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Résumé de la Statistique électorale pour 1929—1932. 

Dans ce rapport sont traitées tontes les élections et tons les nouveaux dépouillements des voix 
qni ont en lieu pour la Première chambre ainsi que pour la Seconde chambre de la Diète suédoise 
(»Riksdagen») pendant les années 1929—1932. 

Les élections pour les deux chambres se font d'après le principe de la représentation proportionelie. 
Pour remplacement d'un membre dont la place devient vacante avant l'expiration du temps pour 
lequel il est élu, on n'a pas besoin de faire une élection partielle; il suffit en règle de faire un 
nouveau dépouillement des bulletins de vote délivrés. 

Les élections pour la Première chambre se font par les conseils généraux et par les collèges 
électoraux des plus grandes villes pour une période de huit ans. Cependant, toute la chambre n'est 
pas renouvelée chaque fois, les circonscriptions étant divisées en huit groupes, de sorte qu'un d'eux 
élit chaque année ses membres pour une période de huit ans. Ainsi, dans chacune des années 1929 
et 1930, 19 députés furent élus et en 1931 ainsi qu'en 1932 18. La chambre, qui se compose de 
150 députés, compte maintenant (au commencement de l'année 1933) 50 conservateurs, 18 de la 
ligne des paysans, 4 libéraux, 19 libéraux prohibitionnistes, 58 social-démocrates et 1 communiste. 

Les élections pour la Seconde chambre se font tous les quatre ans au mois de septembre, on 
tous les membres sont élus. Le pays est divisé en 28 circonscriptions électorales, dont chacune 
élit 3—19 députés. Tous les suédois, hommes et femmes, qui jouissent de leurs droits civiques et qui 
l'année précédente avaient rempli du moins 23 ans, ont le droit de vote, exception faite pourtant pour: 

ceux qui sont interdits ou en faillite; 
ceux qui sont durablement secourus par l'assistance publique; 
ceux qni sont privés du droit d'élire à cause d'une peine condamnée. 
Le tableau, p. 36, indique la fréquence des différentes causes de la perte du droit de vote. 
Chacun qni n'est pas frappé par nne des causes de disqualification susmentionnées est inscrit 

dans la liste électorale comme ayant droit de vote. Les chiffres suivants indiquent le nombre des 
personnes inscrites dans les listes électorales aux élections en 1932, ainsi que leur répartition au 
point de vue du droit de vote: 

Campagne Villes Pays entier 

Inscrits dans les listes 2 432 241 1 335 150 3 767 394 
dont: ayant droit de vote 2 385 456 1813 479 3698935 

n'ayant pas droit de vote . . 46788 21671 6845« 

En proportion de la population totale, les personnes inscrites dans les listes étaient de 6l'l %. et 
ceux qui avaient droit de vote effectif de 60'0 %. Dans la campagne les électeurs effectifs n'étaient 
que de 57'8 % de la population; dans les villes ils montaient à 64'4 %. 

En automne 1932, 2 500 769 électeurs (67'ti %) ont pris part aux élections générales à la Seconde 
chambre pour la période 1933—1936. La participation était de 66't> % à la campagne et de 69'4 % 
dans les villes. Parmi les hommes la participation était de 73'1 %, tandis que pour les femmes le 
pourcentage ne montait qu'à 62'5. 



VIII 

Le parti conservatif, les libéraux et les libéraux prohibitionnistes ont diminué et au contraire la 
ligue des paysans, le parti social-démocratique et les communistes ont augmenté. Une répartition 
des communes indique que ce changement est le plus accentué dans les districts essentiellement 
agricoles, plus modéré dans les communes industrielles. 

Les députés de la Seconde chambre sont au nombre de 230, c'est-à-dire en moyenne un repré
sentant sur les 26 793 habitants. La composition de la chambre après les élections de 1928 et de 
1932 ainsi que la répartition des bulletins de vote valables sur les différents partis politiques rassortent 
du tableau suivant (voir aussi tabl. 3): 

E l e c t i o n s d e 
1 9 2 8 1 9 3 2 

Bulletins de Députés Bulletins de Députés 
vote valables vote valables 

Conservateurs 

Ligue des paysans. . . . 

Libéraux 

Libéraux prohibitionnistes 

Social-démocrates . . . . 

Parti communiste suédois. 

Section de Comintern . . 

Antres 

2358811 230 2495106 230 

On voit que le parti communiste s'est rompu en deux, l'un formant >section de Comintern>. 

692434 73 

263501 27 

70820 4 

303995 28 

873931 90 

151567 8 

2563 — 

585248 58 

351215 36 

48722 4 

244 577 20 

1040689 104 

J132 564 6 

l 74 245 2 

17846 — 



INLEDNING. 

Föreliggande berättelse behandlar dels de under åren 1929—1932 förrät
tade valen till första kammaren och dels de under år 1932 förrättade valen till 
andra kammaren. Den meddelar därjämte uppgifter rörande de nya röstsam-
manräkningar och fyllnadsval, som ägt rum under tiden från början av 1929 
års r iksdag intill riksdagens början år 1933. Framställningen ansluter sig 
närmast till innehållet i berättelsen över riksdagsmannavalen åren 1925—1928 
med det viktiga undantaget, at t bearbetning av röstlängdernas yrkesuppgifter 
ieke nu ägt rum. Denna inskränkning, betingad närmast av statsfinansiella 
hänsyn, har föranletts av riksdagens beslut enligt Kungl. Maj:ts proposition, 
som grundats på förslag av den s. k. granskningsnämnden. 

Redogörelsen för förstakammarvalen åren 1929—1932 är en motsvarighet 
till den, som lämnats beträffande valen åren' 1922—1924 i den för dessa år 
avgivna berättelsen. En sammanfattande översikt över förstakammarvalen 
under åttaårsperioden 1929—1936 är avsedd att inflyta i nästkommande be
rättelse över riksdagsmannaval. 

Beträffande andrakammarvalen har på grund av yrkesbearbetningens in
ställande tabellavdelningen minskats med förutvarande tab. 5 och 6 samt de 
två kolumner i tab. 2, som avsågo socialgrupper, och ur textavdelningen ha 
uteslutits redogörelserna för i röstlängd upptagna personers, röstberättigades 
och valdeltagares fördelning efter yrke samt efter socialgrupp. Däremot har 
den i föregående berättelse tillämpade kommungrupperingen även denna gång 
kunnat företagas, i det kommunerna hänförts till samma grupp som de vid det 
förra tillfället tillhörde. Förkortats ha bl. a. kapitlen om valdag och valtid 
samt om den preliminära röstfördelningen. A andra sidan har till avd. Val
deltagandet fogats en stickprovsundersökning rörande fullständigheten av de 
anteckningar om dödsfall, som förekomma i enstaka röstlängder och som för
anlett uteslutning av vederbörande personer från bearbetningen. 

Att helt upphöra med bearbetningen av röstlängderna har icke låtit sig göra. 
Härigenom skulle bl. a. alla uppgifter om fördelningen på män och kvinnor 
uteblivit. Bearbetning av längderna beträffande hinder för rösträtt har även 
skett; en uteslutning härav skulle ha medfört endast en helt obetydlig arbets-
besparing. 

Utom av röstlängderna har materialet väsentligen utgjorts av protokollen 
över röstsammanräkningarna jämte därtill hörande förteckningar över avgiv
na röster valdistriktsvis och tabeller utvisande kandidatnamnens ordnande. 
Till ledning vid röstfördelningen på olika partier ha därjämte i stor utsträck
ning använts s. k. hjälpsedlar, uppgjorda vid röstsammanräkningarna och 
ställda till centralbyråns förfogande. Hjälpsedlarna ha därjämte lämnat ma-



2 FÖRSTA KAMMAREN. 

terial till den förteckning över listtyper, som bildar tabellavdelningens sista 
del. 

För Stockholms stad har bearbetningen av röstlängderna verkställts av sta
dens statistiska kontor, som sedan till centralbyrån överlämnat de härpå grun
dade uppgifterna. 

Första kammaren. 
Valkretsindelning m. m. 

Valkretsindelning. För valen till första kammaren indelas enligt vallagen 
riket i nitton valkretsar, nämligen: 1. Stockholms stad; 2. Stockholms län och 
Uppsala län; 3. Södermanlands län och Västmanlands län; 4. Östergötlands 
län med Norrköpings stad; 5. Jönköpings län; 6. Kronobergs län och Hallands 
län; 7. Kalmar läns norra och södra landstingsområden samt Gotlands län; 
8. Blekinge län och Kristianstads län; 9. Malmöhus län med Malmö stad och 
Hälsingborgs stad; 10. Göteborgs stad; 11. Göteborgs och Bohus län; 12. Älvs
borgs län; 13 Skaraborgs län; 14. Värmlands län; 15. Örebro län; 16. Kop
parbergs län; 17. Gävleborgs län med Gävle stad; 18. Västemorrlands län och 
Jämtlands län; 19. Västerbottens län och Norrbottens län. 

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

I den ordningsföljd, som här nedan angives, förrättas under september må
nad varje år val inom en av de 8 valkretsgrupperna, varigenom kammaren ef
ter åtta år i sin helhet förnyats. 

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

Mandatens fördelning. Antalet riksdagsmän i första kammaren utgör en
ligt riksdagsordningen 150. och mandattiden är 8 år, räknat från januari månads 
början året efter valet. 

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



MANDATENS FÖRDELNING. 3 

Tab. A. Folkmängden inom första hammarens valkretsar samt mandatfördel
ningen mellan valkretsarna enligt 1931 års reglering. 

Anni. 1. Notsiffrorna angiva ordningen mellan de 10 valkretsar, som ha de största folk
mängdsöverskotten. 

Anm. 2. Folkmängdsuppgifterna äro preliminära. 

vart tionde år av Konungen. Senast bestämdes detta antal genom kungl. 
kungörelsen den 18 juli 1931. De folkmängdsuppgifter, som legat till grund 
för fördelningen, utgöra av statistiska centralbyrån meddelade preliminära 
siffror rörande folkmängden den 1 jan. 1931, och återgivas här i tab. A. I 
förhållande till förut gällande fördelning innebär den sålunda fastställda en 
ökning av antalet mandat med ett i var och en av Stockholms stads, Göte
borgs stads samt Västerbottens och Norrbottens läns valkretsar jämte en 
minskning med ett mandat i var och en av följande valkretsar: Kronobergs 
och Hallands läns, Blekinge och Kristianstads läns samt Göteborgs och Bo
hus läns. 

Härav betingade ändringar i riksdagens sammansättning skulle enligt K. O. 
6 § 6 mom. och 7 § 5—6 mom., under den tid berättelsen avser, genomföras 
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på följande sät t . Nyt t val skall äga rum i den eller de valkretsar, som äro 
berättigade till ökat antal platser,1) och valet skall gälla för tiden intill ut
gången ov den åttaårsperiod, för vilken val senast hållits inom valkretsen. 
Ordningsföljden mellan nämnda valkretsar, om de äro flera, bestämmes så
lunda, a t t först komma valkretsar, för vilka tillökningen i riksdagsmännens 
antal är grundad på stadgandena i B . O. P § 3 mom. (en riksdagsman för 
varje full etthundrafemtiondel av rikets folkmängd), och därefter valkret
sar, för vilka sådan tillökning härleder sig från föreskrifterna i 4 mom. (ang. 
folkmängdsöverskottet) samt a t t inom vardera gruppen folkmängdsöverskot
tets storlek ä r avgörande för ordningsföljden. De nya valen (fyllnadsval) 
förrättas när ledigheter inträffa i valkretsar, vilkas antal riksdagsmän skall 
minskas, antingen ledigheten beror på enskild riksdagsmans avgång eller på 
mandattidens u tgång för hela valkretsen. 

Vid 1931 års omreglering blev ordningsföljden, såsom tab. A visar, den, at t 
Stockholms stads valkrets erhöll första, Göteborgs stads andra samt Väster
bottens och Norrbottens läns valkrets tredje rummet. Endast en ledighet har 
hittills inträffat, nämligen i Blekinge och Kristianstads läns valkrets, där man
datminskning skedde vid 1931 års val . Följaktligen ägde fyllnadsval rum i 
Stockholms stad under samma år (se redogörelsen för nya röstsammanräkningar 
och fyllnadsval) . 

Riksvalkvoten utgjorde 40 943 emot 39 358 vid 1921 års reglering och 
37 591 vid motsvarande reglering å r 1914. Av sista kolumnen i tab. A fram
går folkmängdstalet per representant inom varje valkrets. I de 10 valkret
sar, där ett mandat tillkommit på grund av bestämmelserna om folkmängds
överskottets storlek, är självfallet folkmängden per representant mindre än 
riksvalkvoten, men i de 9 återstående valkretsarna större än denna. 

Valmän för utseende av riksdagsmän äro landstingens ledamöter och sär
skilt utsedda elektorer för städer, som ej deltaga i landsting. För Gotlands 
läns landsting gäller dock på grund av en specialbestämmelse, a t t endast en del 
av ledamöterna äger at t deltaga i det med Kalmar läns båda landsting gemen
samt förrättade förstakammarvalet; bestämmelsen är givetvis tillkommen för 
att tillförsäkra de respektive landstingen det inflytande på valet i valkretsen, 
som står i förhållande till landstingsområdenas folkmängd. I fråga om valen 
av landstingsmän oeh elektorer hänvisas till statistiken rörande de kommunala 
valen. 

Valen äro proportionella. Partibeteckning skall å valsedel utsät tas, men 
däremot må icke kartell- eller fraktionsbeteckning förekomma vid förstakam-
marval. 

E n ä r den valperiod, som gäller för förstakammarvalen, är jämnt dubbelt 
så lång (8 år ) som den för landstingsmanna- och elektorsval gällande (4 å r ) , 
måste valkretsarna alltid komma a t t välja riksdagsmän i samma tur efter se
nast förrättat val till de nämnda korporationerna. Första året därefter väljer 
sålunda varannan gång tredje oeh varannan gång sjunde valkretsgruppen 
o. s. v.; och sista året, eller omedelbart före nyval av landstingsmän och elek
torer, välja var sin gång andra oeh sjätte grupperna av valkretsar. 

l) Nninera sfeall i stället ny röstsammanräkning ske. 
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Tab. B. Partifördelningen bland väljare och valda dels vid de ordinarie 
valen till första kammaren åren 1929—1932 och dels vid nästföregående val 

inom respektive valkretsar. 



6 VALEN TILL FÖRSTA KAMMAREN ÅREN 1929 — 1923. 

Valen till första kammaren åren 1929—1932. 

I ocli med 1929 års förstakammarval började en ny åttaårsperiod för kam
marens successiva förnyande, den andra efter genomförandet av 1921 års för
fattningsrevision. 

Under år 1929 valde sålunda första valkretsgruppen, under år 1930 andra 
och så vidare enligt nummerordning. De väljande valkretsarna voro: år 
1929 Stockholms stads och Älvsborgs läns, år 1930 Stockholms och Uppsala 
läns samt Västerbottens och Norrbottens läns, åi 1931 Södermanlands och Väst
manlands läns samt Blekinge och Kristianstads läns valkretsar och slutligen 
år 1932 Östergötlands läns valkrets med Norrköpings stad samt Västernorrlands 
och Jämtlands läns valkrets. I tab. 1 lämnas en detaljerad redogörelse för dessa 
val, innefattande uppgifter om antalet avgivna valsedlar för varje särskild 
partibeteckning samt om de valdas namn, yrke, partibeteckning och rösttal. 
Därjämte meddelas i tab. B en sammanfattande översikt över antalet röstande 
och antalet valda riksdagsmän med uppgifter jämväl för nästföregående val 
inom respektive valkretsar. 

Då valkorporationernas sammansättning ändrades genom de landstings
manna- och elektorsval, som förrättades i landsorten under hösten 1930 och 
i Stockholm i mars 1931, och enär de valda icke trädde i utövning av sina 
funktioner förrän den 1 januari, resp. den 1 april 1931, förrättades uppenbar
ligen 1929 och 1930 års förstakammarval av korporationer, som i sin tur valts 
fyra år tidigare än de, vilka deltogo i 1931 och 1932 års val till första kam
maren. 

I fråga om valdeltagandet må nämnas, att antalet valmän och antalet röstan
de i regel äro identiska. Endast vid ett val var de röstandes antal mindre, 
nämligen vid valet i Östergötlands län med Norrköpings stad. Orsaken var, 
att de båda frisinnade landstingsmännen nedlade sina röster. 

Då vid förstakammarvalen till skillnad från andrakammarvalen partiställ
ningen bland valmännen redan på förhand är känd och valresultatet vid olika 
partikombinationer följaktligen kan beräknas, äro formerna för partiernas sam
verkan vid de båda valen i viss mån avvikande från. varandra. Rent tekniskt 
sett föreligger också en skillnad, nämligen såtillvida att vid förstakammar-
valet, som redan nämnts, endast en väljarbeteckning å valsedlarna är tillåten, 
medan vid andrakammarvalen tre stå till förfogande. Gemensam väljarbe
teckning är i båda fallen den vanligaste formen för samverkan, men denna 
utsträckes vid förstakammarvalen ofta till att avse även gemensam kandidat
lista. Vid sistnämnda val förekommer dessutom ibland, att ett parti, vilket 
för valet av de egna representanterna icke behöver taga i anspråk hela sitt 
rösttal, avstår någon eller några av överskottsrösterna till ett närstående parti. 
Förekomsten av gemensam väljarbeteckning vid 1929—1932 års val framgår 
av tab. 1 samt av nedanstående sammanställning av antalet valkretsar, där 
följande partikombinationer förekommit: 
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1929 1930 1931 1932 

Höger+ Bondef5rbnndet — 1 k — 1 + 1 k 

Höger+Bondefiirbnndet + Liberala+Frisinnade . . . . — — 1 (k) — 

Höger+Bondeförbundet 4- Frisinnade 1 — 1 — 

Liberala+Frisinnade 1 k 1 k — 

Med beteckningen k avses, att ej blott gemensam partibeteckning, utan även 
gemensam kandidatlista använts, och (k) åsyftar ett fall, där under gemen
sam partibeteckning för samtliga borgerliga partier tre av dessa, nämligen 
de frisinnade, bondeförbundet och de liberala, enats om gemensam valsedel. 
Det senare skedde vid valet i Blekinge och Kristianstads läns valkrets år 1931, 
och förfarandet innebar i realiteten ett röstlån lämnat av de frisinnade till 
bondeförbundet med den verkan, att det förra partiet avstod en plats till det 
senare. Ytterligare är att nämna, att bondeförbundet vid valet i Söderman
lands och Västmanlands län, likaledes år 1931, avstod två överskottsröster 
åt de frisinnade och därmed tryggade återvalet av en kandidat, vars place
ring eljest blivit beroende på lottdragning mellan högern och de frisinnade. 

Ehuru karteller eller samverkan mellan partier förekommo vid alla här 
ifrågavarande val, hade de icke mer än i fyra, möjligen fem fall inverkan 
på resultatet, nämligen de nedan angivna: 

Stockholms stads valkrets: Genom kartell mellan liberala och frisinnade 
vunno de förra en plats från högern. Älvsborgs län: Genom kartell mellan 
högern, bondeförbundet och de frisinnade säkrades åt de sistnämnda ett man
dat, som eljest fått lottas mellan dem och socialdemokraterna. Blekinge och 
Kristianstads län: Genom kartellen mellan de borgerliga partierna togs en 
plats, som eljest tillfallit socialdemokraterna (vart platsen gick angives i före
gående stycke). Västernorrlands och Jämtlands län: Socialdemokraterna och 
högern skulle, om kartellen mellan det senare partiet och bondeförbundet ej 
kommit till stånd, fått draga lott om ett mandat, som nu tillföll bondeförbun
det. Södermanlands och Västmanlands län: Kartellen mellan högern, bonde
förbundet och de frisinnade hade ensam förmått beröva socialdemokraterna 
en plats, vilken om ej det nämnda röstlånet ägt rum blivit föremål för lott-
ning, som ovan angivits. Nu erhöllo de frisinnade platsen utan lottdragning, 
och detta resultat hade genom röstlånet även vunnits utan borgerlig kar
tell. 

Rörande de valda riksdagsmännens partiställning hänvisas till tab. 1 och 
texttabellen B. Partiernas vinster och förluster i förhållande till nästföre
gående val framgå av den sistnämnda tabellen. Bondeförbundets mandat i 
Västerbottens och Norrbottens läns valkrets gick enligt sammanställningen 
förlorat vid 1930 års val, meii i verkligheten skedde detta tidigare, i det att 
representanten år 1926 övergick till högern. Likaledes övergick liberalernas 
mandat i Blekinge och Kristianstads läns valkrets före 1931 års val till annat 
parti, det frisinnade. I detta fall var dock orsaken avsägelse och därav föran
ledd ny sammanräkning. 

Liksom i föregående berättelse meddelas här några jämförelser beträffande 
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partifördelningen mellan väljare och valda samt »urväljare», d. v. s. de, som 
utsett valkorporationerna. 

P a r t i f S r d e l n i n g e n b l a n d 
nr- val- riksdags- nr- val- riksdags-

väljarna männen männen väljarna männen männen 
A b s o l u t a t a l R e l a t i v a t a l («) 

Höger 243331 219 25 30l 33"4 337 
Bondeförbundet 77 905 58 8 97 8"9 108 
Liberala 18011 7 1 2'2 11 1"4 
Frisinnade 104379 82 8 129 125 10'8 
Socialdemokrater 326928 274 31 40a 41-8 41'9 

^'J™"19"]- kommunister 37480 15 1 4"6 28 1'4 

Samma 808OM 655 74 10Û0 ÎOO'O 100o 

De båda huvudfaktorer, som orsaka förskjutningarna inom partiernas 
s tyrkeförhål landen —• vilka förskjutningar i oeh för sig äro tämligen obetyd
liga — äro dels fördelningsregelns tendens at t gynna de större partierna oeh 
dels valkartellernas verkningar. Den förra faktorn gör sig mest gällande i 
fråga om högern, som är överrepresenterad, och kommunistpartierna, vilkas 
underrepresentation är framträdande. Fördelarna av kartellbildningen vid 
själva riksdagsvalen synas väsentligen ha kommit bondeförbundet till godo. 

Med avseende på personomsättningeu vid ifrågavarande val befinnes, at t 
av 7i valda 49 eller G6"2 % blivit omedelbart omvalda, alla för samma val
krets som de förut representerat: av de 25 ns-valda hade sex vid föregående 
r iksdag tillhört andra kammaren oeh sålunda omedelbart överflyttats från 
denna till den första, två hade tidigare innehaft plats såväl i första som i andra 
kammaren oeh ytterl igare två t idigare suttit i andra kammaren; slutligen be
finnes, a t t elva av de å t e r v a l d a tidigare innehaft mandat i andra kam
maren. Uppgifter om föregående riksdagsmannaskap meddelas för var oeh 
en av de valda i tab. 1. 

Nya röstsammanräkningar samt fyllnadsval, förrättade under tiden från 
början av 1929 års riksdag intill riksdagens början år 1933. 

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

Under tiden från början av 1929 års intill öppnandet av 1933 års riksdag 
förrättades 25 röstsammanräkningar, varav de två sista ägde rum den 10, re
spektive 13 januari innevarande år. I tah. C meddelas uppgifter om namn, yrke 
oeh part istäl lning för såväl de avgångna ledamöterna som efterträdarna samt 



Tab. C. Nya röstsammanräkningar till första kammaren, förrättade under tiden från riksdagens början år 1929 intill början 
av 1933 års riksdag. 

H: höger; B: bondeförbundet; L: liberala; Fr: frisinnade; S: socialdemokrater; Ki: kilbomskommnnister. — Yrke och partiställning avse tidpunkten för röst-
sammanräkningen. — : och u beteckna föregående ledamotskap av första, resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 
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för de sistnämnda om föregående riksdagsmannaskap, varjämte tidpunkten 
för avgången och röstsammanräkningen, mandattiden och avgångsorsaken fin
nas angivna. I de fall, där avsägelse redan vid själva sammanräkningen in
kommit från den, som skulle hava utsetts till efterträdare, och till följd därav 
annan efterträdare blivit utsedd, räknas hela förrättningen som en röstsam
manräkning. Dylika fall angivas i noter till tabellen; de voro tre under den 
tid det här gäller. 

För två av efterträdarna återstod av mandattiden, som ju räknas i kalen
derår, endast några månader, varför de aldrig kommo att utöva riksdagsmanna-
skapet. En vid ordinarie val utsedd riksdagsman avsade sig uppdraget före 
nästa riksdags öppnande, och två vid ny sammanräkning utsedda represen
tanter kommo på grund av avsägelse, resp. dödsfall, ej heller att deltaga i nå
gon riksdag. I fem fall ägde personskiftet rum vid sådan tidpunkt, att såväl 
den avgångne som efterträdaren bevistade någon del av samma riksdag. 

Dödsfall var orsaken till den nya röstsammanräkningen i 13 fall och avsä
gelse efter inval i andra kammaren i ett fall, men ingen avsägelse på grund 
av val till förstakammarledamot för annan valkrets förekom. Ny sammanräk
ning av annan orsak än de nu nämnda har följaktligen ägt rum i elva fall. 

