de fall, då olika partier använt gemensam lista, har röstfördelningen beräknats. Dylika beräknade tal 
erhållit å den gemensamma listan. — I fråga om det antal röster och fullmäktige, som tillkommit de olika väljarbe-



165 
valkretsvis, år 1942. 

man av godkända Talsedlar och valkuvert utan giltig valsedel beror pä ofullständiga eller felaktiga avprickningar i löst-
atmärkas i tabellen med medieval stil. Såsom fördelniniregrtmd har i regel använts det antal representanter, partiet 
teckningarna, ävensom beträffande de kvinnliga fullmäktiges partifördelning hänvisas till tab. 7. 
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Tab. 6. Stadsfullmäktigvalen i de städer, som ej deltaga i landsting, 
valdistriktsvis, år 1942. 
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Tab. 7. Väljarbeteckningar, rösttal och antal valda fullmäktige vid 
stadsfullmäktigvalen år 1942. 

Anm. Beteckningen H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Vs (vänster
socialister), Sp (socialistiska partiet), So (socialistiska oppositionen), K (kommunister), Nt (de nationella) 
och Ö (övriga) angiva det politiska parti, väljarbeteckningen representerar. 
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Tab. 8. Kommunal- och municipal-

Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp II opolitiska val med två eller 



fullmäktigvalen, länsvis, år 1942. 
flera kandidatlistor, Grupp III val med endast en opolitisk lista eller samlingslista. 

203 
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Tab. 9. Kommunalfullmäktigvalen, 
Anm. Beträffande innebörden av de i förspalten utsatta beteckningarna I—III hänvisas till tab. 8. — Beteck-

Sp (socialistiska partiet), So (socialistiska oppositionen) Sy (syndikalister), K (kommunister), Nt (de nationella) och 
varit delat i fraktioner, av vilka en samverkat med annat parti, medan en annan framträtt självständigt, har det 



kommunvis, år 1942. 

205 

ningarna H (höger), B (bondeförbundet), F (folkpartiet), Sd (socialdemokrater), Vs (vänstersocialister), 
Ok (partisamhörigheten okänd eller opolitiskt parti) angiva vid valet förekommande partier. — Då parti 
redovisats både bland samverkande och övriga partier. 
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Anm. Grupp I omfattar val med politiskt inslag, Grupp II opolitiska val med två eller 



valen, länsvis, år 1942. 229 
flera kandidatlistor, Grupp III val med endast en opolitisk lista eller samlingslista. 
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230 TAB. 1 0 ( for t s . ) . KYRKOFULLMÄKTIGVALEN, LÄNSVIS, ÅR 1 9 4 2 . 

I lab. 10 redovisade valkretsar. 
Antal 
valda 
fall

mäktige 

Södertälje stadsförs. av Södertälje stads. 
och landsförsamlingars kyrkl. samf. . . 21 

Södertälje landsförs. av samma samf . . i 
Tveta förs .. . . . 15 

Söderköpings förs 20 
Skönberga förs 15 

Kärna förs 15 
Kaga förs. av Kärna, Kaga och Ledbergs 

kyrkl. samf. 3 
Ledbergs förs. av samma samf. . . . . 3 

Brnnneby förs 15 
Klockrike förs. av Brnnneby och Klock

rike kyrkl. samf. 7 

Fridlevstads förs • • • 20 
Sillhövda förs 20 

Herrljunga förs 15 
Taraleds förs. av Herrljunga och Tarsleds 

kyrkl. samf. 5 

Borås Gustav Adolfs förs 25 
Borås Caroli förs. 25 
Brämhults förs. av Borås o. Brämhults 

kyrkl. samf. 2 

Ulricehamns förs 20 
Timmele förs. av Ulricehamns och Tim-

mele kyrkl. samf. 3 

Kristinehamns förs. första valkrets . . . 15 
Kristinehamns förs. andra valkrets . . . 15 
Varnnms förs 15 

