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199321SOU

Till statsrådet Reidunn Laurén

Genom beslut den 19 december 1991 och den 30 januari 1992
bemyndigade regeringen det statsråd har till uppgift föredraattsom
ärenden och Förvaltningsrätt tillkallastatsrätt kommitté medattom en
högst tio ledamöter med uppdrag lägga fram förslag medföratt som

inslagökat personval till riksdagenett av m.m.
Med stöd bemyndigandet den januariutsågs 7 1992 regerings-av

rådet Elisabeth Palm till ordförande. Till övriga ledamöter denutsågs
februari10 1992 professorn Ingrid Detter nyd, riksdagsledamoten

OveKurt Johansson s, partisekreteraren Lars Lindén kds,
riksdagsledamöterna Christina Linderholm c, Göran Persson s, Olle
Schmidt fp, Lisbeth Staaf-lgelström s, Lars Werner v och Göran
Åstrand m. Som i utredningen förordnades dagexperter samma
avdelningsdirektören Lennart Berg, expeditionschefen Ingvarnumera

ochPaulsson departementsrádet Göran Schäder.
Genom beslut 22den februari 1993 entledigades Ingrid Detter från

fr.o.m.sitt uppdrag den 17 februari 1993.
majDen 15 1992 förordnades departementsrádet Sören Häggroth att

i kommittén. Samtidigt entledigades Ingvar Paulsson frånexpertvara
sitt uppdrag.

Till sekreterare förordnades den 25 februari 1992 hovrättsassessorn
Jan Carlström, fr.o.m. den 1 1992.mars

Kommittén har antagit Personvalskommittén.namnet
ÖkatKommittén fär härmed överlämna sitt betänkande personval

SOU 199321.
Under 1993våren beräknas forskningsprojekt utförts förett som

kommitténs räkning Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgsav
universitet, Personinslag i svenska val, i bokform. Delaratt utges av
forskningsprojektet finns intaget bilaga till betänkandetsom en

Kommittén har härmed slutfört sitt uppdrag.
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Stockholm den 17 februari 1993

Elisabeth Palm

Kurt Ove Johansson LindénLars Christina Linderholm

Göran Persson Olle Schmidt Lisbeth Staaf-Igelström

ÅstrandLars Werner Göran

Jan Carlström
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Sammanfattning

Inledning

Den politiska verksamheten i Sverige bedrivs främst degenom
politiska partierna.

Vid de allmärma valen partierna valsedlar på vilkapresenterar
partiets kandidater rangordnats. partiEtt kan framgå med flera olika
listor i valkrets. Väljarna har frihet stryka påstor attsamma namn
valsedlarna, ändra ordningsföljden mellan kandidatnamnen eller att
skriva till Denna frihet ända fram till valdagenpå nomineraattnamn.
kandidater brukar betecknas den fria nomineringsrätten. Trotssom

frihetdenna för väljarna föra fram kandidater och göraatt attegna
ändringar de listorpå partiet det svenskaupprättat är valsystemetsom

utpräglat partivalssystem. Anledningen härtill reglernaärett att som
vilka skall tillträdaavgör mandaten, utformadeär på ettpersoner som

sådant det fordrassätt mycket antal väljare göratt att ett stort
förändringar valsedlarna för detpå skall få effekt.någon Väljarnasatt
möjligheter valdagenpå påverka urvalet de kandidater skallatt av som

partiet i riksdagen och kommunala beslutande för-representera
samlingar praktikensåledes iär små.

har sedanDet lång tid tillbaka förts fram önskemål atten om
personvalsinslaget i valsystemet skall ökas väljarnaså får störreatt
möjligheter påverka vilka skall dem iatt representerapersoner som
riksdagen och kommunala beslutande församlingar. Frågan har utretts
flera tidigaregånger detta lett fram till något lagförslag.utan att

Personvalskommitténs huvudsakliga uppgifter har varit inomatt,
för det nuvarande partivalssystemet, lägga fram förslag till ettramen

ökat personvalsinslag för val till riksdagen, föreslå åtgärdersamt att
förhindrar den fria nomineringsrätten missbrukas. Enattsom annan

fråga kommittén tagit hur ökatär personvalsinslag börettsom upp
utformas med hänsyn till de kommunala valen. Kyrkliga val behandlas
inte särskilt. Det har vidare särskilt ålegat kommittén belysa deatt
effekter ökat personvalsinslag kan få för fördelningen mellanettsom
kvinnor och bland demän folkvalda. Kommittén har också ägnat
särskilt intresse frågan enskilda kandidaters valfmansiering. Detom
har stått kommittén fritt frågor har samband med dematt ta upp som