Av de 25 efterträdarna hade, såsom av tab. C framgår, fyra tidigare tillhört 
såväl första som andra kammaren, ytterligare en varit ledamot av första kam
maren och tre andra förut innehaft andrakammarmandat. 

Under den tid denna redogörelse gäller förrättades, som nämnt är, ett fyll
nadsval till första kammaren. Det ägde rum i Stockholms stad den 23 sep
tember 1931. Uppgifter rörande partibeteckningar och avgivna röster samt 
den valdes namn, rösttal m. m. meddelas i slutet av tab. 1. 

Första kammarens sammansättning vid lagtima riksdagen år 1933. 

Uppgifterna om kammarens sammansättning vid 1933 års riksdag grunda 
sig i huvudsak på den av kammarens kansli vid riksdagens början uppgjorda 
ledamotsförteckningen. 

Partiställningen var följande: 50 höger, 18 tillhörande bondeförbundet, 4 
liberala, 19 frisinnade, 58 socialdemokrater och 1 kilbomskommunist. Till 
högern ha därvid räknats 2 s. k. vildar och till de frisinnade en vilde. 

Med hänsyn till antalet förut bevistade riksdagar fördela sig ledamöterna 
på sätt som framgår av tab. D. Ordningstalen 11, 14 och 24 i tabellen med 
sina jämförelsevis höga frekvenstal uttrycka antalet riksdagar efter de all
männa valen till första kammaren efter kammarupplösningarna åren 1911 och 
1919 samt i september 1921. Enligt näst sista raden i tabellen var medel
talet bevistade riksdagar avgjort högst för de fåtaliga liberala, nära 20; när
mast kommo i detta avseende socialdemokraterna med 14-1 och högern med 
13-4. För samtliga partier har medeltalet stigit sedan 1929 års riksdag med 
undantag för kommunisterna och de frisinnade. Jämföras talen, med bort-
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Tab. D. Antal bevistade riksdagar. 

seende från det av en enda person bestående kommunistpartiet, med motsva
rande tal för andra kammaren, befinnes endast i fråga om det frisinnade 
partiet medeltalet bevistade riksdagar lägre i första kammaren än i den andra. 
Också äro de frisinnade det parti, som i första kammaren har det lägsta me
deltalet, men i andra kammaren det högsta. 

Av förstakammarledamöterna hade 44 förut tillhört andra kammaren, näm
ligen 13 högermän, 4 bondeförbundare, 3 liberala och lika många frisinnade 
samt 21 socialdemokrater. Till jämförelse må nämnas, att av andra kam
marens ledamöter 9 förut tillhört den första. Även om det numera oftare än 
förr inträffar, att en förstakammarledamot väljes till riksdagsman i andra 
kammaren, är det motsatta förhållandet likväl fortfarande ojämförligt van
ligare. 

Antalet ledamöter, som voro bosatta inom den valkrets, för vilken de valts, 
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Tab. E. Yrkesfördelningen bland första kammarens ledamöter. 

har, efter att förut ha varit på tillbakagång, på senare år något stigit, såsom 
av nedanstående tablå framgår. 

B o s a t t a 
inom valkretsen ntom valkretsen 

Antal % i Stockholm annorstädes 
Höger . : 42 84"0 6 2 
BondefBrbundet 15 83'3 — 3 
Liberala 3 75"0 — 1 
Frisinnade 14 73'7 3 2 
Socialdemokrater ' 4 0 690 12 6 
Kilboms-kommnnist 1 ÎOO'O — — 

Samtliga år 1933 115 767 21 14 
1929 111 74-0 20 19 
1925 106 70-7 27 17 
1922 108 72-0 28 14 
1918 111 74-0 25 14 
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Fördelningen på landsbygd och städer efter boningsorten visar för kamma
ren i sin helhet föga ändring sedan år 1929, under det att de särskilda par
tierna härutinnan äro mindre stabila. Stadsrepresentanterna ha länge ut
gjort omkring 60 % av hela antalet ledamöter. 

B o s a t t a 
pä landsbygden i stad 

Antal % Antal % 
HBger 22 440 28 560 
Bondeförbundet 15 83"3 3 16 7 
Liberala 1 250 3 75"0 
Frisinnade 12 632 7 36-8 
Socialdemokrater 10 17'2 48 82'8 
Kilbomskommnnister — — 1 ÎOO'O 

Samtliga är 1933 60 40 0 90 600 
1929 61 40-7 89 59'3 
1925 55 367 95 633 
1922 58 38T 92 61'3 
1918 62 41-3 88 58T 

Bondeförbundet framträder helt naturligt såsom ett utpräglat landsbygds
parti, oeh det socialdemokratiska partiet är lika utpräglat stadsbetonat. De 
frisinnade förstakammarledamöterna tillhöra numera övervägande landsbj'g-
den, under det motsatsen förut varit fallet. 

I Stockholm bodde 33 ledamöter och i huvudstadens närmaste förorter ] 1, 
därav på landsbygden 7 och i städer 4. 

Liksom förut ha även för år 1933 kammarens ledamöter grupperats efter 
yrke, särskilt för varje parti. Resultatet föreligger i tab. E. F . d. yrkes
utövare ha i allmänhet räknats till sitt gamla yrke. En och annan har med 
lika fog kunnat hänföras till två yrkesgrupper. Några större förskjutnin
gar ha som synes icke inträffat under den senaste åttaårsperioden. Inslaget 
av stats- och kommunaltjänstemän (inkl. läkare) är fortfarande rätt starkt, 
dessa grupper omfatta som man finner 64 av kammarens ledamöter mot 62 år 
1929 och 66 år 1925. Av nuvarande eller förutvarande statsråd hade 24 plats 
i kammaren, 9 högermän, en tillhörande vartdera av bondeförbundet och liberala 
partiet, 3 frisinnade och 10 socialdemokrater. 

Tab. F. Åldersfördelningen bland första kammarens ledamöter. 
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Åldersfördelningen av första kammarens ledamöter vid början av år 1933 
angives i tab. F, som även innehåller motsvarande uppgifter för år 1929. 
Såsom tabellen visar, är i detta avseende ganska stor olikhet rådande mellan 
partierna. Av kammarens till endast 23 uppgående medlemmar i ålder un
der 50 år tillhörde sålunda 16 det socialdemokratiska partiet och en var re
presentanten för kilbomskommunisterna. 

Medelåldern har alltsedan år 1922 varit stadd i stegring, och man får nu 
gå tillbaka till år 1909 för att finna en högre medelålder, 58-2, än den nuva
rande,' 57"5 år. I nedanstående sammanställning visas förändringarna sedan 
år 1918 samt den nyss omtalade olikheten mellan de särskilda partierna: 

1918 1922 1925 1929 1933 

Höger 58-8 57"3 59'2 59-8 61"5 

Bondeförtrandet — 46'3 49"0 53"1 55'4 

Libeiala 1 _„ . . [5ö-« 60"0 63"0 
> L>2'8 o4-3 < 

Frisinnade 1 lo3o 56'9 59"2 

Socialdemokrater 49'0 48"2 50"4 51'3 53"9 

Första kammaren i sin helhet 55'9 52-l 53'8 55"6 57"5 

Andra kammaren » > 4T'l 47"9 48'2 504 50'5 

Stegringen i medelåldern framträder starkast inom bondeförbundet och för 
de liberala. 



Andra kammaren. 
Nya röstsammanräkningar, förrättade under tiden från början av 1929 

års riksdag intill riksdagens början år 1933. 

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

Av de år 1928 valda kammarledamöterna avgingo 20 under tiden från 
öppnandet av 1929 års riksdag och intill mandattidens utgång. Av de vid 
1932 års val utsedda riksdagsmännen avgingo 2 före ingången av 1933 års 
riksdag. Under tiden från början av 1929 års intill 1933 års riksdag ha så
lunda sammanlagt 22 nya röstsammanräkningar måst företagas. 

I tab. G meddelas namn, yrke och partiställning för såväl avgångna som 
efterträdare; för de senare angives därjämte i förekommande fall tidigare riks-
dagsmannaskap ; och slutligen finnas uppgifter om tiden för avgång och röst
sammanräkning samt om mandattiden och avgångsorsaken. Sammanräk
ningarna fördela sig med fyra på 1929, lika många på 1930, åtta på 1931 och 
sex på 1932. De båda sammanräkningar, som avse mandattiden 1933—1936, 
grunda sig på avsägelser, som skett före mandattidens början. Fem av övriga 
sammanräkningar ägde rum under pågående riksdag, och både den avgångne 
och efterträdaren bevistade därför en del av samma riksdag. Tre av efter
trädarna utsagos under senare halvåret 1932 till riksdagsmän intill årets ut
gång och kommo fördenskull aldrig att utöva det erhållna uppdraget. 

Dödsfall var i 7 fall orsaken till den nya sammanräkningen, avsägelse på 
grund av inval i första kammaren i 3 fall och avsägelse av annan orsak i 
återstående 12 fall. En av de på sistnämnt sätt avgångna avled dock kort ef
ter avsägelsen. 

Av de utsedda efterträdarna hade en förut innehaft mandat i såväl första 
som andra kammaren och nio andra tidigare suttit i andra kammaren. 



Tab. G. Nya röstsammanräkningar till andra kammaren, förrättade under tiden från riksdagens början år 1929 intill 
början av 1938 års riksdag. 

H: höger; B: bondeförbundet; L: liberala; Fr: frisinnade; S; socialdemokrater. — Yrke och partiställning avse tidpunkten för röstsammanräkningen. — 
1 och II beteckna foregående ledamotskap av första, resp. andra kammaren (angives endast för efterträdarna). 
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VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1 9 3 2 . 17 V

Valen till andra kammaren år 1932. 

Valtekniska förhållanden. 

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

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

Trälleborg, Skanör med Falsterbo och Eslöv; 
Älvsborgs läns norra valkrets, innefattande Nordals, Sundals, Valbo, Töss-

bo, Vedbo, Flundre, Väne, Bjärke, Vättle, Aie, Kullings och Gäsene härad 
samt städerna Åmål, Vänersborg, Alingsås och Trollhättan; 

Älvsborgs läns södra valkrets, innefattande As, Kinds, Bedvägs, Mark.--. 
Vedens och Bollebygds härad samt städerna Borås och Ulricehamn; 

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

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

Det antal riksdagsmän, som varje valkrets ägde utse för fyraårsperioden 
1933—1936, fastställdes genom kungörelsen den 27 maj 1932. I jämförelse 
med vad förut gällt ägde ökning rum i Stockholms stads valkrets, den ». k. 
fyrstadsvalkretsen och Västerbottens läns valkrets med 1 mandat i varje, me
dan minskning med 1 skedde i var och en av Blekinge läns, Älvsborgs läns 
norra och Gävleborgs läns valkretsar. 

Antalet representanter samt de folkmängdssiffror, som legat till grund för 
fördelningen, meddelas valkretsvis i tab. H. Riksvalkvoten för andra kam
maren, d. v. s. en tvåhundratrettiondel av rikets folkmängd, utgjorde 26 793. 
Detta tal, som också anger folkmängden per representant, var vid 1928 års 
val 26 469 och vid 1924 års 26 112. Den största kretsvalkvoten var Blekinge 
läns (28 988) och därnäst kom Älvsborgs läns norra (28 962), vilka val
kretsar just undergått mandatminskning; den minsta var Gotlands läns 
(19150) och den näst minsta Hallands läns (25 091). De båda folkrikaste 
valkretsarna voro såsom förut Stockholms stads (514 333) och Östergötlands 
läns (309 588). 
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Tab. H. Folkmängd och antal riksdagsmän i andra kammarens valkretsar. 

Anm. 1. Notsiffrorna angiva ordningen mellan de 10 valkretsar, som ha de största folkmängds-
överskotten. 

> 2. Folkmängdsuppgifterna äro preliminära oçh överensstämmande med statistiska centralbyråns 
skrivelse till justitiedepartementet d. 7/s 1932. Den definitiva folkmängdäsinV n var 6 162 446. 
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Efter antalet representanter gruppera sig valkretsarna på följande sätt: 

Antal represen- Antal valkretsar Antal represen- Åatal valkretsar 
tater tater 

År 1928 År 1932 År 1928 År 1932 
3 1 1 10 3 4 
5 3 4 11 2 1 
6 4 4 12 1 1 
7 4 2 18 1 — 
8 3 3 19 — _ _ 1 
9 6 7 Summa 28 2S 

Valdistriktsindelning. Enligt vallagens bestämmelser förrättas val till 
andra kammaren valdistriktsvis. I flertalet fall sammanfalla valdistrikt och 
kommun. Är stad eller landskommun delad i valkretsar för val av stads- eller 
kommunalfullmäktige, utgör dock sådan valkrets minst ett valdistrikt vid riks-
dagsmannaval. Ytterligare uppdelning skall i regel ske, när landskommun 
eller valkrets för kommunalfullmäktigval liar ett invånarantal av mer än 
3 000, och kan dessutom i andra fall ske beträffande såväl stad som lands
kommun. Att sistnämnda bestämmelser om valfri uppdelning flitigt tilläm
pats, visa nedanstående uppgifter om antalet kommuner och antalet valdistrikt 
vid senare års val: 

L a n d s b y g d e n S t ä d e r n a 
Valâ Antal kom- Därav upp- Antal val- Antal Därav Antal val-

r numer delade distrikt städer uppdelade distrikt 
1917 2 409 118 2574 103 20 19S 
1920 2 405 246 2 934 109 24 217 
1921 2 406 352 3186 110 29 362 
1924 2 408 420 3331 111 48 432 
1928 2 414 466 3485 113 52 485 
1932 2 417 523 3902 114 57 543 

Vid 1932 års val har i synnerhet antalet landsbygdsdistrikt kraftigt ökats. 
Rörande distriktsindelningen meddelas i tab. I uppgifter valkretsvis. Iögonen
fallande är det stora antalet valdistrikt i Västerbottens län, vars landsbygd 
uppdelats i 411 distrikt eller mer än dubbelt så många som 1928 (174). Även 
i övrigt är uppdelningen helt naturligt vida starkare i norra än i södra Sve
rige, frånsett Blekinge län, av vars landskommuner hälften uppdelats i distrikt 
vid valet. 

Av städerna voro 57 eller jämnt halva antalet fördelade på valdistrikt. Stock
holm var indelat i 179 distrikt (mot 147 år 1928), Göteborg i 34 både 1932 
och 1928, Malmö i 39 (33), Norrköping i 16 (15) och Hälsingborg i 20 (14). 

De landskommuner, inom vilka största antalet valdistrikt förekomma, äro 
Vilhelmina (36) och Lycksele (30)- samt Umeå och Skellefteå landskommu
ner (vardera 27), alla i det som nämnt starkt uppdelade Västerbottens län. 

Medeltalet distrikt per uppdelad kommun var för landsbygden ej fullt 4 
(Västerbottens län omkring 15) och för städerna närmare 9. 

Följande sammanställning visar, huru rikets landskommuner och städer för
delade sig efter antalet distrikt: 
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Ej indelade U p p d e l a d e p ä a n t a l d i s t r i k t S u m m a 
i distrikt a 3 4 5 6 7 8 9o.flere 

Landskommuner . . . 1894 239 116 61 33 21 14 9 30 2417 
Städer 57 27 2 10 — 7 1 1 9 11 

I tab. I meddelas också för varje valkrets en gruppering av valdistrikten 
efter antalet röstberättigade. Av landsbygdens valdistrikt hade 3 223 eller 
82-6 % mindre än 1 000 röstberättigade, under det att endast 11 av städernas 
distrikt (2-0 %) kommo under denna gräns. Inga stadsdistrikt hade under 500 
röstberättigade, men bland landsdistrikten hade 878 ej 250 röstberättigade 
(22-5 "/ >), och av denna lägsta grupp föllo ej mindre än 149 under gränsen 100 
röstberättigade, flertalet (98) i Västerbottens län. Enligt vallagens bestäm
melser får som nämnt å landsbygden endast i undantagsfall antalet invånare 
i ett valdistrikt överstiga 3 000. Av tab. I framgår, att 4 landsdistrikt hade 
mer än 3 000 röstberättigade. Motsvarande antal stadsdistrikt utgör 110, där
av 27 i Göteborg. 

Medeltalet röstberättigade per valdistrikt var ganska olika inom de olika 
valkretsarna. Högst var det i Göteborg (4 579) och lägst på Västerbottens 
läns landsbygd (235). 

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

Sammanställas, såsom skett här i likhet med i 1928 års statistik, uppgif
terna rörande de använda vallokalerna, visa sig i främsta rummet skolor och 
gymnastiksalar ha tagits i anspråk för ändamålet i fråga. I andra hand kom
ma kommunala och kyrkliga sammanträdeslokaler o. dyl. Såsom sådana ha 
räknats kommunalrum, kyrksalar, församlingssalar, sockenstugor, stadshus, 
sessionssalar m. fl. Det har därvid icke kunnat undvikas, att ibland gränsen 
mellan grupperna icke helt kunnat upprätthållas. 

Svealand Götaland Norrland Hela landet 
Vallokaler L b g t L b g t L b g f c L b g | . 

Skolor och gymnastiksalar . . . 593 196 1026 121 627 15 2246 332 
Kommunala och kyrkliga samman

trädeslokaler o. dyl 223 49 737 84 140 20 1100 153 
Kyrkor och sakristior 3 1 5 — 1 — 9 1 
Församlingshem, ålderdomshem o. 

dyl 4 1 11 3 1 — 16 4 
Missions-och bönehus,kapell o. dyl. 18 2 13 1 42 1 «3 4 
Goodtemplarlokaler och andra or

denslokaler 59 5 27 4 46 1 132 10 
Övriga föreningslokaler 21 3 22 10 33 1 76 14 
Folkets hus 21 — 21 2 21 — 63 2 
Banklokaler 2 — 18 — 1 — 21 — 
Hotell och gästgivargardar . . . 3 1 7 3 3 1 13 5 
Teatrar och biografer 2 — 5 2 5 — 12 2 
Privata gårdar och bostäder . . 1 — 12 1 75 — 88 1 
Övriga lokaler 21 2 14 13 18 — 53 15 

Snmma 971 260 1918 244 1013 39 3902 543 
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Skolor utgjorde omkring 60 % av hela antalet, och proportionen är ungefär 
densamma vare sig det gäller städer eller landsbygd eller någon av de lands
delar som angivits här ovan. Det därnäst vanligaste slaget av lokaler, kom
munala och kyrkliga sammanträdeslokaler o. dyl., spelar större roll i Göta
land än i övriga landsdelar. Som tredje grupp komma ordenslokalerna, men 
för Norrland ensamt intages tredje platsen av gruppen privata gårdar och 
bostäder. 

Vid 1928 års val användes i Norrland blott något över hälften så många 
skollokaler som vid det senaste valet. 

Valdag och valtid. Enligt vallagen skola de ordinarie andrakammarvalen 
förrättas å tredje söndagen i september, dock att i stad valet må äga rum 
närmast föregående dag och att annan dag i september må kunna av Kungl. 
Maj:t utsättas för valet i viss valkrets, då synnerliga skäl därtill äro. 

Vid 1932 års val var sålunda söndagen den 18 september allmän valdag, 
men i följande städer skedde valet redan lördagen den 17 : i Göteborg, som 
utgör egen valkrets, i den skånska s. k. fyrstadskretsen samt i Uppsala, En
köping, Strängnäs, Kalmar, Visby, Karlskrona, Ängelholm, Eslöv, Ystad, 
Trälleborg, Örebro, Askersund, Nora, Lindesberg, Falun och Säter. 

Rörande valtiden föreskriver vallagen, att valet skall pågå mellan kl- 9 1'. m. 
och kl. 3 e. m. samt mellan kl. 5 och kl. 8 e. m. (i stad till kl. 9 e. ni.). Ko
nungens befallningshavande kan dock i särskilda fall utsätta annan tid, som 
skall omfatta minst två timmar före kl. 3 e. m. och minst två timmar efter 
kl. 5 e. m. (i stad efter kl. 7 e. m.). 

Uppehåll i valet skall göras under pågående högmässogudstjänst i den för
samling, till vilken valdistriktet hör. 

Rörande förekomsten av andra valtider än de i lagen utsatta kan i övrigt 
hänvisas till den utförliga redogörelsen för valtiderna i nästföregående be
rättelse. Antalet valdistrikt, för vilka särskild valtid utsatts, var emellertid 
för omkring hälften av landets valkretsar betydligt utökat vid det senaste 
valet och utgör för såväl landsbygd som städer mer än halva antalet distrikt, 
nämligen 2 517 landsdistrikt och 287 stadsdistrikt. 

Fördelningen av landsbygdens distrikt med särskild valtid på olika valkret
sar visas jämte procenttalet sådana distrikt här nedan: 

Distrikt med 
särskild valtid 

Distrikt med 
särskild valtid 

Valkrets Antal % 
Stockholms län 19 11 ' 
Uppsala > 71 72 
Södermanlands > . 92 84 
Östergötlands » 176 98 
Jönköpings - 153 99 
Kronobergs » — — 
Kalmar » 144 100 
Gotlands ä 3 3 
Blekinge = 74 100 
Kristianstads > . . . . . . . 164 100 
Malmöhus läns valkrets 103 41 
Hallands län 40 43 
Göteb. o. Bob. 1. landstingsområde 4 3 

Valkrets Antal % 
Alvsborgs 1. norra valkrets . . . 120 84 

i > södra > . . . 88 85 
Skaraborgs län 238 89 
Värmlands » . 19 9 
Örebro > 117 94 
Västmanlands > 73 96 
Kopparbergs » 112 63 
Gävleborgs » . . . . . , . 134 94 
Västernorrlands » . 52 28 
Jämtlands ' — — 
Västerbottens 406 99 
Norrbottens » 115 75 

Rikets landsbygd 2517 65 
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Den ena av de båda ytterligheterna representeras av Kronobergs och Jämt
lands län, varest »ordinarie» valtid tillämpats på hela landsbygden, samt den 
andra av Kalmar, Blekinge och Kristianstads län, vaTS alla landskommuner 
förrättat val under annan tid. 

De 287 stadsdistrikten med särskild valtid utgjorde 53 % av hela antalet 
stadsdistrikt. 

Den vid 1928 års val på landsbygden mycket allmänna inskränkningen 
av valtiden till att sluta H . 7 i stället för kl. 8 e. m. synes vara nästan genom
gående tillämpad vid 1932 års val i de landsdistrikt, där valet ej skett på or
dinarie tid. 

Den preliminära röstfördelningen. Den vid 1928 års andrakammarval in
förda anordningen med preliminär röstfördelning genom valförrättarnas för
sorg omedelbart efter valet tillämpades sedermera vid 1930 års kommunala 
val. Att resultatet varit i stort sett tillfredsställande, bestyrkes av att ifråga
varande bestämmelser rörande riksdagsmannaval (69 § vallagen) fortfarande 
gälla. De innebära i huvudsak följande. 

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

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

övriga valsedlar ordnas i grupper1 på sådant sätt, att sedlar, vilka med 
hänsyn till hela sin väljarbeteckning (kartell-, parti- och fraktionsbeteckning) 
äro fullständigt likalydande, sammanföras i en grupp. Antalet valsedlar i 
varje grupp räknas, varefter sedlarna i varje grupp var för sig inläggas i ett 
eller flera omslag. Å varje omslag antecknas de inneliggande valsedlarnas 
väljarbeteckning och antal (mom. 3 d). 

Samtliga omslag förses med anteckning om valdistriktets namn samt förseg
las under minst två närvarandes sigill, vilka sigill i valprotokollet avtryc
kas. 

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

Efter denna i vallagen stipulerade förra del av röstfördelningen följer såsom 
senare del sammanställningen av röstsiffrorna valkretsvis och för hela riket; 
denna ordnas icke genom bestämmelser i vallagen. Tillvägagångssättet var 
på vissa punkter något förenklat, men för det mesta detsamma som användes 
år 1928 och skildras i berättelsen om riksdagsvalen åren 1925—1928. 

Genom telegrafverkets försorg insamlades de olika partiernas röstsiffror 
telefonledes. Valnämnderna erhöllo särskilda blanketter att ifylla och hade 
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att efter dem intelefonera röstsiffrorna under namnanrop »valresultatet» till 
ett i varje valkrets anordnat uppsamlingsställe, förlagt till en telegrafstation. 
Uppsamlingen och hopsummeringen sköttes här av telegrafverkets personal,1) 
men en tjänsteman från vederbörande länsstyrelse var närvarande för att lämna 
tidningsmän och andra upplysningar rörande valet samt vid behov bistå tele
graf personalen med anvisningar. I Västerbottens län, där antalet valdistrikt 
var synnerligen stort, skedde en första insamling för mindre områden genom 
några s. k. hjälpuppsamlingsställen. 

De hopsummerade röstsiffrorna för varje valkrets inrapporterades vidaTe 
per telefon till ett i Stockholm anordnat centraluppsamlingsstålle. När om
kring en fjärdedel av hela antalet valdistrikt avgivit rapport, skulle den första 
intelefoneringen till Stockholm ske, och därefter hade man att minst en gång 
i timmen meddela summan av dittills ingångna uppgifter. Om slutresultatet 
för valkretsen ej var klart till kl. 1-15 f. m. natten efter valet, skulle namnen på 
felande valdistrikt inrapporteras. Röstsiffrorna för dessa distrikt borde i den 
ordning de erhöllos omedelbart vidarebefordras till centraluppsamlingsstället. 
Slutligen skulle centralen i Stockholm stå i förbindelse med tidningarnas 
telegrambyrå, som bearbetade uppgifterna och uträknade mandatfördelningen. 