Arvika stadsförs 25 
Arvika landsförB 20 

Lindes förs 20 
Lindesbergs förs. av Lindes och Lindes

bergs kyrkl. samf. 12 

Î
ckelbo förs. . . . . . . . 25 
mots förs. av Ockelbo och Amots kyrkl. 
samf. 5 

Alfta förs 30 

Byske förs 30 
Fallfors förs 20 

Dorotea förs 21 
Bisbäcks förs. av Dorotea och Bisbäcks 

kyrkl . samf. 5 
Summa 511 

I tab. 10 ej redovisade valkretsar. 
Antal 
valda 
full

mäktige 
Södertälje stadsförs. av Södertälje stads-

och landsförsamlingars samt Tveta 
kyrkl. samf. 21 

Södertälje landsförs. av samma samf. . . 4 
Tveta förs. av samma samf. 2 

Söderköpings förs. av Söderköpings och 
Skönberga kyrkl. samf. 20 

Skönberga förs. av samma samf. . . . . 7 

Kärna förs. av Kärna, Kaga och Ledbergs 
kyrkl; samf. 9 

Brnnneby törs. av Klockrike och Brnnne
by kyrkl. samf. 13 

Fridlevstads förs. av Fridlevstads och 
Sillhövda kyrkl. samf. 11 

Sillhövda förs. av samma samf. . . . . 9 

Herrljunga förs. av Herrljunga och Tars
leds kyrkl, samf. 15 

Boras Gustav Adolfs förs. av Boras och 
Brämhults kyrkl. samf. 20 

Boras Caroli förs. av samma samf. . . . 18 

Ulricehamns förs. av Ulricehamns och 
Timmele kyrkl. samf. 17 

Kristinehamns förs. av Kristinehamns och 
Varnums kyrkl samf. 27 

Varnums förs. av samma samf. . . . . 5 

Arvika stadsförs. av Arvika stads- och 
i landsförsamlingars kyrkl. samf. . . . 16 

Arvika landsförs. av samma samf. . . . 9 

Lindes förs. av Lindes och Lindesbergs 
kyrkl. samf. 13 

Ockelbo förs. av Ockelbo och Åmots 
kyrkl. samf. 25 

Alfta skoldistrikt 30 

Byske förs. av Byske och FällforS kyrkl. 
samf. 29 

Fällfors förs. av samma samf. 11 

Dorotea förs. av Dorotea och Bisbäcks 
kyrkl. samf. 20 

Summa 851 
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Bil. 1. Valstatistik. 

Formulär 3. Statistisk uppgift 
angående den kommunala rösträtten enligt år 1942 upprättad röstlängd 

för valdistrikt inom 
landskommun 
köping 
stad 

av län 

Uppgifter enligt detta formulär skola jämlikt 4 | i kntgl. kungörelsen den 17 jnni 1988 (nr 898) senast den 1 september 1942 vara avlämnade, beträffande valdistrikt 
ä landet till landsfiskalen i orten samt beträffande valdistrikt i stad (utom Stockholm) till statistiska centralbyrån. 

Anvisningar. 
1) Uppgifter härom skola lämnas för varje valdistrikt, oavsett om fnllmäktiginstitution 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. t, varvid iakttages, at t endast de, som äro födda 1921 och samtidigt äro instreckade i 
kol. 18 och 19 såsom röstberättigade, skola här redovisas. — 4) Person, som saknar rösträtt på grund av mer än ett rösträttshinder, skall redovisas endast under ett av dessa 
hinder och därvid nnder det, som i detta formulär står först upptaget; exempelvis redovisas person, som saknar rösträtt på grund av både fattigvårdsunderstöd (rad 5) och 
oguldna kommunalutskylder (rad 6), å rad 5. Dylika personer skola likväl efter hindrens art specificeras å o m stående sida. — 6) 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. — 6) Erhållas med ledning av kol. 5, varvid iakttages, att endast de, som äro 
födda år 1921 och samtidigt äro antecknade i kol. 8 eller 9 såsom icke röstberättigade, skola här redovisas. — 7) Uppgifter härom skola lämnas endast för muuicipalsamhällen, 
resp. församlingar (kyrkliga samfälligheter, skoldistrikt), inom vilka municipal- resp. kyrkofullmäktigval skola äga ram. — 8) Här angives municipalsamhällets, resp. för
samlingens (kyrkliga samfällighetens, skoldistriktets) namn. — e) 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 mnnicipalsamhället, resp. församlingen (kyrkliga samfälligheten, skoldistriktet). Utgör däremot mnnicipalsamhället, resp. församlingen 
(kyrkliga samfälligheten, skoldistriktet) del av valdistriktet, måste särskild räkning i enlighet med förut angivna grander verkställas för ifrågavarande del, varefter uppgif
terna införas å resp. raderna 9—12 och 16—19. — 10) Därest i något fall någon person ej finnes att redovisa, skall detta utmärkas genom att tvärstreck eller beteckningen 0 
införes, sä att ingen rad lämnas helt utan uppgift. Vänd ! 
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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 rösträttehindren. För 
varje sådan person vérkställes i nedanstående tabell instreckning i vederbörande kolumner; exempelvis införes för en man, som saknar rösträtt pä 
grund av både § 46 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 & särskild bilaga, 
som fogas till blanketten. 