Med anledning framförsnämnts. härav förslagettsom attnu om
partier vill delta i val skall anmäla sitt deltagande i förväg, samtsom

följd härav partibegreppet i regeringsformen ändras.attsom en
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ökat personvalsinslagEtt

Kommittén enig detär angeläget ökaär personvalsinslagetatt attom
vid de allmänna valen och sådan reform genomförs. Enatt ut-en

förgångspunkt arbetet med fram personorienteratatt ta ett mer
valsystem har varit detta skall rimligt enkelt för väljarnaatt attvara
tillämpa sammanräkningsförfarandet smidigtgörs såsamt att som
möjligt. Det har också tidigt stått klart de röstande bör ha möjlighetatt

välja mellan och falletrösta i praktiken iatt att äratt,person som
dag, stödja partilista. Vidare har kommittén haft beaktaatten att ett
fåtal väljare inte skall kunna tillåtas personvalet. Direktivensstyra ut-
formning har också gjort förslag går enbartpå majoritetsvalatt utsom
i enmansvalkretsar eller renodlat personval, tillåter valett som av

partitillhörighet, inte tagits under övervägande.utanpersoner
Kommittén har inte velat föreslå till sin grund-ett system som

läggande struktur aldrig iprövats något land och har därförannat
studerat flertal utländska valsystem.ett

Valordningarna i våra grannländer, liksom i flera andra europeiska
länder, skiftandeexempel på grad inslag personval inomger av av
listvalssystem. Något särställning bland de europeiska valsyste-av en

intar det tyska kombinerar majoritetsval i enmansvalkretsarmen som
med regionala listval. De valsystem tillämpas i Danmark ochsom
Belgien har bedömts innehålla element bör kunna tjänasom som
underlag för personvalssystem tillär svenskaett anpassatsom
förhållanden.

betänkandetI läggs fram fyra modeller alla bygger inslagpåsom
från utländska tyskEn modell förenar majoritetsval medsystem.
listval, valkvotsmodell har utformats enligt belgisk förebild, etten
förslag med alternativa lisrformer bygger idé frånpå det danskaen

med flera listformer modifierad dansk modellsystemet samt en som
bygger det danskapå sidoordnad uppställning. dennaFörsystemets

modell har utarbetats detaljerade bestämmelser för deänsenare mer
Övriga.

Grunddragen i den modifierade danska modellen följande.är
Partierna förutsätts liksom listor vilka kandidaternapåpresenteranu
rangordnats i enlighet med partiets nominering. Väljarna får en
möjlighet markering intillgöra valsedeln.påatt etten av namnen
Därmed har för den aktuellapersonröst kandidaten. Attavgettsen
personröstningen begränsats till endast motiverat bl.a.ärett namn av

sammanräkningsförfarandet i fall skulle riskera fördröjasatt annat att
på oacceptabelt Avgörande försätt. vilken eller vilka kandidaterett

skall förklaras valda antaletär varjepå kandidatpersonröstersom
under förutsättning kandidaten fått visst minsta antalatt ett person-

10
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dvs. uppnått riksdagvaletsröster För delspärr. har kommitténen
funnit spärrnivån bör ligga mellan 5 och 10 partietsatt procent av
röstetal. de kommunalal valen har konstrueratsspärren på någotett
annorlunda sätt.

kandidatDen har fått flest blir vald först, kandida-personröstersom
med flestnäst blir vald därnästpersonröster allt förut-underten osv.,

sättning de kommit till Om inte allaspärren. mandatatt upp som
partiet vunnit kan tillsättas med kandidater kommit över spärrensom

tillövergår ledamöter med den nuvarande metoden vilketatt utseman
innebär listordningen i regel blir bestående.att

Anledningen till spärregeln kandidatär fått mycketatt etten som
litet antal inte skallpersonröster kunna bryta den rangordning som
partiet gjort upp.