Det var därjämte ordnat så, att vid uppsamlingsstället inom varje valkrets 
lämnades meddelanden om röstsiffrorna till representanter för tidningar ut
givna inom valkretsen. 

Telegrafverket hade vidtagit särskilda anordningar för att valförrättarnas 
telefoner under erforderlig del av natten skulle kunna komma i förbindelse 
med uppsamlingsstationen. 

Kl. 2-30 f. m. förelågo uppgifter från samtliga valkretsar utom en, vars 
uppgifter erhöllos en timme senare. Till jämförelse må nämnas, att vid 1928 
års val den sista valkretsen ingav sin rapport kl. 5 f. m. 

För några få mindre valdistrikt i Norrland hade resultatet dock icke kun
nat avvaktas; de allra sista rapporterna, från ett par distrikt i Norrbottens 
län. inkommo först på e. m. tisdagen den 20 september. 

De erhållna röstsiffrorna samt den beräknade mandatfördelningen kungjor
des utom genom tidningspressen även genom uppläsning i rundradio. Det vi
sade sig sedermera, att den sålunda beräknade fördelningen av riksdagsman
daten på olika partier också blev den definitiva. I detta avseende blev så
lunda resultatet av den preliminära fördelningen oklanderligt. I det när
maste fullgott resultat erhölls ock vid 1928 års val, i det att den beräknade 
mandatfördelningen »stod sig» beträffande alla valkretsar utom en, Göteborgs 
och Bohus läns landstingsområdes, där partiställningen på grund av dagen 
efter valet inkommande uppgifter ändrades beträffande ett mandat. 

Vilka personer som blivit valda kunde väl i många fall ock förutses, men 
därom avsåg icke den preliminära röstfördelningen att giva upplysning. 

Skillnaden i röstsiffror mellan den preliminära fördelningen och den slut-

') Vid 1928 års val utfördes summeringsarbetet av personer frän tidningarnas telegrambyrå och 
ortspressen. 
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liga sammanräkningen angives för varje valkrets och parti i tab. J, där även 
motsvarande definitiva röstsiffra angives. När den slutliga sammanräknin
gen medfört ökning av röstsiffran, betecknas skillnaden med + , medan minsk
ning i förhållande till den förberedande fördelningen uttryckes med —. Eme
dan stänkröster, som ej tillfallit något särskilt parti, uteslutits vid den preli
minära, fördelningen, avviker skillnaden i totala antalet röster något från re
sultatet av differenserna för de olika partierna. 

Den uppkomna största skillnaden hänför sig till Göteborgs stad och be
står däri, att rösttalet för högern visade sig 2 257 enheter mindre än preli
minärt beräknats; för samtliga partier blev minskningen 2 060 röster. Orsa
ken var i huvudsak, att det s. k. kyrkliga folkpartiets 2 350 röster, som sam
manförts med den egentliga högerns rösttal, kommit att samtidigt upptagas 
särskilt och därigenom i slutsiffrorna dubbelredovisas. Bortser man från 
detta fel, som troligen av en del tidningar upptäckts och rättats, var skill
naden endast i en valkrets mer än 1 000 röster, nämligen i Västernorrlands 
läns, där slutresultatet innebar en ökning med 1 021 röster inalles och 924 
röster för högern. För Stockholms stad erhölls en sammanlagd ökning av 
830 röster och för Blekinge län en ökning av 362 röster, båda delvis förkla
rade av ett som vanligt stort antal valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen 
(vilka insändas direkt till Konungens befallningshavande och sålunda ej ingå 
i de preliminära röstsiffrorna). 

Fyra valkretsar företedde minskning, nämligen Göteborgs stads, varom nyss 
talats, Älvsborgs läns södra, Västerbottens läns och Norrbottens läns; för de 
båda sistnämnda låter sig minskningen förklara därav, att s. k. masskassering 
av valsedlar vid sammanräkningen inom länsstyrelsen ägt rum. Härom med
delas uppgifter i ett senare kapitel. 

Ökningen var för övriga 24 valkretsar tillhopa 4 711 röster eller, med av
drag för stänkröster, 4 555. Vill man jämföra denna faktiska ökning med den, 
som kunnat förväntas, har man att taga hänsyn dels till nyssnämnda valsedels
försändelser (A), dels ock till i vanlig ordning avgivna valsedlar, som an
tingen vid den förberedande behandlingen räknats som ogilla eller åsidolagda, 
men av länsstyrelsen godkänts (B), eller ock vid den preliminära fördelnin
gen godkänts, men sedermera ogillats (C). Nu befinnes, att för de 24 val
kretsar, varom här är fråga, de med A ovan betecknade rösterna utgjorde 
1 745 samt valsedlarna B och C kunna beräknas till omkring 1 750 och 600 
respektive. Den beräknade ökningen erhålles enligt formeln A + B — C och 
utgör omkring 2 900 eller 120 per valkrets. 

Endast det överskott, som den faktiska ökningen utvisar i förhållande till 
den beräknade, eller vid pass 1 660 röster (59 per valkrets), kan godtagas så
som ett mått på begångna fel vid den preliminära röstfördelningen. Ehuru den 
nämnda dubbelräkningen beträffande Göteborg icke härvidlag tagits i be
traktande, synes resultatet även i fråga om röstsiffrorna ha varit ganska till
förlitligt. 

Förändringarna i rösttalen för de särskilda partierna framgå ock av tab. J . 
Att märka är, att där beräknad uppdelning av rösttal på liberala och frisin-

3—330988. 
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nade gjorts (se kapitlet angående valsedlarnas fördelning på partier), har 
motsvarande beräkning verkställts beträffande de preliminära rösttalen. Några 
märkligare förskjutningar mellan partierna ha icke framkommit vid den de
finitiva sammanräkningen. För det socialdemokratiska var förändringen 
stÖTst, nämligen en ökning med 1 482 röster, som dock blott motsvarar 1 5 pro
mille av partiets hela rösttal. 

Kasserade valkuvert och valsedlar. Den samtidigt med den preliminära röst
fördelningen genom valnämnderna omedelbart efter röstningens avslutande 
vidtagna granskningen av valkuvert och valsedlar är i fråga om valkuverten i 
det stora flertalet fall definitiv, i det att valkuverten endast i undantagsfall 
insändas till Konungens befallningshavande. Beträffande utfallet av val
nämndernas ifrågavarande granskning hänvisas till föregående kapitel. 

Att en valdeltagares röst kasseras, beror antingen på valnämndens orik
tiga förfarande eller på valmannens eget åtgörande. Vållande till kasseringen 
i förra fallet är att valförrättaren icke iakttagit bestämmelserna i 61 § val
lagen, enligt vilka denne har att tillse, att det framlämnade valkuvertet är 
av behörig typ, tillslutet och stämplat men för övrigt omärkt, eller ock att 
han icke förfarit i enlighet med föreskrifterna i 69 § vid den förberedande 
röstfördelningen och valsedlarnas insändande till Konungens befallningshavan
de, vanligen i så måtto att valsedelsomslagen icke vederbörligen förseglats med 
två olika sigill (s. k. masskassering). 

De felaktigheter, som orsaka kassering av ett valkuverts innehåll och såle
des bero på valmannens eget åtgörande, finnas angivna i vallagens 79 §. Ogill 
är enligt denna paragraf valsedel, 

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

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

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

las samtliga dessa valsedlar. Finnas i ett valkuvert två likalydande valsed
lar, räknas däremot numera den ena såsom giltig, medan enligt bestämmelser, 
som gällde före 1928 års val, båda kasserades. 

Utöver här uppräknade kasseringsorsaker tillkomma de fall, då ett valku
vert är tomt, innehåller något annat än valsedel eller jämte valsedel något 
papper eller dylikt. Av lagtexten framgår icke, att i sistnämnda fall valse^ 
deln skall ogillas, men praxis torde vara att så sker. Vid 1932 års val blevo 
också vid definitiva sammanräkningen dylika valsedlar ogillade i samtliga 
valkretsar, där de förekommo. I Kronobergs läns valkrets ha dock inga dylika 
fel förekommit. 

Beträffande valsedelsförsändelserna tillkommer såsom ytterligare krav, att 
ytter- och innerkuverten skola vara anordnade på föreskrivet sätt. För de 
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valsedelsförsändelser, som insändas till Konungens befallningshavande (71 § 
vallagen), skola ytterligare vissa villkor vara fyllda. Felaktigt anordnade 
valsedelsförsändelser av det senare slaget bliva icke i röstlängderna avpric
kade, och vederbörande äro följaktligen ej — i olikhet mot övriga väljande, 
vilkas röster kasseras — att räkna som valdeltagare i egentlig mening. 

Uppgifter rörande antalet kasserade valkuvert och valsedlar vid 1932 års 
val meddelas valkretsvis i tab. 3. Frånsett obrutna ytter- och innerkuvert 
till valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen utgjorde ifrågavarande antal 
för valet i dess helhet 6 060, varav omkring 3 000 komma på städerna. Kassa-
tionens storlek vid de senare årens andrakammarval har utgjort: 

Kasserade val- T ... Kasserade val- T ... 
Talet är kuvert och r Prom? ! e ' Valet är kuvert och l P r 0 D » ^ 

valsedlar a v a a m t l , S a valsedlar a v s a m t l l S a 

1914 (vârvalet) . . 3 229 4"2 1921 5384 3"1 

1914 (hSstvalet) . . 4125 5-R 1924 5473 3" t 

1917 3 066 4-1 1928 4 490 1 9 

1920 2011 3-0 1932 6060 24 

Den påtagliga minskning av det relativa antalet kasserade valkuvert och 
valsedlar, som eljest i senare tid ägt rum, har vid det senaste valet förbytts 
i ökning. De föregående förändringarna kunna delvis återföras på förändrade 
lagbestämmelser, nämligen dels år 1920 genomförda åtgärder för undanröjande 
av orsakerna till masskassering och dels från och med år 1928 tillämpat för
farande med preliminär röstfördelning samt förändrad behandling av val
kuvert med två likalydande valsedlar, av vilka som nämnt den ena numera 
räknas. 

Nedanstående sammanställning visar, av vilka olika orsaker kassering ägt 
rum vid de båda senaste valen: 

Valkuvert och valsedlar, som ej av valförrättaren bort emottagas eller av 
honom behandlats oriktigt: 

År 1932 År 1928 

Ej tillsliitna kuvert 1 14 
Märkta, ostämplade el. felaktigt stämplade kuvert . 15 7 
Kuvert av felaktigt form o. dyl 4 39 
Ingen el. felaktig försegling vid insändandet till K. B. 556 — 

Summa 576 60 

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

År 1932 År 1928 

Valkuvert utan innehåll 958 807 
» innehållande 2 olika eller liera än 2 valsedlar . . 771 673 

» utom valsedel även annat 791 505 
> med annat innehåll än valsedel 281 287 
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Ar 1932 Ar 1928 
Valsedel märkt 1 863 1 643 

> utan namn eller utan giltiga sådana 474 258 
» » partibeteckning 111 121 

blank 106 63 
» på annat än vitt papper 14 21 
» med väljarbeteckning på oriktig plats 13 7 
» med flera än tre väljarbeteckningar 4 2 

Övriga anledningar 98 43 

Samma 5484 4430 

Obrutna ytter- och innerkuvert till valsedelsförsändelser enligt 71 § vallagen: 

År 1932 År 192b 

Avsändare ej behörig el. ej styrkt behörighet att rösta enligt 71 § vallagen . . 64 .">7 
> röstat vid själva valtillfället enligt inprickning i röstlängden . . . . 6 15 
» ej upptagen i röstlängden som röstberättigad 65 109 

Namn, valdistrikt el. hemvist ej alls el. felaktigt angivet 5 29 
Valsedelsförsändelse för sent inkommen 70 66 

» ej rekommenderad . . 80 53 
Valkuvert oförseglat, ej av rätt slag el. dyl 26 42 
Vittne ej behörigt eller saknas; vittnesintyg ej avfattat på föreskrivet sätt . . 111 53 
Övriga anledningar 7 3 

Summa 434 427 

Dea till första gruppen hörande kassationsorsaken »ingen eller felaktig för
segling vid insändandet till K. B.» förekom som synes icke alls vid 1928 års 
val, men har nu inträffat i 15 fall, omfattande 556 valsedlar eller -kuvert. 
Dessa fall innefattas under vad som ovan benämnts masskassering, ehuru vis
serligen de felaktigt förseglade valsedelsomslagen i ett par fall innehållit blott 
enstaka valsedlar. Av de 556 hänföra sig 551 till Västerbottens och Norrbot
tens läns valkretsar; i två fall har kasseringen träffat samtliga valsedlar inom 
ett valdistrikt.1) Senast vid 1924 års val skedde i några fall kassering av ett 
helt distrikts valsedlar, men då blev ogillandet efter besvär upphävt av rege
ringsrätten. Denna gång har intet fall av masskassering överklagats.2) 

Grupp 2 omfattar valsedlar och valkuvert, vilkas ogillande berott på val
mannens eget åtgörande, samt består dels av sådana, som avlämnats vid själva 
valtillfället, och dels av sådana, som utgjort innehållet i de valsedelsförsän
delser enligt 71 § vallagen, vilkas ytter- och innerkuvert brutits. En bety
dande ökning kan vid jämförelse med 1928 års val konstateras, och ökningen 
fördelar sig på de flesta av de särskilda kasseringsorsakerna. 

Den tredje gruppen avser de till K. B. insända valsedelsförsändelser, vilka 
kasserats obrutna och, som nämnt, utan att anteckning i röstlängden om ut
övad rösträtt skett. Här är antalet ungefär detsamma som vid 1928 års val. 

') Vägsele d., Lycksele kommun, Västerbottens län, och Sjuismarks d., Norrfjärdens kommnn, Norr
bottens län. — 2) 5 länsstyrelser Unberäknat Ö.Ä. i Stockholm) ha godkänt felaktigt förseglade om
slag, 3 ha förklarat dem ntan inverkan på valet, och 2, som haft flere fall att behandla, ha de!s 
godkänt och dels ogillat dem. 
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Kassationsprocenten är i fråga om dylika försändelser ojämförligt mycket 
större än beträffande vid valtillfället avgivna röstsedlar, i det att 476 eller 
19-3 % av samtliga ifrågavarande försändelser, som voro 2 466, blivit ogil
lade, 434 före och 42 efter kuvertens öppnande. 

De i ovanstående tabellsammanställningar meddelade siffrorna kunna icke 
anses fullt exakta, emedan länsstyrelserna ieke tillämpat alldeles samma för
delningsgrand. I några valkretsar sammanföras exempelvis valkuvert med 
annat innehåll än valsedel med valkuvert utan innehåll. 

Frånsett de omnämnda masskasseringarna har större olikhet i praxis inom 
olika valkretsar icke kunnat förmärkas. Nämnas må dock, att valsedlar, av
seende landstingsmanna- eller kommunalfullmäktigval, på vissa håll godkänts, 
men på andra håll ogillats. 

Till sist må något sägas om förelupna felaktigheter, som ej varit av den 
art, att de föranlett till kassering av valsedlar eller valkuvert. Sedan läns
styrelsernas granskning av valhandlingarna uppdelats på två procedurer, 
en förberedande och en slutlig, innehålla röstsammanräkningsprotokollen emel
lertid färre detaljuppgifter om sådana fel, som här avses, än tidigare. Proto
koll över den förberedande granskningen ha endast i få fall insänts. Sålunda 
omtalas fel i valprotokollens uppgifter om antalet avgivna valsedlar m. m. i 
57 fall, fördelade på 8 valkretsar, ehuru sådana fel med säkerhet förekommit 
i varje valkrets. Mot valprotokollens uppgifter om valtiden har anmärkning 
gjorts i 59 fall uti 5 olika valkretsar. Förväxling av föreskrivna ytterkuvert 
oeh omslag av olika typer torde varit mycket vanlig, men omnämnes endast i 
12 valkretsar. Från ett distrikt i Konneby stad hade inkommit 38 valsedlar, 
vilka icke företedde märken efter vikning och som därför förklarades ogilla, 
enär de uppenbarligen ej avlämnats vid valförrättningen (de ingå ej i upp
gifterna i början av detta kapitel). Då å valsedlar förekommande namn 
med mer än två överstiga det antal riksdagsmän valet avser, skola de över
skjutande namnen enligt 59 § vallagen förklaras obefintliga. Med tillämp
ning härav ha å 11 001 valsedlar ett eller flera namn förklarats obefintliga. 
De fördela sig på 6 valkretsar. 

I manuskript finnas i statistiska centralbyrån tillgängliga uppgifter för 
varje valdistrikt å antalet kasserade valkuvert och valsedlar. 

Överklagade val. Över 1932 års val anfördes besvär i fyra valkretsar, 
nämligen av en person i var oeh en av Skaraborgs, Kopparbergs, Jämtlands 
och Västerbottens läns valkretsar. I två fall (Kopparbergs och Jämtlands 
län) inkommo besvären med posten och blevo därför i enlighet med 22 § 
riksdagsordningen icke upptagna till prövning. Ej heller Övriga besvär för
anledde någon ändring. 

Tre i besvären anförda omständigheter må här nämnas. I ett valdistrikt i 
Skaraborgs läns valkrets hade valförrättningen på grund av förrättad hög
mässogudstjänst inställts en timme av den utsatta tiden och i följd härav 
icke, på sätt i 58 § andra stycket vallagen föreskrives, fortgått två timmar 
efter kl. 5 e. m. Av de till länsstyrelsen från två valdistrikt i nyssnämnda 
valkrets inkomna omslagen voro två förseglade med endast det ena av de i 
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valprotokollet avtryckta båda sigillen. De sålunda förelupna felaktigheterna 
hade icke i något fall föranlett ogillande av härav berörda valsedlar. I ett 
valdistrikt i Västerbottens län hade klaganden obehörigen förvägrats rösta. 

Regeringsrättens motivering för avslag på besvären är i de omtalade tre 
fallen den, att felaktigheterna icke kunnat inverka på valets utgång. Kla
gandenas övriga påståenden hade i allmänhet icke styrkts. 

Att endast få val överklagats och att klagomålen på senare år sällan bifal
lits, visar nedanstående tablå (de två senaste nya sammanräkningarna gällde 
1924 åTS val) : 

„ .„ Hela an- Därav Ny samman- Nytt 
r talet val överklagade räkning val 

1911, 1914 våren, 1914 hdsten . . 168 9 — 1 

1917, 1930, 1921 . . 140 18 2 8 

1924, 1928, 1932 84 16 2 — 

Rösträtten. 

Rösträttsbestämmelser m. m. Enligt R. O. 16 § tillkommer rösträtt till 
riksdagens andra kammare varje svensk man och kvinna från och med kalen
deråret näst efter det, varunder han eller hon uppnått tjugotre års ålder, med 
undantag för 

a) den, som står under förmynderskap eller är i konkurstillstånd; 
b) den, som är av allmänna fattigvården omhändertagen för varaktig för

sörjning; 
c) den, som är från valrätten utesluten på grund av ådömd straffpåföljd. 
Var och en som icke brister i något av ovannämnda villkor för rösträtt, 

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

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

Till grund för 1932 års andrakammarval lågo alltså de samma år upprät
tade röstlängderna, vilka beträffande personer födda år 1909 försetts med an
märkning, att rösträtten inträdde först år 1933. Vid den statistiska bearbet
ningen lämnas sistnämnda personer helt åt sidan, för så vitt de icke av 
misstag tillåtits rösta, då de medräknas även bland de röstberättigade. Bland 
de fel, som förmärkts vid granskningen av röstlängderna, är det antydda det 
utan jämförelse vanligaste; se härom under rubriken »Röstberättigade och 
icke röstberättigade». 
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Tab. K. I röstlängd upptagna personer, valkretsvis, år 1932. 

I den mån det varit möjligt, ha därjämte avlidna personer uteslutits från 
bearbetningen. Då det emellertid icke finnes stadgat, att dödsfall timade un
der tiden mellan röstlängdens upprättande och valet skola antecknas i röst
längden, ha icke alla avlidna på detta sätt blivit uteslutna. För härav upp
kommet fel redogöres närmare under »Valdeltagandet». 

I röstlängd upptagna personer. I tab. K lämnas valkretsvis med fördel
ning på land och stad samt efter kön uppgifter rörande i 1932 års röstlängder 
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upptagna personer frånräknat dels de år 1909 födda och dels de såsom avlidna 
antecknade. Hela antalet utgjorde 3 767 394. På landsbygden komma 2 432 244 
(64-6 %) och på städerna 1 335 150 (35-4 %). Männens antal utgör 1 814 511 
(48'2 %) och kvinnornas 1952 883 (51-8 %). Kvinnorna äro överlägsna till 
antalet inom samtliga valkretsar med undantag av Jämtlands, Västerbottens 
och Norrbottens län. Särskilt framträdande är kvinnornas övervikt i de tre 
stadsvalkretsarna, d. v. s. Stockholms stad, fyrstadsvalkretsen och Göteborgs 
stad. 

Jämfört med år 1928 har antalet i röstlängd upptagna ökats med 195 153 
personer eller 5-5 %. Ökningen är något större för männen (6-l %) än för 
kvinnorna (4-9 %). Att landsbygdens ökningstal, 62 944 (2-7 %), är lägre än 
städernas, 132 209 (110 %), är beroende, förutom på stadsbefolkningens snab
bare tillväxt i allmänhet, på en del inträffade förändringar i administrativa 
indelningen, bl. a. tillkomsten av en ny stad, Nybro. 

Av hela folkmängden voro de i röstlängd upptagna 6lM % emot 58-7 % vid 
närmast föregående val. Förskjutningen härutinnan står i samband med den 
minskning av befolkningsgrupperna under 23 år, som blivit en följd av den 
alltjämt sjunkande födelsefrekvensen. Â landsbygden representera de i röst
längd upptagna 59"0 % och i städerna 65'5 % av folkmängden. Procenttalet för 
männen är 59'7 och för kvinnorna 62-5. Såsom framgår av tab. K, äro rela
tionstalen för de särskilda valkretsarna ganska växlande. Ytterligheterna 
förete å ena sidan Stockholms stad, där icke mindre än 71"2 % av befolkningen 
äro upptagna i röstlängd, och å andra sidan de två nordligaste valkretsarna, 
Norrbottens och Västerbottens län, där motsvarande procent uppgår till endast 
50-9 och 52-7. 

Röstberättigade och icke röstberättigade. Antalet röstberättigade med för
delning efter kön samt å landsbygd och städer meddelas valdistriktsvis i tab. 2. 
Hela antalet utgjorde 3 698 935 eller 5-5 % mera än vid 1928 års val. På 
landsbygden komma 2 385 456 (64-5 %) och på städerna 1 313 479 (35-5 %). 
Männen utgjorde 1 780 449 och kvinnorna 1 918 486, vadan på varje 1 000-tal 
män kommo i genomsnitt 1 078 kvinnor. År 1928 utgjorde motsvarande pro
portion 1090. 

I tab. L angives för varje valkrets proportionen mellan könen bland de röst
berättigade dels på landsbygden och dels i städerna. På landsbygden råder 
mellan dem nästan jämvikt med någon övervikt för männen i nordligaste de
len av landet. I städerna är kvinnoöverskottet däremot betydligt; i medel
tal utgöra kvinnorna där 1 249 mot 1 000 män. 

Vidare lämnar tab. L upplysning om antalet röstberättigade i procent av 
folkmängden, vilket för hela riket utgjorde 60'0 % mot 57-6 % vid valet år 
1928 och växlade mellan 70'1 % i Stockholms stad och 49'7 % i Norrbottens 
län. För landsbygden uppgick ifrågavarande procenttal till 57-8 och för stä
derna till 64'4. Sättes de röstberättigades antal i relation till riksdags
männens antal, befinnes för riket i dess helhet antalet röstberättigade per re
presentant uppgå till 16 082 emot 15 242 vid närmast föregående val. Mot
svarande tal för de särskilda valkretsarna variera inom ganska vida gränser 
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Tab. L. Relativa antalet röstberättigade och icke röstberättigade samt proportionen 
mellan könen inom dessa grupper, landsbygd och städer, valkretsvis, år 1932. 
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eller mellan högst 18 974 för Stockholms stad och 11 435 för Gotlands län. 
Såsom synes äro variationerna härvidlag betydligt större än i fråga om folk
mängden per representant (tab. H) . 

Antalet icke röstberättigade finnes angivet i tab. 4 särskilt för landsbygd 
och städer, män och kvinnor samt fördelat med hänsyn till rösträttshindrets 
art (diskvalifikationsgrunden). Med inräknande av 26 personer, för vilka 
rösträttshindrets art icke angivits, var hela det nämnda antalet 68 459 emot 
66 569 vid det nästföregående valet, motsvarande en ökning av 2'8 %. På lands
bygden funnos 46 788 (68-3 %) icke röstberättigade och i städerna 21 671 
(31-7 %) eller ungefär samma proportion som vid det förra valet. 