Anmärkningar: 

den 1942. 

Postadress: 
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Bil. 2. Valstatistik. 
Formulär 2. Statistisk uppgift 
angående 

stads-
kommunal-
municipal-
kyrko-

fullm.-valet i 1) valkrets 

av 

stad, köping 
landskommun 
municipalsanihälle 
församl. (kyrkl. samf., skoldistr.) 

i län, år 19. 

I valet deltogo2) män och kvinnor 
eller sammanlagt personer, därav inför 
röst mottagare. 
Vid valförrättningen(-arna) avgävos val
kuvert8), därav med och utan giltig 
valsedel4). 
Frän röstmottagare inkommo ytterkuvert6), 
därav med och utan giltig valsedel. 
Inom valkretsen utfärdades röstlängdsutdrag. 
Valet ägde rum den 19 
Valkretsen omfattar6) 

valdistrikt 

Kartell-, parti- och fraktionsbeteckningar. 8) 

Vänd! 
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Anvisningar. 

1) Här angives valkretsens nummer eller namn, därest f6r resp. val indelning i valkretsar före
kommer. — a) Enligt anteckningar i röstlängden. — 3) Däri inräknat antalet valsedelsförsändelser av 
äkta make. — 4) Därest masskassering av valsedlar ägt rum i något fall, angives orsaken under »Anmärk
ningar» härnedan. — 6) Enligt anteckning i protokollet över löstsammanräkningen. Summan av antalet 
vid valförrättning avgivna valkuvert och antalet frän röstmottagare inkomna ytterkuvert kan överstiga 
antalet i valet deltagande personer, exempelvis då ytterkuvert eller däri inneliggande valkuvert jämlikt 44 § 
3 mom. kommunala vallagen lagts åsido såsom ogilla, i vilka fall anteckning om deltagande i valet icke 
göres i röstlängden. — 6) Här angivas för valkrets, som består av mer än ett valdistrikt, distriktens num
mer eller namn. — ') Här lämnas uppgifter, i den män de valdas partifördelning är känd för den röstsam
manräknande myndigheten. Har valet haft opolitisk karaktär, angives detta under > Anmärkningar >. — 
8) 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. — 
8) Till vilken B-grupp och A-grupp, resp. A-grupp, C-grupperna och B-grupperna höra, ntmärkes genom 
att här införes det nummer, som i formulärets kolumn längst till vänster svarar emot vederbörande beteck
ning. — 10) Här avses uppgifter om vilka politiska partier väljarbeteckningarna kunna anses representera, 
varvid följande förkortningar lämpligen kunna användas: hö=höger, fp=folkpartiet, b f= bondeförbundet, 
sd=socialdemokrater, km=kommunister, nt=nationella, ns=nationalsoeialister och op=opolitiskt parti. 
Att väljarbeteckning representerar flera partier, ntmärkes genom lämplig förkortning, exempelvis »hö + fp>; 
jämför i övrigt not 7. 

Anmärkningar: 

den 19 
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Bil. 3. Valstatistik. 
Formulär 1. 

Statistisk uppgift 
angående antalet i landstingsmannavalet deltagande1) personer 

inom valkrets i län, år 19 

Inom valkretsen utfärdades röstlängsutdrag. 

den 19 

Anm. 1) Enligt anteckningar i röstlängden. 
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