Systemet innebär alltså möjlighet till frivillig personröstningatt en
införs. väljare inteDe vill på kanrösta således lämnasom person en
valsedel personmarkering. Oavsett det någongörsutan om person-
markering eller det väljaren frittstår strykningar ochgöra andraatt
förändringar valsedeln.på Endast i avseende innebär kommitténsett
förslag inskränkning i detta avseende. Den inskränkningen dockären
inte följd det ökade personvalsinslag föreslås utanen av som en
konsekvens kommitténs förslag komma till med missbrukrättaattav

den fria nomineringsrätten. Se nedan Den fria nomineringsrätten.av
Avgörande för hur genomslag den föreslagna reformenstort

kommer få bl.a. i vilken utsträckningär väljarna kommeratt attsom
utnyttja möjligheten på Kommitténrösta har uppskattatatt attperson.
mellan 30 och 50 väljarna kommer vid valpersonröstaprocent attav
till riksdagen. de kommunalaI valen bedöms siffrorna bli högre. En

omständighet betydelse hurär kommerpersonrösternaannan attav
fördela sig de olika kandidaterna.på Erfarenheter från utländska
personvalssystem visar det vanligt de kandidaterär högtäratt att som
placerade partilistornapå får flestockså Sammantagetpersonröster.

detta det blir betydligtgör förlättare närvarande åstadkommaänatt att
rangordning den partiet gjort.än En sak ären annan attannan om

väljarna lägger sina de kandidaterröster på partiet högstsattsom upp
listanpå blir självaså personvalsmomentet inte så tydligt.

fria nomineringsrättenDen

Skyddet för partibetckning konstrueratär så partiet haratten
möjlighet till Riksskatteverket RSV anmäla visst antal kandida-att ett

till valet. Om parti anmält kandidater måste i det följande valetter ett
de valsedlar har partiets beteckning, förstasom upptasom namn

ll
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depå någon anmälda kandidaterna. Om inte valsedlarnanamnet av
uppfyller detta krav tillgodoräknas de endast partiet och påverkar inte
mandatfördelningen inom partiet. illojalaDe förfaranden som
förekommit vid de valen har inneburit bl.a.senaste att personer som
velat dra etablerad partibeteckning låtit trycka valsedlarnytta av en
med partibeteckningen i fråga och andra följandepå och platser fört

kandidater inte haft någon anknytning till partietupp egna som vars
beteckning valsedeln.står på

Problemet har observerats tidigare utredningar. Det harav
emellertid befunnits omöjligt lösa samtidigt göraatt utan attvara
inskränkningar i friaden nomineringsrätten.

Kommitténs förslag går kravetpå anmäldapå kandidaterut att
utökas till gälla både det första och det andra valsedeln.påatt nanmet

inskränkningDen i den fria nomineringsrätten detta kan sägassom
innebära det ökade personvalsinslaget.uppvägs Det dessutomärav
kommitténs uppfattning ökat personvalsinslag kommer ledaatt ett att
till det blir mindre intressant försöka utnyttja partibeteckningaratt att

detpå sätt angetts.som

Förhandsanmälan partierav

Det föreslås de partier önskar delta i de allmänna valen skallatt som
anmäla sitt deltagande i förväg. För ordinarie val skall anmälan ske en
månad före valet och vid val två veckor i förväg. Förslaget ärextra
motiverat det kommer bidra till det i god tid före valetatt att attav
blir känt vilka partier ställer i valen. Dessutom kan det bidrasom upp
till situationer med obesatta mandat inte uppkommer. Vidareatt
medför ordning med förhandsanmälan vissa fördelar valadmini-en ur
strativ synpunkt.

Fördelningen kvinnormellan och bland de folkvaldamän

För närvarande andelen kvinnor i riksdagenuppgår till 33 procent.
Motsvarande iandel landstings- och kommunfullmäktige 43är resp.
34 procent.