Av de icke röstberättigade voro 34 062 män och 34 397 kvinnor, motsvarande 
1 010 kvinnor på 1 000 män. Påfallande är, hurusom kvinnorna i allmän
het äro övertaliga på landsbygden, men männen i städerna, alltså tvärtemot 
vad som gäller de röstberättigade ; se vidare tab. L. 

Det är numera en yiterst ringa del av befolkningen, som faller för de kvar
varande rösträttsstrecken, endast 11 %. "Växlingarna valkretsvis äro ej stora. 

Av hela antalet i röstlängderna upptagna äro de icke röstberättigade, så
som slutligen av tab. I framgår, endast l-9 % på landsbygden och 1-6 % i stä
derna med tämligen små skiljaktigheter mellan valkretsarna. Ej heller bland 
de minsta enheterna, valdistrikten, företer den nämnda proportionen några 
större olikheter. Inom 234 valdistrikt voro alla i röstlängden upptagna röst
berättigade, och inom ytterligare 554 distrikt var deras antal, som saknade 
rösträtt, ej mer än högst 2. Â andra sidan funnos i ett sextiotal distrikt 
rösträttshinder för mer än 5 % av hela antalet personer i röstlängden, varav i 
13 distrikt för mer än 10 % av sagda antal. Av de 13 lågo tio i Norrbottens län, 
däribland Muodoslombolo valdistrikt (Pajala) med maximum (22-0 %). Upp
gifter distriktsvis angående hinder för rösträtt ha av utrymmesskäl lika litet 
denna gång som vid de båda nästföregånde valen meddelats i berättelsen, men 
finnas i manuskript tillgängliga i statistiska centralbyrån. 

Ovan har nämnts, att för 26 personer visserligen angivits hinder för röst
rätt, men ej hindrets art. Även andra fel, som iakttagits vid bearbetningen 
av röstlängderna, må här antydas. Dels märkas sådana fall, där vederböran
de visserligen instreckats i kolumnen för röstberättigade, men omständighe
terna (t. ex. anteckning i anmärkningskolumnen) giva vid handen, att så 
rätteligen icke bort ske. Antalet dylika fall har varit omkring 220, varav 
200 på landsbygden. Även fel av motsatt slag ha förekommit: uppgivna hin
der för rösträtt, vilka enligt vad det synes rätteligen icke förefunnits: men 
dessa fel äro mycket få. De anmärkningar eller andra anteckningar i röst
längderna, som gälla båda slagen av ifrågavarande fel, äro troligen gjorda av 
valnämnderna utan avsikt att ändring i längderna skulle äga rum (röstlängds-
upprättarens anteckning i rösträttskolumnen har åtminstone ej ändrats) : så
dan ändring förutsätter, som ovan angivits, skriftlig anmärkning mot röst
längden. Dels har i omkring 530 fall befunnits, att personer, som saknade 
rösträtt, ändock fått deltaga i valet. Ojämförligt vanligast bland dessa se
nare fel är det, att en år 1909 född person fått rösta. Detta hände i 513 fall. 
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också de huvudsakligen tillhörande landsbygden (407).1) Då rösträtten för 
nämnda årsklass inträder i och med år 1933 och röstlängdens giltighet upp
hör först den 1 juli det året, äro instreckningarna i rösträttskolumnen för den
na den yngsta årsklassen alldeles lika de övriga, vilket i förening med bråd
skan under valförrättningen kan förklara, varför anmärkningen om tiden för 
rösträttens inträde så pass ofta förbises. 

Hela antalet påträffade fel i röstlängderna var 780, motsvarande ungefär 
ett fel på vart sjätte distrikt. Som förut anmärkts, ha alla personer, som 
av misstag tillåtits rösta, i statistiken inräknats icke blott bland valdeltagarna, 
utan också bland de röstberättigade. 

De icke röstberättigades fördelning efter diskvalifikationsgrnnden samman
fattas här nedan efter tab. 4. När mer än ett hinder gällt för samma person, 
har han hänförts till det nedan och i tab. 4 först upptagna hindret. En ut
ländsk medborgare, som erhöll full försörjning av fattigvården, har sålunda 
räknats som utlänning etc. 

Diskvalifikationsgrunder landsbygden Städerna Riket Män Kvinnor 
Antal % Antal ?» Antal % Antal % Antal % 

Utländska nndersâtar . . 3253 70 6 909 319 10162 14-9 5003 J4'7 5159 150 

ÅdSmd straffpåföljd . . . 636 13 829 3"8 1465 2 l 1342 3'9 123 04 

I konkurs eller omyndiga . 11881 25M 4406 20'4 16287 2 8 8882 26'1 7 405 21"ö 

Fattignnderstödda. . . . 30997 66'3 9522 43'9 40519 592 18822 55"8 21697 631 

Summa 46 767 1000 21666 lOOo 68438 lOOo 34049 100o 34384 lOOo 
Grnnd ej u p p g i v e n . . . . 21 — 5 — 26 — 13 — 13 — 

Det utan jämförelse kraftigast verkande hindret är det s. k. fattigvårds
strecket, vars andel på landsbygden är två tredjedelar och i städerna fyra 
niondelar. De som fallit för detta streck äro likväl något färre än vid det 
föregående valet, även om minskningen kommer enbart på kvinnorna. Stigit 
har däremot antalet personer, som förlorat sin rösträtt på grund av konkurs 
eller omyndighet; numera äro de närmare en fjärdedel av samtliga icke röst
berättigade; orsaken är vanligare på landsbygden än i städerna. Utlännin
garna voro icke många på landsbygden, men i städerna den näst största 
gruppen. 

Skillnaden mellan män och kvinnor är utpräglad i avseende på en diskva-
lifikationsgrund, nämligen straffpåföljden, som nästan endast drabbat män
nen. Bland de. fattigunderstödda äro emellertid kvinnorna i majoritet, och 
ehuru övervikten här är måttlig, uppväger den på grund av gruppens stor
lek männens övervikt inom den förstnämnda gruppen, så att hela antalet 
män och kvinnor, som sakna rösträtt, blir ungefär lika stort. 

Antalet personer, som fallit för mer än ett av rösträttsstrecken, var 4 405, 
huvudparten av dem eller 4 189 för fattigvårdsstrecket i förening med kon
kurs- och omyndighetsstrecket. Som av det sagda framgår, ha nämnda 4 189 
personer ovan och i tab. 4 helt räknats till gruppen »i konkurs eller omjTi-
diga». 

"} För Stockholms stad saknas emellertid uppgifter. 
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Ända sedan 1911 års val ha röstlängderna plägat bearbetas i avseende på 
yrken och yrkesgrupperna därjämte sammanförts till tre större s. k. social
grupper. Med avseende på 1932 års val har, såsom förut nämnts, motsvarande 
bearbetning av statsfinansiella skäl inställts. 

I brist på yrkesuppgifter erbjuder sig dock en möjlighet att ställa röstbe
rättigades och valdeltagares antal i relation till indelningen i socialklasser, 
nämligen genom gruppering av kommunerna efter befolkningens sammansätt
ning av dylika klasser s å d a n d e n n a s t ä l l d e s i g v i d d e t n ä s t 
f ö r e g å e n d e v a l e t , 1 9 2 8 å r s . Då det torde kunna antagas, att den
na klassfördelning i det stora hela behållit sin giltighet, har en dylik gruppe
ring här gjorts. 

Gruppindelningen grundar sig på dels arbetarbefolkningens1) och dels jord
brukarbefolkningens relativa talrikhet inom respektive kommuner, och grupp
beteckningar och gränser mellan grupperna framgå av följande tablå: 

Procentuell andel av de i röstlängd upptagna 

Arbetarbefolkning Jordbrukarbefolkning 
Landskommunerna. 

Grupp A 

> Bl 

.- B2 

B3 

. Cl 

02 

C3 

högst 30 i 

30-1—60 > 

över 60 > 

över 60 S 

> 60 » 

30-1—60 » 

högst 30 .-

över 60 » 

301—60 » 

högst 30 » 

Städerna. 

Grupp A 

> B 

C 

högst 50 % — 

501—60 » — 

över 60 » — 

Att märka är, att »arbetarbefolkning» och »jordbrukarbefolkning» icke helt 
utesluta varandra. Arbetarbefolkningen inom jordbruket har nämligen räk-

.nats till båda grupperna, vilket förklarar, att grupp Cl kan förekomma. 
Inom A-kommunerna upptar arbetarbefolkningen en mycket liten andel av 

hela folkmängden, vad landsbygden beträffar, B-kommunerna intaga en mellan
ställning, och C-kommunema äro de egentliga arbetarsamhällena. Talrik jord
bruksbefolkning ha framför allt de med A, Bl och Cl betecknade landskom
munerna, men ringa sådan ha kommungrupperna B3 och C3, av vilka den 
senare representerar de typiska industrikommunerna på landsbygden. Stä
derna äro grupperade endast efter arbetarbefolkningens talrikhet, och A-grup
pen omfattar för dem ett högre procenttal, 50, än för landsbygden, där grän
sen är satt till 30 %. 

Antalet kommuner och antalet röstberättigade inom de olika grupperna fram
gå av följande tabell, som även innehåller några jämförelsesiffror för år 1928. 

') = Socialgrupp III i Riksdagsmannavalen åren 1925—1928. 
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De sistnämnda överensstämma ej fullt med vad som angivits i motsvarande sta
tistiska berättelse, emedan omräkning gjorts med hänsyn till de tre större 
områdesregleringar mellan land och stad, som företagits mellan de båda valen 
(se sid. 55—56). 

Antal R ö s t b e r ä t t i g a d e 
kommuner 1 — 9 — 3 — 2 I Ä av 

1932 Män Kvinnor Samma 1928 1932 
Landskommunerna. 

Wrupp A 238 

» B 1 524 

därav grupp Bl . 937 
. » B2 . 540 

> B:! . 47 
O 655 

därav grnpp Cl . 182 
C2 . 309 

» » C3 . 164 

Samtliga 2 417 

112 263 55980 56031 112011 4"8 4'T 
1343148 687651 685343 1372994 580 57'6 
633 196 324 090 318 711 642 801 27S 26-9 
657 997 336 085 335 376 671461 284 28-2 
51 955 27 476 31 256 58 732 28 25 

862 570 452 738 447 713 900451 37'2 37'7 
90 423 45 251 43 479 88 730 3'9 3'7 

360 709 188 015 185 294 373 309 15-6 15'8 
41JJ38 219 472 218 940 438 412 1T7 18^ 

2317 981 1198369 1189087 2385456 1000 100-0 
Städerna. 

Grnpp A 11 22566 10 372 13 955 24327 1-0 T9 
' B 57 578 966 281292 365 616 646908 48"7 49'2 
» C 46 586159 292416 349828 642244 49"4 48'9 

Samtliga 114 1187 691 584080 729399 1313479 100 0 100 o 

Gruppen A omfattar endast en obetydlig del av såväl landsbygdens som 
städernas röstberättigade; av städerna höra de minsta merendels till denna 
grupp. Gruppen B är störst, och på landsbygden omfattar den flera perso
ner än de båda andra grupperna tillsammans, under det a t t i städerna grup
perna B och C äro ungefär jämnstarka . Större förändringar av det inbör
des förhållandet mellan grupperna ha icke inträffat sedan 1928 års val, men 
gruppen C på landsbygden har vunnit något i s tyrka på de båda andra grup
pernas bekostnad. I städerna är det mellangruppen, B, som något ökat sin 
andel. 

Vikt igast av landsbygdens delgrupper äro de främst jordbruksbetonade 
grupperna B2 och B l samt de mera industrialiserade C3- och C2-kommu-
nerna. 

För valdeltagandet och partifördelningen inom de olika kommungrupper-
aa redogöres i respektive kapitel. 

Valdeltagandet. 

Uppgifter rörande i valet deltagande män och kvinnor meddelas i såväl ab
soluta som relativa tal för varje valdistrikt och valkrets i t ab . 2. För hela 
riket uppgick antalet till 2 500 769, varav 1 589 798 komma på landsbygden 
och 910 971 på städerna. Då motsvarande antal vid 1928 års val utgjorde 
2 363168, har ökning ägt rum med 137 601 (5-8 %), fördelat med 53 827 
(3"5 %) på landsbygden och 83 774 (10'1 %) på städerna. Skillnaden mellan 
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landsbygdens ökning och städernas blir något mindre, om man tar hänsyn till 
stadsbefolkningens ökning genom tillkomsten av en ny stad (Nybro) och ge
nom inkorporering. 

A v hela väljarantalet voro 1 301 933 män och 1 198 836 kvinnor, motsva
rande 921 kvinnor mot 1 000 män; på landsbygden komma 869 736 män och 
720 062 kvinnor samt på städerna 432 197 män och 478 774 kvinnor, vadan 
proportionen mellan könen är helt olika för landsbygden (828) och städer
na (1108 ) , till stor del beroende på olikhet i befolkningens sammansättning. 

Antalet valdeltagare vid 1932 års val är det högsta som förekommit, och 
näst högst är antalet i valet år 1928 deltagande. Även relativt, det vill säga 
i förhållande till de röstberättigades antal, bildar det senaste valets deltagar-
siffra maximum, ehuru höjningen sedan 1928 är skäligen obetydlig (0-2 %). 
Relationen mellan valdeltagare och röstberättigade var nämligen vid det se
naste valet 67'6 och vid det nästföregående 67"4 %. Nedanstående tablå visar 
utvecklingen i detta hänseende alltsedan år 1899: 

Röstande i % av röstberättigade Antal röstande 
Landsbygden Städerna Hela riket Hela riket 
II. Kv. M. Kv. II. Kv. M. o. kv. 31. Kv. 
% % % % % % % 

År 1899 . . . . 355 — 56-8 — 40"3 — — 136982 — 

> 1902. . . . 41-7 — 63-6 — 47-2 — — 180529 — 

» 1905. . . . 44-7 — 65-5 - 50--4 — — 217 759 — 

» 1908 . . . . bli — 70'0 — 61-3 — — 308412 — 

> 1911. . . . 555 - 63-0 — 57-0 — — 607487 — 

Våren 1914. . . . 68-1 — 76"7 — 69'9 — — 763423 — 

Hösten 1914. . . . 643 — 73"1 — 66"2 — — 735485 — 

År 1917. . . . 64-0 — 71"8 — 65"8 — — 739053 — 

> 1920. . . . 53-1 — 62-1 — 553 — — 660193 — 

> 1921. . . . 61'9 45-5 62-2 505 620 472 54-2 949681 797872 

> 1924. . . . 582 43-7 64"3 523 600 467 53n 956 518 814 089 

> 1928. . . . 71-8 60-4 74-1 66"7 726 627 67M 1217 253 1145915 

- 1932. . . . 72-7 60-6 74-0 65-« 73'l 62'5 67 6 1301933 1198836 

Relationstalet är högre för städerna (69'4 %) än för landsbygden (66 -6), men 
en utjämning synes äga rum dem emellan. Den ofantliga stegringen i livaktig
heten vid 1928 års val har följts av en stagnation, och det är vid båda tillfäl
lena det kvinnliga elementet, som bäst visat förändringen. Kvinnornas livak
tighet har sålunda varit, något, sämre vid 1932 års än vid 1928 års val. 

E n omständighet förtjänar at t nämnas såsom i någon mån förryckande vid 
jämförelser mellan valdeltagare och röstberättigade. Förut har angivits, att 
personer, vilka i röstlängderna antecknats såsom avlidna, fråndragits vid ned-
räkningen av de i röstlängd upptagna. En olägenhet är, a t t anteckningarna 
härom icke äro fullständiga, emedan skyldighet därtill som nämnt icke finnes. 
Anteckningarna ha emellertid gjorts till föremål för en stickprovsundersök
ning, omfattande Örebro och Västmanlands läns valkretsar samt den skånska 
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fyrstadsvalkretsen eller 10-2 % av de röstberättigade i hela landet och 6-6 % av-
antalet valdistrikt. 

Av röstlängderna för nämnda valkretsar befunnos 39 innehålla antecknin
gar om dödsfall, ett antal som motsvarar 13-3 % av samtliga. Där så kunnat 
ske, har dödsfallens antal jämförts med motsvarande antal i dödboken under 
tiden 1 jan.—17 sept. 1932 enligt till befolkningsstatistiken inkomna utdrag. 
För Örebro och Västmanlands län uppgår det förra antalet till omkring 30, 
resp. 50 % av det senare, och för fyrstadskretsen, där dödsfallsanteckningarna 
förekomma i Lunds stads samtliga valdistrikt, är motsvarande procenttal 88. 
Endast i det sistberörda fallet kan man alltså tala om en mera allmänt genom
förd prövning av längderna i avseende på personer, som avlidit före valda
gen, medan eljest anteckningarna om dödsfall i regel synas tillkomna slump
vis eller avse enbart av valnämndsledamöterna kända dödsfall. 

Den höjning av procenttalet valdeltagare, som uppkommer, när de såsom av
lidna antecknade frånräknas summa röstberättigade, kan i de undersökta fal
len beräknas. För de 17 valdistrikten tillhörande Örebro län skulle utan hän
synstagande till de döda procenttalet 61-6 erhållits, men talet utgör 61'9 med 
hänsyn till dem. För Västmanlands län (14 distrikt) erhållas efter samma 
beräkningsgrund procenttalen 66-8 och 67"4, och för Lunds stads 8 distrikt 
bliva motsvarande tal 78'6 och 79"8. Att döma av dessa siffror S5fnes det av 
berörda felkälla härrörande felet i valdeltagarfrekvensen i allmänhet kunna 
antagas icke överstiga 1 %. 

Olika praxis har tillämpats i statistiken rörande en del föregående val be
träffande anteckningarna om dödsfall. Vid 1914 års båda val samt vid 1917 
och 1920 års gjordes nämligen ingen reduktion av de röstberättigades antal 
på grund av anteckningar om dödsfall. De tal, som uttrycka livaktigheten 
vid dessa val, skulle sålunda vara i någon liten mån för låga. men felet torde 
knappast vara märkbart, då antalet längder försedda med dödsfallsanteck
ningar varit ganska ringa. 

Nedan meddelas uppgifter om valdeltagandet i Sverige och några främ
mande länder enligt senast tillgängliga källor: 

Valår % Valår % 

Sverige 1932 676 Polen 1930 748 

Danmark 1929 79"4 Schweiz 1931 783 

Finland 1930 65'9 Tjeckoslovakien . 1939 916 

Norge » 77'6 Tyskland . . . . 1932 834 

Frankrike . . . . 1928 83'8 Österrike . . . . 1930 90 

Som man finner, visa de flesta högre deltagarlrekvens än Sverige. Den 
-engelska valstatistiken saknar uppgifter om deltagarfrekvensen. I övrigt på
verkas denna naturligtvis av valrättsbestämmelserna i respektive land. 

De frekvenstal, som känneteckna valdeltagandet inom de särskilda valkret
sarna, återgivas i tab. M. Det livligaste valdeltagandet uppvisar liksom förut 
fyrstadsvalkretsen med 76-0 %, och därnäst kommer Malmöhus läns valkrets, 
också i likhet med förut. Minimum företer denna gång Kopparbergs län 
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Tab. M. Deltagandet i valet, valkretsvis, med fördelning på landsbygd 
och städer, år 1932. 
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(615 %) med Norrbottens län närmast. Det är ej längre så vanligt, att stä
dernas frekvenstal är högre än landsbygdens, utan utjämning har skett, såsom 
redan konstaterats. 

Även om män och kvinnor tagas skilda, behålla de båda förstnämnda val
kretsarna ändå främsta rummet. Det svagaste valdeltagandet ägde beträf
fande männen rum i Göteborgs och Bohus läns landstingsområde (671 °/°), me
dan andra rummet här liksom för båda könen tillsammans intages av Norr
bottens län. Kvinnorna voro trögast att rösta i Kopparbergs län (54V8 %) och 
därnäst i Gävleborgs. 

I tab. M angives jämväl för var valkrets den numeriska skillnaden i frekvens
talen vid 1932 och 1928 års val. För män är skillnaden positiv, det vill säga 
1932 års frekvenstal högre, i 17 valkretsar, men för kvinnorna är den det blott 
i 11; i Gotlands och Kalmar län är skillnaden störst. Med minskning fram
träda beträffande män särskilt Älvsborgs läns södra valkrets (3'3 %), Upp
sala och Värmlands län samt i fråga om kvinnor Uppsala län (4>3 %), Värm
lands och Kronobergs län. 

Nedanstående sammanställning av valkretsarna i grupper efter deltagarfre-
kvensens storlek visar dels den olika livaktigheten vid de senare andrakam-
marvalen, dels ock skillnaden i detta hänseende mellan könen. 

Röstande i % av Hösten År År År 1921 År 192-1 År 1928 År 1932 
röstberättigade 1914 1917 1920 M. Kv. M. Kv. M. Kv. M. Kv. 

35-40 it — — — — 3 — 2 — — — — 

40-45 » — — 2 — 8 — 10 — — — — 

45—50 » 1 — 10 — 9 — 11 — — — — 

f)0—55 » — 2 20 2 6 4 4 — 1 — 1 

.-,3—60 > S 6 14 7 2 11 — — 8 — 9 

60—63 > 20 17 6 14 — 10 1 — 13 — 12 

65—70 » 15 22 3 5 — 2 — 5 5 5 5 

70—75 11 8 1 — — 1 — 16 1 17 1 

75-80 » . . . . _ . . . . _ 3_ 1 — — — ^ — 7 — 6 — 

Snmma valkretsar 56 56 56 28 28 28 28 28 28 28 28 

Den under en följd av val vikande tendensen samt uppsvinget vid 1928 
ars val och det härmed ungefär likartade valdeltagandet år 1932 framträda 
här tydligt. Männens frekvenstal understiger endast i fem valkretsar siffran 
70, men kvinnornas tal kommer i alla valkretsar utom en under denna gräns. 

Växlingarna i valdeltagandet inom de särskilda distrikten'&TO helt natur
ligt vida större, såsom framgår av tab. 2 och tab. N, som är en fördelnings
tabell med valdistrikten ordnade i grupper efter deltagarfrekvensens storlek. 
Av tab. N kan bland annat utläsas, hurusom beträffande kvinnornas frekvens
tal spridningen är betydligt starkare än vad angår männens tal. Där kan 
vidare ses, att de allra lägsta talen förekomma i Göteborgs och Bohus läns 
landstingsområde samt i Norrland, där ytterligheten representeras av Norr
bottens län. Det erinras, att till 1932 års val en ganska stark uppdelning i 
valdistrikt ägt rum, särskilt i Västerbottens län, varest emot förut 177 fun-
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Tab. O. Valdeltagandet inom olika slag av kommuner åren 1928 och 1932. 

nos 417 valdistrikt. Man kunde härav vänta sig ett ökat valdeltagande i 
detta län, men i stället har frekvensen där minskats från 69-4 till 67'3. 

Lägsta frekvensen för såväl män som kvinnor företer Jokkmokks åttonde 
distrikt i Norrbottens län (10-7, resp. 9-7 %). I ett enda valdistrikt, Stennäs 
i Bjurholms kommun (Västerbottens län), ha alla de röstberättigade männen 
(32 st.) deltagit i valet, och det starkaste valdeltagandet av kvinnor har 
Norrby valdistrikt i Umeå landskommun (Västerbottens län) att uppvisa 

(95-9 # ) . 
Då yrkesuppgifterna ej vid 1932 års val bearbetats, finnas denna gång 

inga tal utvisande deltagarfrekvensen för olika yrken eller soeialklasser. En 
gruppering av kommunerna efter deras karaktär av mer eller mindre utpräg
lade jordbrukarkommuner och efter arbetarbefolkningens relativa talrikhet har 
likväl gjorts på grundval av uppgifter från 1928 års val; se närmare härom 
på sid. 37. Valdeltagarnas antal både absolut och i förhållande till de röst
berättigade inom var och en av de sju kommungrupper, som representera 
landsbygden, samt inom de tre stadsgrupperna har återgivits i tab. O, som 
också innehåller motsvarande tal för 1928 års val. 

Man möter här i stort sett samma fakta som framkommo vid 1928 års val. 
Skillnaden mellan grupperna, ehuru ganska ringa, visar högre deltagarfre-
kvens i mer industrialiserade kommuner, vad landsbygden angår. Vidare iakt-

') Av antalet röstberättigade. 
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läges en ganska god ökning av frekvenstalet i de mer eller mindre utpräglade 
jordbrukskommunerna, A, B 1 och C 1 samt i andra hand B 2 och C 2 ; vad 
A och B 2 angår, måste dock kvinnorna undantagas. En utjämning har häri
genom ägt rum mellan jordbruks- och industrikommuner. -— För städernas del 
finner man det största valdeltagandet bland dem, som ha den minsta procenten 
arbetarbefolkning (A-gruppen), under det mellangruppen B och »arbetarstä
derna» i grupp C stå ungefär lika. I jämförelse med 1928 års siffror visa pro
centtalen för år 1932 ökat valdeltagande inom A-gruppen, medan övriga grup
per visa lägre procenttal. Resultatet är en skärpning av olikheten mellan A-
gruppens städer och de övriga. 

Avmattningen uti kvinnornas valdeltagande, ovan konstaterad, gäller icke 
landsbygden som helhet, utan en svag ökning har där ägt rum. Minskad fre
kvens visa dock A-, B2-, B3- och C3-kommunerna. Inom städerna företedde 
kvinnorna däremot mindre livaktighet vid 1932 års val än vid det föregående. 
Endast den lilla A-gruppen har högre frekvenstal. 

Utom vid personlig inställelse i vallokalen kan röstandet ske genom val
sedels försändelse, men den senare möjligheten står endast öppen för dels äkta 
make, då den andra maken personligen infinner sig och i samband med 
sin egen röstning avlämnar den förras valsedel, innesluten i kuvert med väl
jarens bevittnade namnteckning, dels ock personer tillhörande vissa yrken 
(sjömän, militärer, personal vid kommunikationsverken m. fl.). 

Valsedelsförsändelse för äkta make föranleder ingen särskild anteckning 
vare sig i röstlängden eller i valprotokollet. På grund härav kan ingenting 
sägas om talrikheten av dylika försändelser. 

Beträffande det andra slaget av valsedelsförsändelser, varom stadgas i 71 § 
vallagen, gäller, såsom förut nämnts, att försändelse skall insändas till Ko
nungens befallningshavande, som har att särskilja ifrågavarande valsedlar 
från övriga. Om dem lämnas följaktligen uppgifter i röstsammanräknings-
protokollen. En bearbetning av förevarande uppgifter har skett i tab. P. He
la antalet valsedelsförsändelser av ifrågavarande slag utgjorde 2 466, varav 
1 990 godkänts. Stockholms stad och Blekinge län äro efter vanligheten de 
valkretsar, där största antalet förekommit (507, resp. 356). I förhållande till 
år 1928 visar valsedelsförsändelsernas antal år 1932 en nedgång med icke 
mindre än 16-7 %. Sedan 1921, då röstning medelst försändelse för första 
gången förekom, har antalet personer, som begagnat sig härav, stigit för varje 
val t. o. m. 1928 års. Den nu inträdda minskningen är måhända en återver
kan av den stora kassationsprocent, som är karakteristisk för valmetoden; se 
härom kapitlet »Kasserade valkuvert och valsedlar». 

Högerpartiet har vid varje val varit i avsevärd majoritet bland de godkända 
valsedelsförsändelserna enligt 71 § vallagen. 
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Tab. P. Valsedels försändelser enligt 71 § vallagen. 
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Samverkan mel lan par t i e rna samt de avgivna valsedlarnas och valda r iks
dagsmännens partifördelning m. m. 

Samverkan mellan part ierna. Kartell-, part i - och fraktionsbeteckningar. 
Samverkan, mellan partierna genom användande av gemensam väljarbeteck-
ning å valsedlarna liar vid de senare årens andrakammarval i stor utsträck
ning förekommit. Det tekniska underlaget för denna ökade kartellbildning 
mellan partierna utgöra de ändringar beträffande valsedlarnas partibeteek-
nande, som genomfördes å r 1924 och för första gången tillämpades vid samma 
års andrakammarval. Enl ig t dessa erhöllo väljarna rä t t a t t efter eget skön 
å valsedlarna anbringa förutom den partibeteckning, som oeftergivligen må
ste åsättas varje valsedel, ytterl igare en eller två väljarbeteekningar. För at t 
erhålla samma terminologi som vid de kommunala valen och ett betecknings-
sä t t mera motsvarande de faktiska förhållandena utbyttes genom beslut år 
1927 de t idigare använda termerna parti-, underparti- och fraktionsbeteckning 
emot kartell-, part i- och fraktionsbeteckning. 

Beträffande partiernas samverkan, varmed här avses uppträdande under ge
mensam väljarbeteckning, vare sig överenskommelse härom förelegat eller ej, 
kunna tre olika former urskiljas. Den vanligaste formen är, a t t två eller 
flera partier gå till va l under en och samma kartellbeteekning men i övrigt 
uppträda var för sig och sålunda inbördes sidoordnade. Härförutom före
kommer ibland en samverkan i andra hand, nämligen på så sätt, a t t inom kar
tellen två eller flera av de samverkande partierna genom användande av ge
mensam andra, ev. även tredje väljarbeteckning bilda en underkartell. Den 
tredje och endast i undantagsfall förekommande formen är, at t samverkan 
utst.räckes a t t avse utom gemensam väljarbeteckning även gemensam kandidat
lista. Vid 1932 års val inträffade ej i något fall, a t t två partier i sin helhet an
vände sig av gemensam lista, och av listtyper, som samlade e t t mera betydande 
antal röster, ha såvitt kunnat utrönas endast ett tiotal upptagit namn tillhö
rande olika partier. E n listtyp i Stockholms län upptog namn från såväl de 
liberala som det nya centerpartiet, i vardera av Uppsala läns krets och fyr
stadskretsen förekom en lista upptagande såväl liberala som frisinnade namn, 
och flera listor i Värmlands län voro sammansatta av namn från bägge de sist
nämnda partierna. 

Förekomsten av gemensam väljarbeteckning vid de tre senaste valen fram
går av följande siffror: 

A n t a l v a l k r e t s a r , i v i l k a p a r t i e t 

förekom 
1924 1928 1932 
28 28 28 
25 24 25 
23 16 11 
28 28 27 
28 28 28 

}26 27 27 
27 
— — 11 
— — 3 

s a m v e r k a d e 
1924 1928 1932 
22 27 25 
22 24 25 
21 16 10 
15 25 25 
26 27 27 

}28 27 {27 
- - -
- - 2 

HSger . . . . 
Bondeförbnndet 
Liberala 
Frisinnade 
Socialdemokrater 

Kommunister Kilbom»-

Sillén- . Nationalsocialister 
Center 
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Medan det vid 1924 års val i 26 fall inträffade, att ett parti gick till val 
utan samverkan med annat parti, hade motsvarande antal år 1928 nedgått 
till 5, men vid det senaste valet steg antalet till 46, nästan uteslutande till följd 
av uppkomsten av de isolerat uppträdande sillénkommunistiska och national
socialistiska partierna; det förekom nämligen inom de gamla partierna unge
fär lika många fall av framträdande utan samverkan som vid föregående val 
eller 7. 

Gemensam första väljarbeteekning för två eller flera politiska partier före
kom vid 1932 års val i 55 fall och gemensam andra väljarbeteekning (under
kartell) i 8; därtill uppträdde i två fall olika partier även under gemensam 
tredje väljarbeteekning.1) En närmare redogörelse för dessa partikombinatio
ner lämnas i tab. 5 och tab. R. Grupperas valkretsarna efter den samman
sättning de 55 valkartellerna hade inom respektive kretsar, visar sig fördel
ningen bliva den, som här nedan angives. Till jämförelse meddelas motsva
rande tal för åren 1928 och 1924. 

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

År 1924 År 1928 År 1932 

Höger+ Bondeförbnndet-f Liberala+Frisinnade -i- Center — — 1 

Höger+Bondeförbundet + Liberala+Frisinnade — 13 5 

Höger+Bondeförbnndet-f Liberala 5 1 — 

Höger+ Bondeförbnndet+Frisinnade — 9 15 

Höger+Bondeförbnndet 16 1 3 

Höger-"-Liberala-»-Frisinnade — 2 1 

Höger + Liberala 1 — — 

Höger+Frisinnade — 1 — 

Bondeförbundet + Liberala-f Frisinnade 1 — 1 

Liberala + Frisinnade-i-Center — — 1 

Liberala-(-Frisinnade 14 — 1 

Socialdemokrater-!-(Kilboms-)kommnnister 26 27 27 

De förändringar av partikombinationerna, som inträffat vid det senaste 
valet, bero nästan helt på det fortsatta tillbakaträdande av det liberala par
tiet från valdeltagande i en del kretsar, vilket framgår av tablån på före
gående sida. Grupperingen av de gamla partierna i två stora block, det bor
gerliga och det soeialdemokratiskt-kommunistiska, var sålunda i stort sett lika 
vid båda de senaste valen. De njra partibildningar, om vilka förut talats, ha, 
åtminstone tillsvidare, sin plats utanför de båda huvudgrupperingarna. I 
sex valkretsar saknades dock i det borgerliga blocket mins-t ett parti, näm
ligen högern i Stockholms stad och Hallands län samt de frisinnade i Söder
manlands och Västerbottens län; i Göteborg gingo de enda i valet deltagande 
borgerliga partierna, högern och de liberala, vart för sig; och i Göteborgs och 
Bohus läns landstingsområde slutligen voro de borgerliga partierna delade 
i två karteller. Socialdemokraternas och kilbomskommunisternas valsamver-

J) Jämför sid. 51, sista styeket. 
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Tab. R. Partiernas samverian vid andrakammarvalen år 1932. 
Anm. Rörande bokstavsbeteckningens innebörd, se tab. 5. — Jämför sid. 51, sista stycket. 
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kan var genomgående för hela landet om man bortser från Gotlands län, där 
det senare partiet icke alls förekom. 

Av de 8 underkartellerna voro, såsom tab. B, visar, 7 ingångna mellan de 
frisinnade och de liberala och den åttonde mellan dem och centern. Mellan 
förstnämnda båda från en gemensam rot härstammande partier har samarbe
tet numera blivit allt intimare. Bortses från centerns medverkan i det nyss
nämnda fallet, bildade de sålunda i varje valkrets, där båda partierna upp
trädde, antingen en kartell för sig eller också inom det borgerliga blocket en 
underkartell. 

I not till tab. B, omnämnes i ett fall särskilda fraktioner inom högern; här
med avses Valmansföreningen i Jönköpings län och den egentliga högern där. 
Orsaken varför just dessa fraktioner omtalas är, att bakom dem stå två skilda 
organisationer av partiliknande karaktär. 

I tab. K, lämnas vidare en redogörelse för de vinster och förluster, partierna 
gjort genom kartellerna vid 1932 års val. Det faktiskt föreliggande valresul
tatet har därvid sammanställts med det resultat, som erhålles, när till grund 
för mandatfördelningen läggas partiernas rösttal oberoende av ingångna kar
teller. Den ifrågavarande jämförelsen vilar följaktligen på den förutsättnin
gen, att rösttalen blivit desamma, även om någon samverkan ej ägt rum. För 
landet i dess helhet visa sig kartellerna ha medfört en förlust för socialdemo
kraterna av 8 platser, av vilka 2 kommit högern, 2 bondeförbundet, 1 de libe
rala och 3 de frisinnade till godo. 

De år 1924 ändrade bestämmelserna om valsedlarnas partibetecknande ha
de till syfte dels att möjliggöra för ett parti att vid ingående av karteller göra 
sig gällande med samlad styrka, även om det framträdde med skilda kandidat
listor, dels att bereda tillfälle åt olika meningsriktningar inom ett parti att 
hävda sina krav i fråga om personvalet. Det förra ändamålet avsåg kartell-
beteckningen att tillgodose och det senare fraktionsbeteckningen. Det må 
emellertid anmärkas, att denna sistnämnda, d. v. s. den tredje väljarbeteck-
ningen, i åtskilliga fall kommit till användning även såsom beteckning för ett 
politiskt parti i sin helhet eller till och med för flera partier, nämligen vid 
bildandet av de i det föregående omnämnda underkartellerna. 

Bortser man från sådana fall och endast tar hänsyn till tredje väljarbeteck-
ningar, som avse grupp inom ett parti, men å andra sidan även tar med fall, då 
den andra väljarbeteckningen uttrycker meningsriktning inom parti, som ej 
ingått kartell med annat, så erhållas följande antal fraktionsbeteckningar och 
häremot svarande rösttal: 

„ .,! PX=++„I E5sttal i % ar 
A n t a l R 8 s t t a l partiets rösttal 

År 1928 År 1932 År 1928 År 1932 År 1928 År 1932 
HBger 17 24 164155 289811 23'7 49'5 
Bondeförbnndet 10 8 38791 57 749 14'7 16"4 
Liberala — — — — — — 
Frisinnade 2 2 19786 13 603 65 5"6 
Socialdemokrater 3 — 44375 — 5'1 — 
Kilbomskommnnister . . . . 1 I — \ f — \ / — 
SiUénkommanister j" I — [ | — [ \ — 

Samma 32 34 267107 361163 113 145 
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Som härav framgår har inom högerpartiet fraktionsbeteckning blivit så 
vanlig, att den nu senast använts på hälften av alla avgivna valsedlar; inom 
bondeförbundet förekommer sådan på en sjättedel av alla valsedlar; men för 
övrigt är det endast det frisinnade partiet, som tillämpat sådan beteckning. 
Antalet valkretsar, inom vilka de angivna fraktionsbeteokningarna förekom -
mo, var 15 för högern, 5 för bondeförbundet och 1 för de frisinnade. 

Av ovannämnda 34 fraktioner ha 24 erhållit representation genom 38 riks
dagsmän. 

Mer än två olika fraktionsbeteckningar inom ett parti förekom icke i någon 
valkrets vid 1932 års val. 

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

Antal Därav med röattalet i % av partiets rösttal uppgående till 

högst 20 % 20-1—40 % 40-1—60 % 60-1—80 % Bver 80 % 

Lokala fraktioner . . . 22 — 8 7 7 — 

Religiösa > . . . 3 3 — — — — 

Nykterhets- » . . . 1 1 — — — — 

Lantarbetar- » . . . 1 1 — — — — 

Övriga » . . . 7 2 — 2 — _ 3 

Summa U 7 8 9 7 3 

I elva fall inom lika många valkretsar fanns fraktionsbeteckning på samt
liga valsedlar inom resp. parti (bortsett från stänkröster). Det största parti, 
som på grund därav i sin helhet blivit medräknat i de båda föregående tablå
erna, är stockholmshögern med 81 980 röster. 

Såsom fraktioner ha i det föregående icke räknats de valsedelsgrupper utan 
fraktionsbeteckning, som förekommit vid sidan av sådana med fraktionsbes-
teckning, d. v. s. de »fria grupperna». Bland fria grupper är ojämförligt vik
tigast det socialdemokratiska partiet, vilket i 9 valkretsar åsätt sina valsedlar 
endast första väljarbeteckning, medan de samverkande kilbomskommunisterna 
försett sina även med en andra beteckning. Tilläggas de fria grupperna även
som övriga grupper av valsedlar, vilka endast upptagit partibeteckning eller 
dels kartell- och dels partibeteckning, erhålles hela antalet vid valet förekom
mande valsedelstyper med olika väljarbeteckning ar. Det utgjorde 208 vid 
1932 års val emot 182 vid det närmast föregående och innefattar icke stänk
rösterna. 

Till formen hade samtliga de sillénkommumistiska valsedlarna tre väljar-
beteokningar, i det att partibeteckningen bestod av tre uttryck (se anmärkning 
vid början av tab. 5) ; i det föregående har partibeteckningen i fråga ansetts 
som en helhet. Samma är förhållandet, när ett parti åsätt sina valsedlar kar
tellbeteckning, resp. samverkande partier använt sig av både kartell- och un-
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derkartellbeteckning, utan att kartellbeteckningen använts av något annat 
parti. Så har skett dels beträffande högern i Stockholm och dels beträffande 
de samverkande »mellanpartierna» (B + L + Fr) i Hallands län; se även här 
tab. 5. 

Sammanhållningen inom partierna, f Hela antalet valsedelstyper utgör tyd
ligen ej allenast sammanlagda talet valsedlar med alla förekommande varia
tioner av väljarbeteckningar, vilket nyss angivits till 208, utan är lika med 
hela mängden röstsedlar med olika kombinationer ej blott av väljarbetecknin-
gar utan även av kandidatnamn. Efter tab. 5 meddelas en förteckning över 
listtyper, som skilt sig endast i avseende på namnen. Den är icke uttömman
de, dels emedan fullständiga uppgifter saknas i fråga om sex valkretsar, dels 
ock emedan listor, som samlat mindre än 100 röster, av utrymmesskäl icke 
medtagits. Förteckningen upptager 442 listtyper, fördelade på 105 olika väl-
jarbeteckningar. Vid addering av listtyper med olika väljarbeteckningar och 
sådana med olika namn bör tydligen nämnda antal av 105 såsom medräknat 
i båda fallen fråndragas, och hela antalet vid 1932 års val använda olika list
typer, som samlat mer än 100 röster, utgjorde därför enligt föreliggande upp
gifter 545. Vid föregående val var motsvarande antal 405, vadan röst
splittringen utan tvivel har betydligt ökats, även om ökningen ej är 
fullt så stor som dessa siffror synas ge vid handen: år 1928 vo
ro nämligen uppgifterna om listtyper med olika namn ej fullständiga 
för mer än 13 valkretsar, under det att 22 valkretsar i det avseendet 
lämnat uttömmande uppgifter vid 1932 års val. Att fullständiga uppgifter 
icke erhållits, betyder dock i detta sammanhang icke så mycket, då även för 
ifrågavarande valkretsar de viktigaste listtyperna kunnat utläsas dels ur röst-
sammanräkningsprotokollen, dels ock ur tidningarnas notiser rörande valre
sultatet. 

De 545 valsedelstyperna fördela sig efter partiriktningen på följande sätt: 

„ _ . . , , I medeltal « .. .„+„, I medeltal 
Parti Antal p e r v a i k r e t s

 P a r t l A n t a l per valkrets 
Höger 173 6'2 Socialdemokrater . . . 41 1'5 

Bondeförbmdet . . . . 118 4'7 Kilbomskomnnmister . 31 1"1 

Liberala 30 2'7 SillénkommuniBter . . 30 1'1 

Frisinnade 108 4"0 Övriga 14 1 8 

De flesta listtyperna förekommo inom högerpartiet, och även bondeförbun
det hade många att uppvisa, under det att splittringen var mycket ringa inom 
de bägge kommunistpartierna ävensom bland socialdemokraterna. Den stör
sta mångfalden listor, som inom en valkrets begagnats, är att finna i Norrbot
tens län, nämligen 50 listor, och högern inom denna valkrets hade de flesta 
listor, som något parti någonstädes begagnade, eller 26. Andra valkretsar 
med stort urval av listtyper voro Göteborgs och Bohus läns landstingsområde 
(43), Värmlands (37) och Västemorrlands län (33). 

Den större eller mindre splittringen inom partierna kommer också till sy
nes vid en uträkning av de valda representanternas rösttal i procent av par-
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Tab. S. Sammanhållningen inom de olika partierna vid 1932 års val. 

tiets. Uppgifterna rörande representanternas fördelning i detta hänseende äro 
sammanförda i tab. S. Denna åskådliggör tydligt den bättre sammanhåll
ningen inom de kommunistiska och socialdemokratiska partierna. Samtliga 
de valda kommunisterna och 90 av socialdemokraternas 104 representanter ha 
valts med ett rösttal utgörande 90 % eller mera av partiets rösttal, medan mot
svarande tal för övriga partier äro, för högern 17 av 58, för bondeförbundet 16 
av 36, för liberalerna 2 av 4 och för de frisinnade 5 av 20. Huru förhållan
dena i detta avseende gestaltat sig inom olika valkretsar, framgår av de i tab. 5 
meddelade uppgifterna rörande partiernas och de valdas rösttal. 

Uträknas för de tre senaste valen de koefficienter, som för landet i dess 
helhet ange, med vilket rösttal i förhållande till partiets rösttal representan
terna inom de olika partierna i genomsnitt blivit valda, lämna dessa tal en 
antydan om de förskjutningar, som på sista tiden inträtt i fråga om parti
sammanhållningen vid valen. 

De valdas rösttal i % av partiets rösttal 

År 1924 År 1928 År 1932 

Höger 76-8 72 1 66'4 

Bondeförfrandet 80'» 781 734 

Liberala 873 753 88'1 

Frisinnade 683 686 55l 

Socialdemokrater 96'3 96' 95'5 

Kilbomsfcommnnister | |99'.i 
> 99" 1 99'8 < 

Sillénkommunister J (99 9 
Utvecklingen tenderar i fråga om de borgerliga partierna uppenbarligen 

till uppdelning på fraktioner, som sinsemellan fördela partiets mandat, eller, 
om man så vill, till ökad splittring. Socialdemokraterna och kommunisterna 
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visa däremot samma starka sammanhållning om de »officiella» listorna som 
tillförne. 

De godkända valsedlarnas fördelning på partier. Uppgifter rörande valsed
larnas fördelning på de politiska partierna meddelas i tab. 2 dels valdistrikts
vis, dels oek valkretsvis med fördelning på landsbygd och städer. Fördel
ningen valdistriktsvis har kunnat verkställas beträffande alla partier och val
kretsar utom i fråga om de under gemensam väljarbéteckning framträdande 
liberala och frisinnade partierna i Uppsala län, fyrstadskretsen, Hallands och 
Värmlands län samt beträffande de liberala och centern i Stockholms län, 
vilka likaledes enat sig om gemensam väljarbéteckning. För de förstnämnda 
fyra valkretsarna äro siffrorna för de särskilda valdistrikten upptagna under 
klämmer; i den sistnämnda äro de hänförda till det liberala partiet. Approxi
mativ fördelning för valkretsarna i deras helhet på nämnda partier har verk
ställts i tab. 3 och stöder sig på rösttalen för de särskilda listtyper, som i 
vart och ett av fallen förekommit (se förteckning efter tab. 5). I vilka fall 
även listtyperaa upptagit »blandade» namn angives på sid. 47. I tab. 2 och 3 
angiva röstsiffrorna samtliga röster partiet erhållit, oavsett om de inom en val
krets avgivits under skiljaktiga väljarbeteckningar. Redogörelse rörande det 
antal röster, som valkretsvis tillkommit de olika väljarbeteckningarna, lämnas 
i tab. 5. 

I efterföljande översikt äro rikssiffrorna för 1932 års val sammanförda 
med motsvarande siffror för de båda närmast föregående andrakammarvalen. 
I samband därmed må erinras om sedan år 1924 inträdda förändringar i fråga 
om partierna, nämligen den kommunistiska s. k. höglundsriktningens anslut
ning till det socialdemokratiska partiet, det kvarvarande kommunistpartiets 
delning i kilbomskommunister och sillénkommunister samt framträdandet av 
nationalsocialisterna och centern. I tablån härnedan har partifördelningen 
återgivits sådan den gestaltade sig vid valtillfället, då det torde undandraga 
sig säkert bedömande, huru vid ett hänsynstagande till ifrågavarande parti
förändringar en fördelning av de ursprungligen avgivna rösterna rätteligen 
borde göras. 

A n t a l r ö s t e r 
A b s o l u t a t a l R e l a t i v a t a l (%) 

1924 1928 3932 1924 1928 1932 
Höger 461257 692 434 585 248 26" 1 29'4 23"6 
Bondeförbundet 190396 263 501 351215 10'8 112 14"1 
Liberala 69627 70820 48722 3"9 30 V9 
Frisinnade 228913 303995 244577 13"0 129 9"8 
Socialdemokrater 725407 873 931 1040 689 41 "1 37'0 41'7 
Höglundskommnnister . . . 26 301 — — 1'5 — — 
Kilbomskommimister . . . . 63 601 151567 132564 3'6 6"4 ÖS 
Sillénkommunister — — 74 245 — — 3'0 
Nationalsocialister . . . . . — — 15170 — — 0(i 
Center — — 2 501 — — 0"1 
Övriga . . 84 2563 175 0;0 00 0̂ 0 

Summa 1765 586 2358811 2495106 100o 1000 100 0 

Skillnaden mellan hela antalet röster enligt tablån, 2 495 106, och det å sid. 38 
uppgivna antalet valdeltagare, 2 500 769, beror huvudsakligen av de kasserade 
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valsedlarna och -kuverten (se sid. 27), men också i någon mån på felaktiga 
eller uteblivna inprickningar i röstlängderna. 

Totalantalet godkända valsedlar har ökats med 136 295 eller 5-8 % av mot
svarande antal vid 1928 års val, medan sistnämnda val i förhållande till 1924 
års innebar en ökning med icke mindre än 33-6 %. Den stora röstökningen år 
1928 räckte till att höja rösttalet för samtliga partier, år 1932 däremot fingo 
tre partier finna sig i minskad deltagarsiffra, de liberala, de frisinnade och 
högern, vilkas rösttal minskades, i den ordning de här nämnts, med 31-2, 19-5 
oeh 15-5 %. De framryckande partierna, kommunisterna (som för jämförbar
hetens skull här räknas som ett parti), bondeförbundet och socialdemokraterna, 
uppvisa röstökning med 36-4, 33-3 och 19-1 % respektive. Ställes den frågan, 
vilka partier voro de vinnande, resp. förlorande vid de båda senaste valen, bör 
röstökningen eller -minskningen uttryckas netto eller i det tal, varmed den 
proeentiska ökningen för vart särskilt parti över- eller understigit medelröst-
ökningen för valet. Följande tal erhållas (bokstavsbeteckningar enligt tab. 5) : 

H B L Fr S Ki Si 

1924—1928 + 16-5 + 4'8 - 319 - 0'8 - 13-1 + 1 0 4 7 

1928—1932 - 21-3 -t- 27"5 - 37'0 - 25S + 133 + 30"6 

Till de vinnande partierna hörde vid båda valen bondeförbundet och kom
munistpartierna, tagna som enhet, det förra partiet i synnerhet vid fjolårets 
val, de senare mest vid valet år 1928, men även vid det senaste valet. De libe
rala och de frisinnade ha förlorat vid båda valen, medan högern först vunnit, 
sedan förlorat och socialdemokraterna gått den motsatta vägen. 

Gruppen »övriga» omfattar för år 1928 fem opolitiska sammanslutningar 
ävensom stänkröster, men för åren 1924 och 1932 endast stänkröster. Av grup
pens röster år 1928 motsvara 712 en under centerpartiet numera upptagen sam
manslutning (i Örebro län). 

Partiernas rösttal på landsbygden och i städerna framgå av tab. 2 och ut
gjorde i sammandrag för hela landet följande: 

A n t a l r ö s t e r 

A b s o l u t a t a l R e l a t i v a t a l (%) 

Landsbygden Städerna Landsbygden Staderna 

1928 1932 1928 1932 1928 1932 1928 1932 

Höger 396 637 304 872 295797 280376 25'9 19"2 357 309 

Bondeförbundet . . . . 259892 346181 3609 5034 17'0 21'8 0"4 0ä 

Liberala 32 246 20961 38574 27 761 2'l 1'3 47 3-1 

Frisinnade 236 309 182 694 67686 61883 154 IV & 8'2 6"8 

Socialdemokrater . . . 514 315 605520 359616 435169 337 38'2 433 47i> 

IKilboms-l „ „ , „ 1751361 „„„„, (57 4281 „ (471 16-3 
Kommunister^ } 88646 l t o l , 62921 ' _ \ 5'8 <„ } 7'6 { 

(Sillen- . j (46843J 127 402) 1301 (30 
Övriga. . 1326 5198 1237 12 648 0 1 0"3 0 1 14 

Samma 1529371 1587 405 829440 907 701 lOfrO 100 0 100 0 100 0 

Röstfördelningen mellan landsbygd och städer vid 1928 års val har jäm
kats med hänsyn till att under tiden mellan det och 1932 års val ett par lands-
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kommuner försvunnit genom Nybro köpings övergång till stad ävensom in
korporeringen av Nya Varvets oeh Fosie kommuner med respektive Göteborg 
och Malmö. Till övriga förändringar i den administrativa indelningen, såsom 
inkorporering av sockendelar med städer, har hänsyn ej kunnat tagas, men 
detta torde för jämförbarheten spela mindre roll. 

Den sammanlagda röstökningen utgör på landsbygden 58 034 röster eller 
3-8 % och i städerna 78 261 röster eller 9-4 %. De nyss påvisade förskjutnin
garna i partiernas styrkeförhållanden visa sig ungefärligen likartade i stä
derna och på landsbygden. Röstminskningen för högern och de frisinnade är 
dock huvudsakligen begränsad till landsbygden, varest den utgjorde 23-1, resp. 
22-7 % mot 5-2, resp. 8-6 % i städerna. Detta förhållande får nog ställas i sam
band med det framryckande bondeförbundets karaktär av rent landsbygds
parti. 

Partiernas röstsiffror inom de särskilda valkretsarna framgå av tab. 3, som 
innehåller såväl absoluta som relativa tal för de båda senaste valen. Rörande 
fördelningen i detta hänseende på landsbygden och i städerna lämnar tab. T 
upplysning. Nämnda båda tabeller jämte från föregående berättelser häm
tade uppgifter utgöra det huvudsakliga underlaget till den redogörelse rö
rande partiernas utveckling, som i det följande lämnas. 

Högern, som vid 1914 års vår- och höstval var väljarkårens starkaste parti, 
förlorade vid 1917 års val en hel del röster till de nybildade jordbrukarpar-
tierna och nedsjönk därigenom med hänsyn till storleken till det tredje i ord
ningen. Vid 1920 års val förbättrade partiet åtskilligt sin ställning och ut
gjorde det andra i ordningen närmast efter det socialdemokratiska, en place
ring, som det bibehållit vid de följande valen. Vid 1924 års val vann partiet 
obetydligt, men vid valet år 1928 skedde en väldig frammarsch, som dock 
1932 följdes av ett kännbart bakslag. Rösttalet gick tillbaka i samtliga val
kretsar utom två, Jämtlands län och fyrstadskretsen, där en obetydlig ökning 
ägde rum. Tillbakagången var störst i Kronobergs län (32-2 %), där partiet 
år 1928 hade sin starkaste ställning, i Värmlands (30-2) och Kalmar län 
(29-9); de båda sistnämnda äro de valkretsar, som år 1928 gingo i spetsen 
beträffande högerns röstökning. Den största relativa röststyrkan hade högern 
i Älvsborgs läns södra valkrets (37-9 %), därnäst -— trots den stora röstminsk
ningen — i Kronobergs län (33-3), vidare i Stockholms stad (32-4) och fyr
stadsvalkretsen (30-2). Den minsta valmanskåren mönstrades i Gävleborgs 
(11-5 %), Kopparbergs (12-0) och Malmöhus läns valkretsar (12-9). Hö
gern har vid 1932 års val i högre grad än förut rekryterats från städerna, vil
kas högerväljare år 1932 voro endast 25 000 färre än landsbygdens, under det 
att skillnaden år 1928 var hela 100 000 röster. Också har högern nästan ge
nomgående erhållit högre röstprocent i städerna än på landsbygden. 

Såsom redan antytts, talar sannolikheten för en övergång av högerväljare 
till bondeförbundet. Det sistnämnda partiet, som vid de tre senaste valen icke 
undergått några större förändringar, har nämligen vid 1932 års val i främsta 
rummet gjort sina stora vinster i samma valkretsar, där högern gått mest till 
baka, särskilt i större delen av Götaland samt i de båda nordligaste länen. 
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Tab. T. De avgivna godkända valsedlarnas partifördelning å landsbygden 
och i städerna, valkretsvis, vid valen åren 1932 och 1928. Relativa tal. 

Anm. Rörande bokstavsbeteckningens innebörd, se tab. 5. — Emedan >övriga> valsedlar icke här ingå, 
kan summan icke för alla valkretsar bli 1000. 
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Sålunda var ökningen i Göteborgs och Bohus läns landstingsområde 94-3 %, Kro
nobergs 89-4, Kalmar 85-5 och Norrbottens län 78'2. Rösttalet har också i öv
riga valkretsar ökats med undantag för två, Västernorrrlands län, där en obe
tydlig minskning äg t rum, och Uppsala län, varest samma rösttal uppnåtts som 
vid 1928 års val. Relativt har dock någon minskning inträt t i de tre sydliga 
norrlandslänen samt Gotlands län, och ringa ökning utmärker mälarpro-
vinserna och Östergötlands län. Största andelen av valmanskåren fick par
tiet i Gotlands (42-1 %), Hallands (33-5) och Malmöhus län (27-5), minsta 
andelen däremot i Västerbottens (7-4 %), Norrbottens ( 9 l ) och Värmlands län 
(9 -6). A t t märka är, a t t partiet i Västerbottens län ej deltagit i tidigare val. 

Det liberala part iet framträdde vid 1932 års val endast i 11 valkretsar och 
i fyra av dem utan självständig väljarbeteckning (se tab. R, noter, samt 
sid. 50, där tendensen till samgående med de frisinnade närmare berö-
res) . Ökning av rösttalet synes ha ä g t rum i en valkrets, Värmlands län, 
där förekomsten av en mängd olika l is t typer måhända inverkat stimulerande; 
emellertid är röstfördelningen mellan liberala och frisinnade här beräknad, 
varför ökningen ej är fullt säker. I övrigt har partiet allestädes sett sitt röst
tal minskas, och i 7 valkretsar har det sedan år 1928 försvunnit från arenan, 
i det a t t intet l iberalt namn såvitt känt ä r upptagi ts vare sig på någon särskild 
eller med annat par t i gemensam valsedel. Å andra sidan har part iet återupp
tagi t valdeltagandet i den skånska fyrstadsvalkretsen samt i Krist ianstads 
län, varest valrörelsen vari t nedlagd vid det nästföregående, resp. båda de före
gående valen. Någon större andel av valmanskåren har partiet endast mönst
ra t i landstingsområdet av Göteborgs och Bohus län (9-2 %), Göteborg (8-9), 
Malmöhus län (6-7) och Stockholm (4-7). — Bet liberala är det enda av de 
g a m l a partierna, som samlat flertalet av sina röster i städerna. 

Det frisinnade par t ie t har vid 1932 års val gjort en förlust av 19-5 %, och 
dess andel av väljarkåren har smultit ihop från 12-9 till 9-8 %. Förlusten förde
lar sig på alla valkretsar utom Blekinge och Östergötlands läns, om man ser 
till de absoluta talen, och på dem alla frånsett det förstnämnda länet, om pro
centtalen betraktas. Relat ivt taget var förlusten störst i Kronobergs (41-4 %), 
Malmöhus (32-9) samt Västmanlands och Kopparbergs län (båda omkring 
30 %). Den största andelen av valmanskåren har detta part i sedan gammalt i 
Västerbottens län (1932 34-2 %), ehuru även där en avsevärd minskning kan 
konstateras; därnäst i Jönköpings och Örebro län (vartdera 17-1 %), Koppar
bergs (16-7) och Jämt lands län (16-4). Frånset t Göteborg, där partiet ej del
tog i valet år 1932, erhölls det minsta relativa rösttalet i Malmöhus läns val
krets (2-1 %), Hallands län (3-3), Stockholms stad (3'5) och Göteborgs och Bo
hus läns landstingsområde (3 -8); i alla dessa kretsar hade dock de liberala en 
förhållandevis god ställning. — Det frisinnade part iet är näst bondeförbundet 
det, som mest stöder sig på landsbs'gden. 

För de liberala och frisinnade part ierna tillsammantagna konstaterar man 
en fortsatt t i l lbakagång av samma ar t som kommit det ursprungliga liberala 
partiet att , frånsett en svag stegring år 1917, successivt förminskas från år 1911, 
då det räknade 40-2 % av valmanskåren. Likväl bör omnämnas en höjning av 
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rösttalet i fyrstadskretsen, som dock ej kunnat uppehålla de båda partiernas 
andel av väljarkåren där. Ogynnsammare blir jämförelsen med 1928 års val i 
kretsar, där det liberala valdeltagandet nu upphört, såsom i Östergötlands och 
Örebro län. De båda partiernas gemensamma förlust var särdeles markerad i 
Göteborg (41-9 %) och Hallands län (38-8) och stark därjämte i Älvsborgs norra 
valkrets och Jämtlands län, nämligen för båda omkring 30 %. 

Det socialdemokratiska partiet förfogade vid 1911 års val över 28-5 % av 
rösterna samt förstärktes vid de båda följande valen, men sjönk vid 1917 års 
val något tillbaka till följd av det vänstersocialistiska partiets utbrytning. 
Ställningen blev vid 1920 års val ytterligare något försvagad, men vid de år 
1921 och 1924 förrättade valen utjämnade partiet de tidigare förlusterna och 
ökade ansenligt försprånget framför de andra partierna. Vid 1928 års val 
kunde partiet trots en röstökning på 20-5 % ej hävda sin ställning, utan dess 
andel av väljarkåren sjönk från 41-1 till 37-0 %. Genom det senaste valet har 
partiet till fullo återtagit det förlorade och nått procenttalet 41-7. En ovanligt 
stark framryckning skedde i Gotlands län, 63-5 % över 1928 års röstsiff
ra, och hade så när resulterat i en erövrad plats; i denna valkrets är par
tiets ställning dock alltjämt sämre än i någon annan. Röstökningen i Kal
mar län, en annan för partiet mindre gynnsam krets, var också betydande, 
55-2 %. Ingenstädes har tillbakagång i rösttal ägt rum, och endast i Gävle
borgs län har partiets andel av valmanskåren något litet minskats. Social
demokraterna vunno liksom vid föregående val den största anslutningen i fyr
stadsvalkretsen (58-8 %) samt i Södermanlands (52-6), Västmanlands (49-9) och 
Malmöhus läns valkretsar (49-1 ). Den svagaste ställningen har det som nämnt 
i Gotlands län (24-8 %) och därnäst i Västerbottens län (28-7), Älvsborgs läns 
södra valkrets (29-4) och Norrbottens län (30l ) . — Ehuru ofta ansett såsom 
ett bland stadsbefolkningen mera utbrett parti har det socialdemokratiska dock 
att anteckna en betydligt större väljarkår på landsb5'gden (605 000) än i stä
derna (435 000). Ökningen vid 1932 års val var emellertid starkare i stä
derna med 21-0 % emot 17-7 på landsbygden. 

De kommunistiska partierna skola här till en början behandlas gemensamt. 
De båda första val, då kommunisterna uppträdde såsom självständigt parti, 
1921 och 1924 års, visa vid jämförelse en måttlig röstökning, men likväl redan 
då procentuellt den största något parti hade. Denna tätplats har partiet även 
behållit vid de båda följande valen, då röstökningen var 138-3 (1928) och 
36-4 % (1932). Ökningen var som synes nu senast mindre våldsam än 1928. 
I fyra valkretsar var röstökningen större än 100 %, nämligen Malmöhus läns 
(268-4), Västerbottens (231-9), Södermanlands och Uppsala län; i samma antal 
kretsar inträffade röstminskning, därav i Jämtlands län med 37'3 %. Högst 
nådde kommunisterna i Norrbottens län, där de sedan gammalt ha säkert fot
fäste (26-6 % av väljarkåren) och därnäst i Gävleborgs län (20-2) samt i Stock
holms stad (13-8). Däremot funno de ringa anslutning dels i söder, Gotlands 
län, där partiet saknas, Malmöhus län (1 4), Kristianstads (1'9), Älvsborgs 
läns norra valkrets (2-7) och fyrstadsvalkretsen (2-8), dels även i Jämtlands 
(3-i) och Västerbottens län (3-2). 



Tab. U. De avgivna rösternas partifördelning inom olika slag av landskommuner vid valen 
åren 1928 och 1932. Absoluta tal. 

Anm. Det år 1928 odelade kommunistpartiet upptages under >Kilbomskommnnister>. 
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Före 1928 års val hade en kommunistisk grupp, »höglundsriktningen», upp
lösts, och endast e t t kommunistiskt par t i deltog i nämnda val. Sedermera 
sprängdes partiet, och de nu s. k. kilboms- och sillen partierna, av vilka det 
senare kallar sig sektion av kommunistiska internationalen, uppstodo. Båda 
äro visserligen företrädda i samtliga valkretsar utom Gotlands, där de varken 
förekommo vid detta val eller något t idigare såsom särskilt par t i , men huvud
styrkorna ha var sina begränsade områden. Kilbomspartiet stöder sig på 
Svealand och nedre Norrland (Kopparbergs län 1 4 l % av väljarkåren, Gävle
borgs län 13 4, Stockholms stad l l - 8 ) . Sillénpartiet har sin högborg uti 
Norrbottens län (25-4), ä r relativt manstark t i Göteborg (8-8) och Gävleborgs 
län (6-8) samt tävlar med kilbomspartiet om ledningen i Västernorrlands län 
(6 -7). Sillénpartiets andel av kommunisternas hela rösttal är 35-9 %. 

Vid 1932 års val uppträdde två nya partier — frånsett det nyssnämnda 
sillénpartiet, som också närmast är a t t anse såsom nybildat — nämligen natio
nalsocialisterna och centern. Intetdera lyckades vinna något mandat, men 
nationalsocialisterna deltogo dock i 11 valkretsar i valet och vunno i två av 
dem en anslutning som förtjänar nämnas, i Göteborg 5 7 % av väljarkåren och 
i Värmlands län 2-9 %. Par t ie t hämtade sina röster övervägande från städer
na. — Centerns uppträdande var begränsat till Stockholms stad och län, ehuru 
en under dess namn förekommande mindre grupp i Örebro län måhända något 
oegentligt räknats till den. Icke i någon av nämnda valkretsar samlade denna 
partibildning något avsevärt antal röster. 

Endas t i två valkretsar förekom det. a t t ett par t i hade absolut majoritet, 
nämligen det socialdemokratiska i fyrstadskretsen (58-8 %) och i Söderman
lands län (52-6). Samma part i hade enkel majoritet i alla övriga valkretsar 
utom fem. I två av de senare ägde högern majoriteten (Kronobergs län och 
Älvsborgs läns södra valkrets) , i två var bondeförbundet det största partiet 
(Gotlands och Hal lands län) och i en de frisinnade (Västerbottens l än) . 

Den i kap. Rösträt ten omtalade grupperingen av kommunerna efter befolk
ningens sammansättning i socialklasser m. m. ger en möjlighet till studium av 
sambandet mellan part iåskådning och samhällsklass. De resultat, som i detta 
hänseende kunnat utvinnas med tillhjälp av den företagna grupperingen, äro, 
vad landsbygden angår, framlagda i tab. U och tab. V som i absoluta och 
relativa tal visa, huru de vid 1928 och 1932 års val avgivna valsedlarna part i
vis fördela sig inom de olika kommungrupperna. I regionalt avseende har där
vid skillnad gjorts mellan Svealand, Götaland och Norrland. Rörande fördel
ningen i detta hänseende för städernas vidkommande lämnar tab. X motsva
rande uppgifter. Innebörden av de i tabellerna använda beteckningarna m. m. 
framgår av redogörelsen å sid. 37. Den bristande överensstämmelsen mellan 
de i tab. U och X återgivna rösttalen för part ierna och de i andra tabeller 
meddelade beror på, a t t valsedelsförsändelserna enligt 71 § vallagen icke ingå 
i uppgifterna i förstnämnda tabeller, varjämte i fråga om röstsiffrorna för 
år 1928 bör observeras, a t t dessa korrigerats med hänsyn till de större änd
ringar i administrativa indelningen, som ägt rum sedan nämnda år. 
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Tab. V. De avgivna rösternas partifördelning inom olika slag av landskommuner 
vid valen åren 1928 och 1932. Relativa tal. 

Anm. Det år 1928 odelade kommunistpartiet upptages under >kilbomskommunister>. 
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Tab. X. De avgivna rösternas partifördelning inom olika slag av städer vid 
valen 1928 och 1932. 

Anm. Det 1928 odelade kommunistpartiet upptages under >kilbomskommnnister>. 

Om man till en början fäster sig vid landsbygden, så finner man redan vid en 
hastig blick på tab. V, hurusom för vissa partier procenttalet röster, som till
fallit detsamma, sjunker, allteftersom man går från A- till B- och vidare till 
C-grupperna samt huru för andra partier däremot procenttalet stiger vid sam
ma jämförelse. De förra partierna, som alltså ha sina anhängare väsentligen 
inom kommuner, där socialklasserna I och I I (högre klassen och medelklassen) 
äro manstarka, äro samtliga de s. k. borgerliga partierna. Procenttalet varierar 
exempelvis i fråga om högern ganska mycket eller från 25-3 % inom grupp A 
till 21-4 % i grupp B och 15-4 % inom grupp C. För bondeförbundet är skill
naden än större, i det att procenttalet sjunker från 41"5 % i grupp A till 27'5 % 
i grupp B och endast 11/3 % i grupp C. Även för den borgerliga vänstern är 
förhållandet väl märkbart; sålunda äro de frisinnades procenttal inom A-, 
B- och C-grupperna respektive 16-1, 13-3 och 85 % och de liberalas 37, 1'4 
och 0-9 %. 
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För de Övriga partierna, det socialdemokratiska och de båda kommunistiska, 
där förändringen som sagt går i rakt motsatt riktning, är skillnaden mellan 
kommungrupperna mycket markerad. Procenttalen äro för A-, B- och C-grup-
perna beträffande socialdemokraterna 12-4, 31-3 och 51'6 % i ordning tagna, för 
kilbomskommunisterna 0-6, 2-7 och 8'2 % samt för sillénpartiet 0-4, 2'4 och 41 % 
i samma ordning. Undantagen från här angiven regel ha icke mycket att be
tyda i jämförelse med den skarpt framträdande skillnaden mellan de båda 
stora partigrupperingarna, vilken visar deras rek^tering ur olika samhälls
lager. De tämligen ringa förändringarna mellan 1928 och 1932 års val skola 
strax närmare belysas. 

Utom efter socialklasser skedde indelningen jämväl efter styrkan av den 
jordbruksidkande befolkningen, och dennas andel var störst inom kommun
grupperna A, Bl och Cl . Till de mera av andra yrkesgrupper fyllda kommu
nerna inom grupperna B2, B3, C2 och C3 finnes inom A-gruppen ingen mot
svarighet. Helt naturligt är, att bondeförbundets procentsiffra hastigt faller, 
när man går från Bl till B2 och B3 samt från Cl till C2 och C3 (34'6—22-4— 
8-4 % resp. 23-7—164—4-7 %). Ett motsatt men ganska starkt samband råder 
också mellan jordbruksbefolkningens talrikhet och det socialdemokratiska par
tiets andel av rösterna: den senare stiger från Bl till B2 och B3 samt från Cl 
till C2 och C3 (24-2—37-0—4-Ö-3 %, resp. 42-3—48-9—55-6 %). För högern och 
den borgerliga vänstern kan något starkare sammanhang mellan röstsiffrorna 
och jordbruksbefolkningens relativa talrikhet icke påvisas, ehuru även för dem 
procenttalet i allmänhet faller med minskande jordbruksbefolkning. Ytterst 
markant är däremot motsatsförhållandet mellan jordbruksbefolkning och kom
munistisk röstning, i synnerhet inom C-kommunerna, där procenttalen för 
kilbomskommunisterna för Cl, C2 och C3 i ordning utgöra 2-9, 5'7 och 11-4 % 
samt för sillénpartiet 0-7, 3'5 och 5'3 %. 

Även för städerna gäller uppenbarligen som regel, att antalet röster, som 
tillfallit de borgerliga partierna, minskas och övriga röster ökas, när man 
går från grupp A till grupp B och vidare till grupp C. Exempelvis äro för 
högern procenttalen anhängare inom A-, B- och C-grupperna respektive 46-3, 
34-3 och 27-6 % och för socialdemokraterna 35-4, 44-5 och 53-4 %. Talrikare 
arbetarbefolkning medför ökat antal socialdemokratiska och kommunistiska 
röster, men minskat antal röster för de borgerliga partierna. De enstaka undan
tagen från regeln behöva icke här nämnas. 

Vid jämförelse mellan valen 1932 och 1928 konstaterar man, att inträffade 
förskjutningar mellan partierna i stort sett gått i samma riktning och haft 
ungefär samma styrka, vilken kommungrupp man än betraktar. Dock före
komma beaktansvärda olikheter, och för att de skola komma väl till synes, har 
nedan gjorts en sammanställning över förändringarna i de relativa talen, vilka 
som nämnt äro beräknade utan hänsyn till de båda partierna nationalsociali
sterna och centern eller till de opolitiska sammanslutningar, som år 1928 er-
höllo ett fåtal röster. Partibeteckningarna anges med de på flera håll i denna 
berättelse begagnade förkortningarna. 
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Ökning ( + ) el. minskning ( - ) 1932 i % av rSsttalet 1928: 
Landsbygden. H B L Fr S Ki + Si Samtliga 

Grupp A -30-7 +42-2 - 63 -26"6 + 397 + 93'1 - ro 
> B -25-6 +37-5 -320 -24"4 + 24'5 + 40'6 + 2"9 
därav gr. Bl . . . . — 28"7 + 40"5 — 41"1 — 22"4 + 31'0 + 47'0 + 2 4 

» B2 . . . . —23-8 +33 - S —24-5 — 27'4 + 20'2 + 3 9 1 + 2 6 
» U3 . . . . — 8'4 +87-0 + 8-1 — 7-6 +29 '7 +27 '3 +11"6 

Grnpp C -15-8 +16-8 -48"6 -17M +11"7 +35-5 + 5"0 
därav gr. Cl . . . . —23-3 + 18-6 — 80"8 — 22-7 + 2 T 1 + 39'6 + 1"5 

» C2 . . . . —18-6 + 24'3 — 66"7 —18'S + 13'4 + 36p0 + 4'8 
» C3 . . . . —10-8 — Vi —27'6 —14-2 + 9"3 + 3 S ' l + S'9 

Samtliga -23"2 +332 -35"0 - 2 2 T + 17'7 +376 + 35 
Städerna. 

Gnipp A +0-0 - 9-6 +39-7 + 27'4 +10-6 
» B - 5'7 +80-0 -29-5 - 6"0 + 29"2 +31"8 + 99 
> C. - 4-5 +39-9 -27-6 -10-9 +14-7 + 39'3 + 65 

Samtliga — 5'0 + 40'1 -28-0 85 + 21-1 + 36-0 + 8-2 

I et t par fall ha procenttalen ej u tsa t t s , emedan de grunda sig på alltför 
låga röstsiffror. I övrigt böra naturl igtvis samtliga tal ses mot bakgrunden 
av motsvarande röstsiffror. Frånses den numeriskt obetydliga B3-gruppen, 
ha de förlorande partierna höger och frisinnade på landsbygden s tåt t sig bäst 
inom C-kommunerna eller dem, vilka ha den största arbetarbefolkningen (för
lust 15-8, resp. 17-4 %) och sämst inom A-gruppen (307, resp. 26'6 %). Om
vänt ha de vinnande partierna, bondeförbundet, socialdemokraterna och kom
munisterna, vunnit sina största f ramgångar inom A-kommunerna (vinst 42-2, 
39-7 och 93'1 % respektive) och därnäs t i B-kommunerna. Det tredje förlorande 
partiet, det liberala, har till skillnad från de andra förlorat mest i kommun
gruppen C (48-6 %) och minst i A (6-3 %). För städerna äro avvikelserna från 
dessa regler flere. Särskilt må nämnas, att kommunistpartierna ( tagna ge
mensamt) här ökat sit t rösttal s tarkas t inom C-gruppen (39-3 %) och svagast 
inom grupp A (27-4 %). 

Grupperingen med hänsyn till jordbruksbefolkningens talrikhet visar föl
jande: Högerpartiet , de frisinnade och de liberala, alltså de förlorande par
tierna, uppvisa i allmänhet desto större förluster, ju mera jordbruksbetonad 
kommunen är. Och de motsvarande vinsterna för bondeförbundet, socialdemo
kraterna och kommunisterna äro också i regel desto större, ju talrikare jord
bruksbefolkningen är ; härutinnan gälla dock ett par undantag, vilka framgå 
av tablån. 

Av sista kolumnen i tablån framgår medelröstökningen inom de olika kom
mungrupperna. Grupp A av landskommunerna är den enda, som utvisar röst-
minskning (1-0 %) ; för grupp B var medelökningen 2-9 % och för grupp C 5'0 %. 
Skillnaden står antagligen i nära samband med olikheten i folkmängdstill
växt för jordbruks- och industrikommuner. 

Städernas grupper komma med avseende på medelröstökningen i omvänd 
ordning: A uppvisar den högsta och C den lägsta röstökningen ( A 10-6, 
B 9-9 och C 6-5 %). En omständighet, som kan vara av intresse vid be-



DE VALDA RIKSDAGSMÄNNENS PARTISTÄLLNING. 67 

dömandet av siffrorna, är den att Stockholms stad, som hör till grupp B, 
upptager mer än hälften av gruppens samlade rösttal. Stockholms rösttal har 
(frånsett här ej ifrågakommande småpartier) ökats med 11-9 %, men grupp B i 
övrigt med 7-3 %. 

Till sist må framhållas den inblick, som tab. V ger i partiförhållandena 
inom olika delar av landsbygden. Det är ingen liten skillnad mellan exem
pelvis bondeförbundets ställning i Götaland å ena sidan, där partiet mönstrat 
29 % av väljarkåren, och partiets position i Svealand och Norrland, där det 
samlat endast 15, resp. 14 %. överhuvud taget intaga de »borgerliga» par
tierna en vida starkare ställning i Götaland än i övriga landsdelar: de innehade 
där 63 % av det samlade rösttalet mot 43-5 % i Svealand och 46-5 % i Norrland. 
För städerna gäller icke detsamma, såsom av motsvarande procenttal fram
går: 42-1, 40-7 och 47-8 %. Rörande andra skiljaktigheter mellan röstsiffrorna 
för landsdelarna må hänvisas till tabellerna. 

De valda riksdagsmännens partiställning. Uppgifter rörande de valda riks
dagsmännen meddelas dels i tab. 3, dels i tab. 5. I den senare tabellen läm
nas en detaljerad redogörelse rörande namn, yrke och rösttal m. m. 

Ur partifördelningssynpunkt utföll 1932 års andrakammarval så, att hö
gern erhöll 58, bondeförbundet 36, de liberala 4, de frisinnade 20. socialdemo
kraterna 104 och kommunisterna 8 mandat, varav kilbomspartiet 6 och sillen-
kommunisterna 2. Motsvarande resultat vid tidigare andrakammarval (från 
1914) återgivas i efterföljande tablå. Därvid må erinras, att genom nybild
ningar och sammanslagningar partierna undergått åtskilliga förändringar un
der de senare åren. Den här uppgivna partiställningen hänför sig till val-
tillfället utan hänsyn sålunda till sedermera inträdda ändringar. De riksdags
män, vilka valts såsom viklar, ha förts till det parti, de ansetts stå. närmast. 

V a l d a r i k s d a g s m ä n 

19141 1914H 1917 1920 1921 1924 1928 1932) 1932-1928 

Höger . . . . . . . . . 86 86 59 70 62 65 73 "58^ - 1 5 

Jordbrnkaraas riksförbnnd — — 3 10 1 
„ / 21 23 7 OO + 9 

Bonäefdrbnndet — — 9 20 | 

Liberala | _ . ._ „ , 1 5 4 4 — 

Friskade [ 7 1 W 6 3 4 8 { » 28 20 - 8 

Socialdemokrater . . . . 73 87 86 75 93 104 90 104 +14 

Vänstersocialister . . . . — — 11 7 6 — — — — 

Kilbomskommunister . . . — — — — 7 5 ') 8 6̂  

Sillénkommunister . . . . — — — — .— — — 2) 

Tablåns sista kolumn återger de förskjutningar i partiernas representation, 
1932 års andrakammarval medförde vid jämförelse med partiställningen efter 
1928 års val. I sin helhet innebar resultatet 15 förluster för högern och 8 
för de frisinnade samt 14 vinster för socialdemokraterna och 9 för bondeför
bundet. Det liberala partiet behöll sina mandat och kommunistpartierna sina. 

') Därav en hSglnndskommunist. 
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Tab. Y. Partiernas representation samt förändringarna däri genom valen år 
1932, valkretsvis och efter landsdelar. 
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En riksdagsman, som valts för perioden 1929—1932 såsom högerman, upp
trädde vid 1932 års riksdag som vilde, men föll igenom vid valet. Parti
ställningen och dennas förändringar inom de olika valkretsarna meddelas i 
tab. Y, som även visar mandatfördelningen inom landets tre huvuddelar. 

I det föregående har påvisats, vilken väsentlig skillnad förefinnes mellan 
Svealands, Götalands och Norrlands landsbygd med avseende på röstfördel
ningen. Dessa olikheter avspeglas uti mandatfördelningen. Såväl högern 
som bondeförbundet ha erhållit sina flesta platser i Götaland, men social
demokraterna ha dock i alla tre landsdelarna det största antalet mandat, en
samt i Svealand 39 av 74 eller mer än hälften. Det frisinnade partiet i Norr
land besätter nu ett något mindre antal, 6, av de 40 mandaten från denna 
landsdel. Högerns förluster och bondeförbundets vinster falla övervägande 
på Götaland och till en mindre del på Svealand, under det partiernas norr
ländska vinster och förluster uppväga varandra. Av socialdemokraternas 
nyvunna mandat falla jämnt hälften på Svealand, och på samma landsdel 
kommer också hälften av de frisinnades förluster. 

Av de valda äro 5 kvinnor, en tillhörande högern och de övriga socialdemo
kraterna. Vid 1928 års val var antalet kvinnor bland de valda endast tre, 
en från högern och två från socialdemokraterna. 

Jämföres partifördelningen bland de valda med väljarkårens sammansätt
ning efter partier, visa sig ej obetydande avvikelser. Sålunda besatte socialde
mokraterna 45"2 % av mandaten, men de omfattade dock ej mera än 41"T % av 
väljarkåren, och å andra sidan var de frisinnades andel av antalet valda 8"" %, 
men av de väljande 9-8 %, och ännu större voro avvikelserna i detta hänse
ende för kommunisterna, vilkas valda representanter utgjorde 2-6 % (kilboms-
partiet) och 09 % (sillénpartiet), ehuru väljarna upptogo 5'3, resp. 3-0 % av 
hela väljarkåren. För samtliga partier angivas ifrågavarande procenttal här 
nedan. 

H B L Fr S Ki Si Ö Snmma 

Andel av väljarkåren 235 14'1 19 9'8 41'7 5'3 30 CC7 1000 

> > mandaten $ 25-2 15-7 17 8 7 45'2 2'6 Oa — ÎOO'O 

Om hela landet utgjort en valkrets och alla de 230 platserna sålunda förde
lats proportionellt mot röstsiffrorna efter d'Hondts regel, skulle tydligen den 
bästa överensstämmelsen mellan antalet väljare och antalet representanter för 
varje parti uppnåtts. Andra kammaren skulle då bestått av 55 högermän 
(verkliga antalet 58), 33 bondeförbundare (36), 4 liberaler (4), 23 frisin
nade (20), 97 socialdemokrater (104) samt 12 kilboms- (6) och 6 sillénkom-
munister (2). Som man finner, ha de tre största partierna blivit överrepre
senterade, medan de mindre på ett undantag när erhållit färre platser än de 
rättvisligen bort ha. Den faktiska sammansättningen av kammaren har emel
lertid, som i det föregående angivits, även påverkats av ingångna valkarteller. 
Tas hänsyn härtill, erhållas följande tal, som uttrycka över- och underrepre
sentation på grund av valkretsindelningen, dels vid det senaste, dels ock vid 
de båda föregående valen: 
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H B L Fr S 

1924 +6 - 2 - 5 - 4 + 9 

1928 +4 - 1 - 2 - 4 + 9 

1932 + 1 . + 1 - 1 - 6 +15 

Ki Si 

- 4 
- 6 

- 6 - 4 

Summa 

±15 
±13 
±17 

Regeln, att de större partierna bli gynnade på de mindres bekostnad, fram
träder här tydligt. Undantag kan dock sägas gälla det näst största partiet 
vid det senaste valet, nämligen högern. Till följd av den påpekade ojämn
heten i platsfördelningen blir antalet valmän, som stå bakom varje represen
tant, mycket olika för de olika partierna. Antalet väljare per riksdagsrepre
sentant var nämligen för riket i dess helhet 10 848 samt för de särskilda par
tierna : 

H B L Fr S Ki Si 
10090 9 756 12180 12 229 10006 22094 37122 

Härav framgår, att i synnerhet sillénkommunisterna blivit missgynnade. 
Orsaken är här dock ej enbart valkretsindelningen, utan ock det förhållandet, 
att partiet överhuvud icke deltog i några valkarteller. 

Utan representation äro sillénkommunisterna i alla valkretsar utom en; de 
liberala sakna sådan i alla valkretsar utom fyra, och kilbomskommunisterna 
äro endast i fem kretsar företrädda i andra kammaren. Utan frisinnade re
presentanter äro 13 kretsar. Medan bondeförbundet numera endast saknar riks
dagsmän i stadsvalkretsarna samt Blekinge och Västerbottens län, äro social
demokraterna orepresenterade endast i Gotlands län. Högern har i varje 
valkrets åtminstone ett mandat. 

Andra kammarens sammansät tning vid lagtima riksdagen år 1933. 

Till grund för den följande framställningen rörande kammarens samman
sättning ligga dels uppgifterna i tab. 5, dels den förteckning över ledamöterna, 
som offentliggjorts genom kammarens kansli. 

Rörande partiställningen hänvisas till närmast föregående kapitel. Med 
avseende på personomsättningen på grund av valen finner man, att av kam
marens 230 ledamöter 163 (70-9 %) eller litet lägre antal än vid 1928 års val 
(173), blivit omedelbart omvalda, medan 67 (29-l) nyvalts. Av de nyvalda 
ledamöterna hade emellertid 10 förut tillhört riksdagen, därav 1 första och 6 
andra kammaren samt 3 båda kamrarna. Ställningen i detta avseende inom 
de olika partierna efter valen åren 1928 och 1932 var följande (varvid hän
syn tagits till omedelbart före 1929, resp. 1933 års riksdag företagna nya 
röstsammanräkningar) : 

Nyvalda Omedelbart omvalda 
för samma valkrets lör annan valkrets 

1928 1932 1928 1932 1928 1932 
Höger 22 19 51 39 — — 
Bondeförbundet 7 15 20 21 — — 
Liberala 2 1 2 3 — — 
Frisinnade 5 1 23 19 — — 
Socialdemokrater 16 29 72 75 2 — 
Kilbomskommunister . . . . \ - f— \ o / 6 — — 
SiUénkommunister . . . . . | ° \ 2 J ° \— — — 

~Summa 57 ~ 67 171 163 2 — 
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Tab. Z. Antal bevistade riksdagar. 

Socialdemokraterna uppvisa denna gång det största antalet nyvalda, medan 
högern härvidlag kom främst vid båda de senaste valen. Högern återkom nu 
med ett jämförelsevis litet antal omvalda. Dessa förändringar sammanhänga 
tydligen med förskjutningarna i partiställningen vid de olika valen. 

Av kammarens samtliga ledamöter ha nio förut tillhört första kammaren, 
nämligen 2 högermän, 2 bondeförbundare, 3 frisinnade och 2 socialdemokrater. 

Med hänsyn till förut bevistade riksdagar fördela sig andra kammarens le
damöter på sätt, som framgår av tab. Z. De, som icke förut deltagit i någon 
riksdag, voro 57 till antalet, 17 högermän, 12 bondeförbundare, 1 liberal och 
25 socialdemokrater samt kammarens båda sillénkommunister. En beräkning 
visar, att medeltalet bevistade riksdagar per representant utgör 15-0 inom det 
frisinnade partiet, 13'0 inom det liberala, 9'7 inom det socialdemokratiska. 96 
inom högern, 7'6 inom bondeförbundet samt 7-3 för kilbomskommunisterna. 
Jämfört med ställningen efter närmast föregående val innebär detta en betyd
lig ökning för kilbomskommunister, liberala och frisinnade, men endast ringa 
förändringar för övriga partier. 

Proportionen mellan landsbygdens och städernas representation, i den mån 
en fördelning av kammarens ledamöter efter boningsorten å landet eller i stad 
kan betraktas såsom ett uttryck härför, har på senaste tid varit i stort sett 
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Tab. Å. Yrkesfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

oförändrad. För 1932 års val te sig förhållandena på nedan angivet sätt. 
Jämförelsesiffror för några föregående val meddelas ock. 

B o s a t t a 
pä landet i stad 

Antal % Antal % 

HSger 33 56'9 25 431 
Bondeförbnndet. . , 34 94-4 2 5-6 
Liberala 2 50'0 2 50'0 
Frisinnade 14 700 6 30"0 
Socialdemokrater 47 45"2 57 54"8 
Kilbomskommnnister 4 ti6'7 2 33'3 
Sillénkommnnister 1 50'0 1 50"0 

Samma år 1933 135 5 7 95 41/3 
> > 1929 138 60-0 92 4O0 

1925 133 57-8 97 42"2 
» 1922 135 58-7 95 41'3 
> 1921 147 63-9 83 361 

s » 1918 150 65-2 80 34'8 
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Tab. Ä. Åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter. 

De i städerna bosatta riksdagsmännen utgöra 41"3 % av samtliga, medan 
städernas andel av hela befolkningen utgör 33 %. Proportionen är således 
gynnsam för städerna. Socialdemokraterna i kammaren bo övervägande i 
stad, men övervikten är nu mindre än den varit vid någon riksdag sedan 
1918. Av de riksdagsmän, som räknats till landsbygden, äro några bosatta i 
förorter till städer. 

Den i tab. Å meddelade yrkesfördelningen, av andra kammarens ledamöter 
har verkställts efter samma grunder, som tillämpats uti motsvarande tabell 
för första kammaren (tab. E ) . Uppgifter rörande en var ledamots yrke läm
nas i tab. 5, men det bör uppmärksammas, att dessa uppgifter hänföra sig till 
tidpunkten för valet och således i enstaka fall skilja sig från dem, som ligga 
till grund för siffrorna i tab. A. 

Av förutvarande eller nuvarande statsråd hade 12 plats i kammaren, därav 
3 tillhörande högern, 1 de liberala, 2 de frisinnade och 6 socialdemokraterna. 

Rörande åldersfördelningen bland andra kammarens ledamöter vid början 
av år 1933 lämnas uppgifter i tab. Ä. Sillénkommunisternas riksdagsmän och 
flertalet av kilbomskonimunisternas och socialdemokraternas äro under 50 år, 
medan för höger, liberala och frisinnade förhållandet år det motsatta och av 
bondeförbundets riksdagsmän ungefär hälften äro över och hälften under 50 
år. En beräkning av medelåldern för riksdagsmännen inom de olika partierna 
vid början av år 1933 utfaller på sätt nedanstående tablå närmare angiver, 
varvid till jämförelse även meddelas motsvarande uppgifter över ställningen 
i detta avseende efter några tidigare val. 

1918 1921 1922 1925 1929 1933 
HBger 52-5 52'7 530 5f3 53'2 532 
Bondefôrbundet (o. Riksförbund.) . . 44-7 46'9 48"4 47'4 50<> 50'fi 
Liberala I 5 0 . 6 5 1 . , 5 V l { 53;2 52;5 60;8 
Frisinnade I \ ol 8 o4 O :i6"> 
Socialdemokrater 42'5 44'5 44'5 45'8 47'5 48'0 
Kilbomskommunister \ _ _ g^.9 g-.g 4Q.g (43'7 
Sillénkommnnister . . . . . _. . . - [ ' ' '_ |38'."> 

Samtliga 47'l 4 8 " 47'9 48'2 o0'4 50'5 

Medelåldern för kammarens samtliga ledamöter uppgår för år 1933 till 
50-5 år och är, såsom synes, ungefär densamma som år 1929. Endast för de 
liberala märkes en större stegring. 

$—330988. 
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Tab. 1. Valen till första kammaren åren 1929—1932. 
De valdas namn, yrke och rösttal. 

Anm. Beteckningarna H (höger), B (bondeförbundet), L (liberala), Fr (frisinnade), S (social
demokrater), Ki (kilboms-) och Si (sillénkommnnister) angiva det parti, väljarna och de valda 
representera. HT betecknar högervilde. — utmärker, att ledamot blivit omvald for samma valkrets, 

att ledamot omvalts, ehuru för annan valkrets, i betecknar ledamot, som tidigare tillhört första 
kammaren, n ledamot, som antingen vid valtillfället tillhörde eller tidigare tillhört andra kam
maren. — Med rösttalet för den valde avses det antal valsedlar, å vilka hans namn, med bort
seende frän sådana namn, som redan erhållit placering, står främst. — De valdas yrke och parti
ställning hänföra sig till tidpunkten för valet. 
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Tab. 2. Rösträtten och valen till andra kammaren, valdistriktsvis, år 1932. 
Anm. Tabellens procentsiffror angiva antalet i valet deltagande i % av röstberättigade män och kvinnor. — Bland 
»samtliga» godkända valsedlar ingå även de valsedlar, som i tab. 3 upptagits under »övriga». — I de för valkretsarna 
meddelade uppgifterna rörande de godkända valsedlarnas partifördelning â landsbygd och städer ha valsedelsför
sändelserna enligt 71 § vallagen utproportionerats. — Den bristande överensstämmelsen för de särskilda valkretsarna 
mellan valdeltagarnas antal enligt denna tabell och summan av godkända och kasserade valsedlar enligt tab. 3 beror 
på ofullständiga eller felaktiga inprickningar i röstlängderna. 
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182 Tab. 3. Avgivna valsedlar och valda riksdagsmän vid 
Anm. Väljarbeteckningar och de rösttal, som legat till grund för mandatfördelningen, an-



valen till andra kammaren, valkretsvis, åren 1932 och 1928. 183 
givas i tab. 5. — Det 1928 odelade kommunistpartiet redovisas här under »kilbomskommnmster». 
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Tab. 4. Rösträtten vid valen till andra kammaren, valkretsvis, år 1932. 
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Tab. 5. Valen till andra kammaren år 1932. 

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

Anm. Beteckningarna II (höger), B (bondeförbundet), L (liberala), Fr (frisinnade). S (social
demokrater), Ki (kilbomskommunister), Si (sillénkommunister) och Ö (övriga) angiva det parti, 
väljarbeteckningarua och. de valda representera. Sillénkommunisternas fullständiga väljarbeteckning 
var i flertalet valkretsar: »Klass mot klass. Arbetarnas och småböndernas enhetslista. Kommu
nistiska partiet» med någon ändring av mellanledet i stadsvalkretsarna och Älvsborgs län. — * ut
märker, att ledamot blivit omvald för samma valkrets, * * att ledamot omvalts, ehuru för annan 
valkrets, x betecknar ledamot, som antingen vid valtillfället tillhörde eller tidigare tillhört första 
kammaren, n ledamot som tidigare tillhört andra kammaren. — Hed rösttalet för den valde avses 
det antal valsedlar, å vilka hans namn med bortseende frän sådana namn, som redan erhållit 
placering, står främst. — De valdas yrke och partiställning hänföra sig till tidpunkten för valet. 
— Under rubriken >Listtyper> lämnas vid slutet av tabellen i den omfattning, tillgäng-liga upp
gifter möjliggjort, en redogörelse för de fall, dä under en väljarbeteckning förekommit skiljaktiga 
valsedelstyper, vilka var lör sig erhållit ett större antal röster. 
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Listtyper. 

Anm. Där den angivna listtypen är representerad av endast ett namn, anger parentestalet an
talet valsedlar med detta såsom första namn. Aro för listtypen två eller flera namn angivna, av
ser parentestalet det antal valsedlar, å vilka dessa namn utan strykningar funnits upptagna i 
nämnd ordning. För några valsedelstyper, upptagande flera än två namn, har endast ett approxi
mativt rösttal kunnat uppgivas. 

Stockholms stad. De liberala (L): C. Carleson—II. Fehr (7 497), C. Carleson—Karin Kock 
(4 215); Frisinnade och nykterhetsvänner (Fr): K. Gärde—N. J. Nordström (5 603). N. Gärde-
Ellen Hagen (3 302). 

Stockholms län.l) De moderata (utan tredje väljarbeteckning ; O): R. Lundqvist—B. Christen-
son (8 801), B. Christenson—R. Lundqvist (6 030) : For landsbygden (H) : E. Thorell—E. Eurén 
(3575), G. Brandin (2 568), E. Eurén—E. Thorell (2 376): Med bondeförbundet för landsbygdens 
folk (B): O. Wallén—K. Svärdh (6 442): K. Martin (3 443), H. Lauriu (429), S. Ridder (438), C. G. 
Eriksson (348), S. Österberg (332); De frisinnade (Fr): G. Mosesson—V. Eklund (4 097), G. Moses-
son—Hj. Åhman (3081); Centerlistan (L + Ö): V. Petrén (L; 1957), Y. Nyländer2) (Ö; 294), H. 
Rettig2') (L + Ö; 197). 

Uppsala län. Med bondeförbundet för landsbygdens folk (utan tredje väljarbeteckning ; B): 
C. G. Olsson—K. E. Hansson (5 924), C. G. Olsson—A. Vallin (13K7), D. Widblad (231), K. E. 
Hansson (217); Frisinnade och liberala (L + Fr): Å. Holmbäck—V. Petrelins (L + Fr; 2831), E. 
Björnberg—E. Jacobsson (Fr; 2 514), E. Jacobsson—K. E. Sundstedt (Fr; 1688). 

Södermanlands län.1) Lantmän och borgare (II): E. Laurén—E. Karlsson (9 960), E. Karlsson 
(3005); Med bondeförbundet för landsbygdens arbetande folk (B): H. Andersson—E. A. Gra-
natk (4644), H. Andersson— E. Egertz (2281), H. Andersson—H. Johansson (1931): De frisinnade 
(Fr): G. Olsson—E. Fagerlund (7 000), E. Larsson—Hedvig Hasselroth (1 772), L. A. Scuill (1 341). 

Östergötlands /än.3) Socialdemokraterna (S): K. Ward etc. (de 6 valda: 57 437), K. H. Falk 
(1741); Lantmän och borgare (H): M. Skogland—J. Hagman (8 917), i l . Skoglund-H. Björkman 
(5054), M. Skoglund—K. Arnell (2 714), II. Skoglund—D. Karlsson (2 084), il. Skoglund—Hj. 
Wernstedt (1544); Städernas lista (H): I. Anderson—G. Jacobsson (9 085), I. Anderson—O. V. 
Arnstedt (6 788); Med bondeförbundet för landsbygdens folk (B): K. A. Westman (7 669), O. 
Jonsson (5579), N. Ek (2 197); Borgerlig vänster (Fr): S. A. Olsson (7197), H. Bergland (4 007), 
E. Jarl (243), A. Stjärne (20(1). 

Jönköpings län. Bondeförbundet (B): II. L. Petersson—G. Andersson—J. V. Pettersson (15 428), 
M. L. Petersson—G. Andersson—H. Brähn (4 006), M. L. Petersson—G. Andersson—Th. Ekdahl 
(1770): De frisinnade (Fr): F. Hanirin—O. Carlström—G. Malmqvist (6 624), F. Hamrin—O. 
Carlström—E. Albertsson (6 044), F. Hamrin—O. Carlström—W. Josefsson (3 049), F. Hamrin-G. 
Malmqvist (580); Lantmän och borgare (H): C. Malmroth (6.013), B. Nilsson—T. von Seth (4995), 
B. Nilsson—E. Göransson (4 664); Valmansföreningen (H): C. O. Johanson—J. Hamrin (3110), 
C. O. Johanson—E. Samuelsson (2116), J. Hamrin (1426), C. O. Johanson—K. E. Thorell (1 212), 
C. O. Johanson—E. Johansson (345), R. Stenvik (210). 

Kronobergs lån. Lantmän och borgare (H): E. O. Magnusson—P. M. Olsson—J. G. Svensson 
(10899), E. O. Magnusson—J. G. Svensson—P. Posse (3 757), E. O. Magnusson—P. M. Olsson—S. 
Bellinder (3071), E. O. Magnusson—P. M. Olsson—I. Ekströmer (2 236); Med bondeförbundet 
för landsbygdens folk (B): Hj. Svensson—V. J. Mattsson (10810), Hj. Svensson—A. Lundin 
(3 212), Hj! Svensson—R. Johansson (1018); De frisinnade (Fr): E. Rydström (1699), G. An
dersson (1 556). 

Kalmar län. Södra länsdelen (H): T. V Lnndell—E. Björkman (5115), T. V. Lundell—C. E. 
Göransson (1119), J. Gustafsson—E. Björkman !l (4 171), J. Gustafsson—C. E. Göransson 2) (1 229), 
A. Mannerskantz (2165), K. E. "Wirsell (1462), R. Olsson (1136): Med högern för ordning och 
arbete (utan tredje väljarbeteckning; H): A. Johansson— S. A. Carlsson (5123). A.Johansson— 
G. A. E. Pettersson (4 551);' Öland och södra Kalmar läns fastland (B): A. Hciding—A. Jons
son (9 445), E. Jonsson (5 492): Kärra Kalmar län (B): E. Gustafson—R. Lunden (6 510), P. 
Andersson (1618), K. Olsson (1020); De frisinnade (Fr): E. Moberger (3726), C. J. Adolvsson 
(1 061), E. Göransson (782). 

Gotlands län. Bonde förbundet (B): Th. Gardell—A. Gardell—J. O. Geselius (9 329), G. Bende-
lin (957); Lantmän och borgare (H): G. Svedman—R. Bolin (3 990), R. Bolin (417). 

Blekinge län.1) Landslistan (H): J. Jönsson—Bj. Holmgren—A. Petersson (2 422), J.Jönsson— 
Bj. Holmgren—E. Palmgren (2193), J. Jönsson—Bj. Holmgren—N. Swartling (2 154), J.Jönsson— 

l) Rösttalen för namnpar avse endast valsedlar utan strykning av något namn å resp. listtyper 
(»rena valsedlar»). — 2) Endast «rena» valsedlar. — 3) Rösttalen avse i allmänhet endast »rena» 
valsedlar. 
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Bj. Holmgren—E. Jönsson (1750), J. Jönsson—Bj. Holmgren—E. Hermansson (1167); Med bonde-
förbundet för landsbygdens folk (B): B. Nilsson—T. Wolgast—E. Nilsson (2594), S. Ranfors — 
B. Nilsson—G. Lindman (1583), E. Andersson—J. Mattsson (604), E. Johansson—C. Jönsson (588). 

Kristianstads län. B onde förbundet (utan tredje väljarbeteckning ; B): N. Hammarlund—A. De 
Gcer—G. Tufvesson—C. Nilsson (16 752), N. Hammarlund—A. De Geer—G. Tufvesson—P. Nils
son (1292); De moderata (H): P. Nilsson—S. Persson—E. Björck—A. Karlsson (4802), P. Nils
son—E. Björck-S. Persson—G. Dock (3038), P. Nilsson—S. Persson—E. Björck—C. Dock (2 429), 
P. Nilsson—S. Persson—E. Björck—B. Bernhoff (2 390), P. Nilsson—S. Persson—E. Björck—Anna 
Landquist (1 708), P. Nilsson—S. Persson—E. Björck—H. Persson (1565), P. Nilsson—E. Björck— 
S. Persson—Anna Lundquist (852), P. Nilsson—E. Björck—S. Persson—A. Carlsson (645), E. Björck 
(457), P. Nilsson—E. Björck—S. Persson—B. Bernhoff (224), P. Nilsson—E. Björck—S. Persson— 
H. Persson (150); De frisinnade (Fr): S. Bengtsson—S. Jönsson (7832), S. Bengtsson—A. Bruhn 
(3 406), S. Bengtsson—B. Barnekow (2 404); De liberala (L): J. Gottfries (1700), F. Vedberg (181), 
P. Renlund (144). 

Malmö, Hälsingborgs, Landskrona och Lunds städer. De frisinnade (Fr): J. Thvrén—G. Palm-
qvist (5541), J. Thyrén—Stina Persson (681). 

Malmöhus läns valkrets. Med bondeförbundet för landsbygdens folk (B): O. Olsson—J. 
Nilsson—A. Pehrsson (33 633), F. Fredgardh (134); Landsbygdens lista (H): G. Liedberg—E. W. 
Ljung (5335), E. W. Ljung—G. Liedberg (3 737); De liberala (L): J. Jönsson—A. Nilsson—C. 
Christenson—O. Silverberg (3 694), A. Nilsson—J. Jönsson—C. Christenson—O. Silverberg (1419), 
J.Jönsson—A. Nilsson—L. Almroth—A. Andersson (1154); J. Jönsson—A.Nilsson—O.Eriksson— 
J. O. Prytz (767), A. Nilsson—J. Jönsson-—L. Almroth—A. Andersson (503), J. Jönsson—A. Nils
son—L. Almroth—G. Svensson (358); A. Nilsson—J. Jönsson—O. Eriksson—J. O. Prytz (290). 

Hallands län. Liberaler och frisinnade (L + Pr): Lanra Petri (Fr; 1464), A. Kindberg (L; 
696), E. Gyllensvärd (Fr; 637), P.J.Persson (L; 549); Hallands landsbygd (H): L.Andersson— 
K. Fr. Hallberg (3 861), D. Dellien (3846), D. Söhrman (3162). 

Göteborgs stad. De borgerliga (H) : E. Lithander—P. Pehrsson—E. Olson (16 965), E. Olson— 
I. Sefve—R. Gedda (9121). 

Göteborgs och Bohus läns landstingsområde. Moderata (H): A. "Wallerius—E. V. Olsson—F. 
Hansson—C. Olsson—A. Edvardsson (5822), A. "Wallerius—E. V. Olsson—F. Hansson—C. Olsson— 
II. Mattsson (3 819), H. Malmberg—A. Molander—A. Hansson (3 527), F. Hansson—A. Molander— 
F. Johansson—A. Hansson—M. Jansson—S. Berntsson (1480), F. Hansson—A. Molander—F. Jo
hansson—A. Hansson—M. Jansson—B. Nilsson (850), E. V. Olsson—C. Olsson—S. Andersson (1181), 
E. V. Olsson—A. V. Olsson—A. Möller (227), E. V. Olsson—F. Hansson— E. Andersson (161): 
Kyrkliga folkpartiet (H): F. Lusch—S. Andersson—S. Samuelsson—O. Olsson (2 362), F. Lusch 
—S. Andersson—S. Samuelsson (889); Landsbygdens folk (B): H. Andersson—A. G. Blad—C. O. 
Carlsson (8786), H. Andersson—J. Gustafsson—C.O.Carlsson (1814), H.Andersson—R. Carlander 
—A. Jitkobsson (758), H. Andersson—A. Jakobsson—R. Carlander (225), C. O. Carlsson—Hj. Ar-
nell (547), K. G. Hedström—J. Lundgren (265), R. Carlander—A. Jakobsson (186), J. Gustafsson— 
J. Wessberg (181), C. Hansson—V. Magnusson (110), A. G. Blad (579); Socialdemokraterna (S): 
C. M. Brännberg—J. V. Mårtensson—G. Karlsson—E. Lind (19 664), C. M. Bräunberg—E. Lind— 
J. V. Mårtensson—C. Hellbourn (9 630); Kommunisterna (Ki): A. Samuelsson—V. Holmelin (751), 
H. Olsson—O. Johansson (744); De liberala (L): O. Osberg—C. J. Olsson—Annie Busck—G. 
Karlsson (1 555), O. Osberg—C. J. Olsson—Annie Busck—C. Christensson (270), O. Osberg—A. 
Mattsson—H. Sörensson (867), O. Osberg—C. Olausson—A. Johansson (650), O. Osberg—C. Olaus
son—O. Christiansson (539), O. Osberg—C. Olausson—E. Hansson (443), O. Osberg—C. Olausson— 
J. Abrahamsson (218), O. Osberg—S. Björkman (684), H. Ljungberg—R. Söderström—W. G. Thor-
bnrn (647). H. Ljungberg—W. G. Thorburn—E. Gidén (514), H. Ljungberg—E. Gidén—W. G. Thor-
bnrn (403). H. Ljungberg—W. G. Thorburn—R. Söderström (114); De frisinnade (Fr): B. Utbult 
—C. Samuelsson—G. A. Carlsson (755), B. Utbult—E. Corneliusson—G. A. Carlsson (662), B. Ut
bult—G. A. Carlsson—E. Corneliusson (205), "W. Svensson—E. W. Sjöstrand (722), W. Svensson— 
G. Spetz (607). 

Älvsborgs läns norra valkrets. Från Dalsland (B): A. Hansson—P. A. Larsson (4 585), C. Ja
cobsson (3 004), A.Lindgren (1689); Från Västergötland (B): O. Niklasson—A. Johansson (3 534), 
H. Carlson (3 278) ; De frisinnade (Fr) : A. Danielsson—A. F. Andersson (5 578), A. Johansson 
(1585). 

Älvsborgs läns södra valkrets. Land och stad (H): B. Petersson—D. Larsson (10403), B. Peters
son—E. Leffler (9 444); Bondeförbundet (B): K. A. Rvberg—B. A. Nilsson (7 010), B. A.Nilsson 
(4 961); De frisinnade (Fr): A. E. Johansson (3732), E. Jansson (678). 

Skaraborgs län. Bondeförbundet för landsbygdens folk (B): G. A. Johanson—A. Gustavsson 
—V. Beck (14 482), G. A. Johanson—W. Egnell—K. Johansson (5 692), G. A. Johanson—C. A. 
Olsson—I. Gustafsson (4 058), G. A. Johanson—S. Karlsson—J. Johansson (2 522); Moderata (H): 



TAB. 5 (forts.). VALEN TILL ANDRA KAMMAREN ÅR 1932. 195 

K. Magnusson—E. Bengtsson—C. A. Andersson—E. Nordkvist—E. Öster (10 964), K. Magnusson— 
E. Bengtsson—C. A. Andersson—E..Nordkvist—B. "Wilander (454), K. Magnusson—C. A. Andersson 
—E. Nordkvist—E. Bengtsson—E. Öster (1 781), K. Magnusson—C. A. Andersson—E. Nordkvist— 
E. Öster—P. Jansson (279), K. Magnusson—C. A. Andersson—P. Jansson—E. Nordkvist (211), E. 
Bengtsson—O. A. Andersson—E. Nordkvist—K. Magnusson—E. Öster (4 427), C. A. Andersson— 
E. Nordkvist—K. Magnusson—E. Bengtsson—E. Öster (4 361), E. Nordkvist—K. Magnusson—E. 
Bengtsson—C. A. Andersson—E. Öster (1 830), E. Nordkvist—K. Magnusson—M. Blomberg—E. 
Bergwik—V. Carlsson (1 334), E. Nordkvist—K. Magnusson—M. Blomberg—E. Bergwik—V. Carls
son—A. Janson (295); Frisinnade (Fr): A. W. Lunden—A. Norell (4 569), C. Boden—G. A. Rosén 
(4 288), C. Mattsson—K. Gustafsson (2257), G. M. Fredberg-K. Karlsson (1971); Socialdemo
kraterna (S): H. Bäcklund—J. A. Persson—A. S. Fält (28 006), K. J. Sandberg—J. A. Persson— 
P. Olsson (2 408). 

Värmlands län. Socialdemokraterna (S): H. Hallen—H. Norling—A. Norsell (39 659), H. E. 
Nordström—H. Hallen—H. Norling (6 798), H. Hallen—H. Norling—E. Andersson (689)1); Lant-
mannalistan (H): N. Persson—G. Björkman (2093), N. Persson—J. Svensson (1852), N. Persson 
—O. L. Larsson (1667), N. Persson—K. W. Bodin (1 432), N. Persson—A. Andersson (1 423), N. 
Persson—E. Bäckström (1217), N. Persson—N. Nilsson (839), N. Persson—K. Beckman (184); 
Lantmän och borgare (utan tredje väljarbeteckning; H): N. Nilsson—I. Wittberg— E. Riilcker 
(2 361), N. Nilsson—I. Wittberg—E. Berggren (2 043), N. Nilsson—G. Björkman—Karin Eriksson 
(1628); Frisinnade och liberala (L + Fr)s): C. Björling—H. Johansson—L. J. Nilsson (2 693), 
H. Johansson—C. Björling—L. J. Nilsson (2 261), C. Björling—G. De Geer—G. Lindblom (2 270), 
C. Björling—G. De Geer—H. Schröder (1 640), C. Björling—L. Johnson (1137), C. Björling—G. 
Larsson (553), G. De Geer—L. Johnson (1385), G. De Geer—E. Ullström (1062), G. De Geer—A. 
Nilsson (1009), G. De Geer—C. Björling (352), L. Johnson—G. De Geer (754), L. Johnson—C. 
Björling (459), G. Larsson—C. Björling (250); Bondeförbundet för landsbygdens folk (B): O. 
Werner—Arv. Andersson—A. Jansson (2 690), O. Werner—Arv. Andersson—F. Lovasen (1 410), O. 
Werner—E. Gustavsson (1862), E. G. Eriksson—H. Nilsson (2 078), Arv. Andersson--V. Carlsson 
(1 392), F. Julin—E. G. Eriksson (734), E. Kuhm (162). 

Örebro län. Socialdemokraterna (S): A. Anderson—E. Uddenberg—A. Johansson (14147), 
A. Anderson—E. Uddenberg—G. A. Hansson (10059), A. Anderson—E. Uddenberg—O. Nilsson 
(8 568), A. Anderson—E. Uddenberg—L. Lindahl (7 490): Kommunisterna (Ki): P. Almén—B. 
Carlsson (4 756), P. Almén—K. J. Karlsson (1411), B. Carlsson (831); De frisinnade (Fr): E. 
Åqvist—G. Sundelin (6 203), E. Ljunggren—G. Andersson (4 674), A. Eriksson—E. Wahman (2 502), 
C. D. Skagerlnnd—G. Karlsson (1646); Landsbygden (H): G. Persson—J. Johansson (5 430). G. 
Persson—P. Aspelin (2867), J.Johansson (925), T.Gustafsson (151); Bondeförbundet (B) : I.Pet
tersson—J. Carlsson (3 338), I. Pettersson—Hj. Larsson (3244), J. Carlsson—E. Eriksson (1319), 
E. Ahlin (923), J. A. Persson (297), O. Larsson—F. G. Fransson (151), 0. Larsson—G. Svedberg 
(149). 

Västmanlands län. Kommunisterna (Ki): K. Engdahl—H. Karlsson (3419), H. Karlsson—K. 
Engdahl (875); Lantmän och borgare (H): R. Westerdahl—Hj. Thvresson (3486), R. Westerdahl 
—R. Olsson (1656), R. Olsson—R. Westerdahl (1 824), R. Olsson—G. Larsson (t 140), R. Olsson— 
I. Hedman (1063), G. Larsson—A. Jernström (747); Bondeförbundet (B): A. J. Joohansson—C. 
Utterström (3 210), A. J. Johansson—S. Andersson (1878), A. J. Johansson—N. Åberg (1572). 
A. J. Johansson—V. Johansson (1246), A. J. Johansson—K. Johansson (1224); De frisinnade 
(Fr) : J. A. Änder—E. Billert (2 972), J. A. Änder—E. G. Olsson (2 370), J. A. Änder—H. Johans
son (1796). 

Kopparbergs län. Socialdemokraterna (S): B. Eriksson—R. Jansson—G. K. Pettersson—E. 
Ericsson—F. Sundström (20 177), B. Eriksson—R. Jansson—E. Ericsson—G. K. Pettersson—A. 
Hallberg (20107); De frisinnade (Fr): G. Andersson—A. Olsson (6274), A. Olsson—G. Andersson 
(5 095), E. Bergman—A. Dordlofva (3 936); Lantmän och borgare (H): E. Aronson—W. Nisser— 
I. Persson (3 489), E. Aronson—W. Nisser—J. Hellberg (2 678). E. Aronson—Liss O. Larsson—J. 
Hellberg (3 200), E. Aronson—G. Mattson—Finn E. Hansson (1 112), E. Aronson (214), W. Nisser 
(253); Med bondeförbundet för landsbygdens folk (B): Jones E. Andersson—E. Eriksson (5 164). 
Jones E. Andersson—C. G. Schedin (3835), R. Jansson—Jones E. Andersson (1 426), C. G. Schedin 
(348), E. Pettersson (141). 

Gävleborgs län. Socialdemokraterna (S): A. Sävström—A. Olsson—F. Månsson—E. Lindley— 
C. J. Högström—P. L. Persson (35 398), P. L. Persson—V. Andersson—J. N. Jonsson (7 922) ; 
Bondeförimndet (B): G. Nyblom—O. Segerholm—P. O. Persson (4 081). J. N. Svedberg—E. Hult-
man-A. Öberg (3 859), E. Hultman—J. N. Svedberg-O. Segerholm (3 694), G. Nyblom—E. Hult-
man—P. Persson (2825), (i. Nyblom (235); De moderata (H): N. Holmström—W. Eriksson (5 539), 
N. Holmström—A. Rudolphi (4 617), A. Rndolphi (1 041), W. Eriksson (480! ; De frisinnade (Fr) : 

') Listtyp uppkommen genom ombrytningsfel vid tryckningen. — 2) Listorna med De Geers namn 
främst beräknas ha samlat de flesta liberala samt en del frisinnade röster. 
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0. Johansson—A. Hilding—C. Olsson (3 409), N. Berlin—A. Hilding-G. Fröderberg (3 301), A 
Hilding—O. Johansson—L. E. Hammar (2 881), O. Johansson—A. Hilding—N. Berlin (1408), A. 
Hilding—L. E. Hammar (534). 

Västernorrlands län. Kommunisterna (Ki): O. Öhman—J. Karlsson (4 650), O. Öhman—E. 
Karlsson (2 273); De moderata (H): P. Rudén—N. V. Sandström—P. F. Westin-O. E. Larsson 
(6 445), P. Rudén—N. V. Sandström—P. F. Westin—J. E. Öberg (5 482), P. Rndén—N. V. Sand
ström—O. E. Larsson-Th. Hedberg (2983), P. Rudén— N. T. Sandström—J. E. Öberg (1694), P. 
Rudén—N. V. Sandström—N. Nordeman . (528), P. Rndén—J. E. Öberg—N. V. Sandström (467), 
X. V. Sandström (180), J.Jonsson (143); Ångermanland (B): G. Strindlund—E. Johansson (4 751), 
G. Strindlund-F. Hedberg (1 629), N. O. Norgren—P. Genberg (1 903), K. O. Norgren—A. Sund
ström (1 643): Medelpad (B): P. J. Edberg—J. G. Söderholm (3 213), C. J. Hnss (944), J. G. Söder
holm (528); De frisinnade (Fr): I. Österström—P. Bergström—R. Karlsson—E. Hallin (1380), 
1. Österatröm—P. Bergström—R. Karlsson—K. J. Svensson (925), I. Österström—R. Karlsson—P. 
Bergström—K. J. Svensson (668), I. Österström—R. Karlsson—P. Bergström—E. Hallin o(638), I. 
Österström—R. Karlsson—P. Bergström—A. Säther (349), R. Karlsson—A. Säther—F. Åkerstedt 
(2 290), R. Karlsson—A. Säther—G. A. Engelfeldt (950), R. Karlsson—I. Österström—P. Berg
ström (393), R. Karlsson—P. Bergström—I. Österström (270), P. Bergström—I. Österström—R. 
Karlsson—E. Hallin (1184), P. Bergström—I. Österström—R. Karlsson—K. J. Svensson (349), P. 
Bergström—R. Karlsson—I. Österström—E. Hallin (384), P. Bergström—R. Karlsson—I. Öster
ström—K. J. Svensson (181); Klass mot klass (Si): A. Nordström—E. Norrbin (4182), A. Nord
ström—E. Östman (2 841). 

Jämtlands län. Lantmän och borgare (H): P. S. Hedlund—Ax. Andersson (5 761), P. S. Hed
lund—O. Lund (1942), P. S. Hedlund—Andr. Andersson (1772), P. S. Hedlund—E. Bergström 
(1155), P. S. Hedlund—J. Eriksson (682); De frisinnade (Fr): J. Olofsson—W. Annér (5 238), 
W. Annér—J. Pettersson (1527), J. Pettersson—W. Annér (1018); Bondeförbundet (B): P. Pers
son—O. Pâlsson (2 066), P. Persson—O. Strandberg (1534), P. Persson—W. Mattsson (1397), P. 
Persson—S. Werner (778), K. E. Nilsson (433). 

Västerbottens län. De frisinnade (utan andra väljarbeteckning; Fr): O. E. Sandberg—E. 
Emanuelsson (6 691), O. E. Sandberg—J. A. Noréns (4 048); Norra länslistan (Fr): A. Wikström 
—N. Brännström (4 412), N. Brännström—E. Forsberg (1599), A. Birke—A. Wikström (1100) ; 
Lappmarken (Fr): P. J. Näslund—J. A. Nilsson (3893), J. A. Ohlsson—F. E. Holmner (2 406); 
Norra länsdelen och lappmarken (H): E. Lindmark—N. J. Fahlgren (6 342), L. Brännström— 
E. Boström (3 445); Södra länsdelen och lappmarken (H): E. Hansson—P. G. Lundgren (3811), 
N. Karlsson—E. Jonsson (2 313), A. Calleberg—V. Holmberg (1 764), A. Calleberg - E . Sjödin (506), 
E. Sjödin—A. Calleberg (479); Bondeförbundet (B): J. H. Johansson—H. Lindgren— E. Jakobsson 
—E. Sundström—J. K. Burström—E. Selin (2 013), J. H. Johansson—H. Lindgren—E. Jakobs
son—E. Sundström—J. K. Burström—R. Lövgren (470), H. Lindgren—J. H. Johansson—E. Ja
kobsson (666), H. Lindgren—J. H. Johansson—J. Olofsson (662), J. H. Johansson—N. A. Nilsson 
(701), J. H. Johansson—H. Lindgren—A. Brännström (309), E. Jakobsson—J. H. Johansson (169), 
E. Jakobsson—S. Forsgren (140), J. Olofsson—J. H. Johansson (126). 

Norrbottens län. Södra fraktionen (H): N. E. Nilsson—E. Olsson—G. Pettersson (2 039), 
N. E. Nilsson—E. Olsson—L. Isaksson (774), N. E. Nilsson—E. Olsson - J . E. Sandberg (762), 
N. E. Nilsson—E. Olsson—N. P. Långström (231), N. E. Nilsson—E. Olsson—Ä. Nilsson (112), 
N. E. Nilsson—S. Westelius—O. Olsson (771), N. E. Nilsson—S. Westelius—E. E. Lundberg (138), 
N. E. Nilsson—S. We3telius—E. Olsson (111), N. E. Nilsson—E. E. Lundberg—F. Johansson (954), 
N. E. Nilsson—E. E. Lundberg—S. Öberg (195), N. E. Nilsson—A. K. Wikberg (729), N. E. Nils
son—F. Johansson (286); Bondepartiet (utan tredje väljarbeteckning ; H): A. Meverhöffer— 
E. D. Ericsson (3 086), A. lleyerhöffer—J. A. Söderberg (1032), A. Meyerhöffer—F. Westerberg 
(564), A. Meyerhöffer—F. Bergström (407), A. Meyerhöffer—S. Carlsson (183), E. D. Ericsson (153) ; 
Norra fraktionen (H): J. Grapenson—G. Löfström (1075), J. Grapenson—A. Westling (872), 
W. Haara—G. Forsström—R. Tjernberg (518), W. Haara—G. Forsström—A. Öqvist (415), W. Haara 
—G. Forsström—C. F. Carlström (181), W. Haara—G.- Forsström—K. Henriksson (147), W. Haara 
—J. Grapenson (130), G. Löfström—J. Grapenson (463); Med bondeförbundet för landsbygdens 
folk (B): J . Johansson—K. H. Suo (3 209), J. Johansson—H. Johansson (629), J. Johansson— 
\V. L. Wanhainen (125): K. H. Suo—J. Johansson (1038), W. L. Wanhainen—K. H. Suo (403), 
W. L. Wanhainen—I. A. Lauri (128), W. L. Wanhainen—L. E. Andersson (111); Frisinnade 
folkpartiet (Fr): R. Selberg—A. Nilsson (1344), R. Selberg—A. Pettersson (741), R. Selberg— 
Hj. Edström (622), R. Selberg—A. Johansson (493), R. Selberg—J. Löfroth (357), R. Selberg— 
S. Hedby (302), R. Selberg—Märta Bneht (289), R. Selberg—A. Stenberg (253), R. Selberg—A. 
Penttilä (221), A. Stenberg (184); Socialdemokraterna (S): E. Hage—O. W. Lövgren—E. Larsson 
(7 670), E. Hage—O. W. Lövgren—A. Bengtsson (7159), E. Hage-O. W. Lövgren—N. G. Sund-
qvist (2 468), E. Hage—O. W. Lövgren—J. F. Grvm (1445); Klass mot klass (Si): H. Hagberg— 
J. H. Brädefors-K. Z, Broms (12067), H. Hagberg—J. H. Brädefors—F. Skarin (3 740). 
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