I särskilt avsnitt belyses de effekter ökat personvalsinslagett ettsom
kan för parlamentariskaden jämställdheten. En utgångspunkt för det
arbetet har varit undersöka det finns anledning någotatt att anta attom
valsystem särskilt leder till skev könsfördelning och i fall vilkasåen
element i orsakar sådana resultat.systemet som
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gäller skillnader mellan förhållaVad valsystem tycks det sig så att
majoritetsval i enmansvalkretsar föranleder påtagligt lägreen
kvinnorepresentation vad fallet med listsystem.än är Däremotsom
finns det inga klara belägg för varierande inslag personvalatt ett av

detinom slaget påverkar könsfördelningen påsystern ettav senare
Enligtavgörande kommitténs uppfattning det i dessa fallsätt. är mer

sannolikt bakomliggande värderingar i fråga jämställdhet,att om
valsystemets konstruktion, grunden för fördelningenän utgörsnarare

mellan kvinnor och män.
Med ökat personvalsinslag kommer väljarna få störreett att ett

inflytande på urvalet kandidater i dag. Med hänsyn till deänav
fortskridande jämställdhetssträvandena i det svenska finnssamhället
inte anledning befara detta väljarinflytandeökade skulle leda tillatt att

lägre andel kvinnor bland de folkvalda. möjlig-Tvärtom öppnasen
heter för direkt väljarnapåverkan öka kvinnorepresenta-att genom av
tionen.

Enskilda kandidaters valfinansiering

personvalsinslagEtt ökat kommer troligen leda till enskildaatt att
politiker kommer profilera sig i olika sammanhang i högreatt
utsträckning i dag. i sin lär stimuleraDetta uppkomstenän tur av
privat valñnansiering. Enligt kommitténs uppfattning kommer således
förekomsten bidrag från utomstående till politiker öka. Underattav
förutsättning sådana bidrag lämnas och grundar sigöppet påatt en
önskan stödja viss kandidat till följd den politik kandidatenatt en av

sig vilja arbeta för finns inget erinra. Finansieringsagt att antarsom
otillbörliga former kan dock inte delEn de valñnansie-accepteras. av
ringsformer det kan invändningar faller redanemotsom resas nu
under lagstiftningen bestickning.och Kommittén harmot mutor noga

framtida utveckling och kommit till slutsatsenövervägt det inteatten
finns skäl för föreslå särskild regleringnärvarande någonatt av
enskilda kandidaters valfinansiering. Det dock kommitténsär
uppfattning frågan måste till prövning sigdet visaratt tas upp ny om

formerna för valfinansieringen oacceptabla former.att antar

Genomförande

Kommitténs förslag i fråga personval kräver inte grundlags-om
ändringar. Det därför inte hindermöter något konstitutionellur
synpunkt genomförandet tillsker valet år 1994. Med nuvarandeatt
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organisation och torde det inte möjligt snabbt få framresurser attvara
preliminärt resultat vilka blivitett valda. Att kansåav personer som

ske väsentligt.är Vallagsutredningen ihar sitt betänkande VAL,
Organisation Teknik Ekonomi SOU 1992108 pekat på vissa
möjligheter samordna den preliminära och slutligaatt röstsamrnan-
räkningen med utnyttjande bl.a. optisk läsning valsedlarna.av av
Utredningen har föreslagit sådan försöksverksamhetatt genomförsen
vid de ordinarie valen 1994.år

Andra faktorer påverkar tidpunkten för genomförandet detärsom
förberedande arbete de valadministrativa myndigheterna måstesom

i frågagöra bl.a. utvecklande rutiner, utbildning ochom av nya
information.

Kommitténs förslag samtliga partier önskaratt delta i valetom som
skall anmäla detta i förväg har bedömts föranleda anpassningen av
partibegreppet i regeringsformen och fordrar således grundlags-
ändring.

Kommittén har bedömt det ändamålsenligtär reformenatt mest att
i sin helhet genomförs med sikte på kunna tillämpas vid deatt
allmänna valen 1997.år

Vad gäller kostnaderna för reform dessaär svårbedömbara.en
Kostnaderna för valsedelsframställningen torde inte öka nämnvärt.
Däremot måste räkna med ökade kostnader för sammanräknings-man
förfarandet. Storleken denpå kostnadsökningen beroendeär bl.a. på

optisk läsning kommer kunna användas.attom
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Inledning1

1 Bakgrund

representativa demokratin i Sverige bygger grundtankenpåDen att
politiska verksamheten främst de politiska partierna.den utövas genom
svenska valsystemet brukar också karaktäriserasDet ett rentsom

partival. Reglerna mandatfördelningen inom partiernaom ger
emellertid formellt betydande för personvalutrymmeett attgenom

förtsväljarna har möjlighet stryka fram partierna.att somnanm av
och fritt föra kandidaterDet står också påatt egnavar en upp

fria nomineringsrätt utnyttjas dock sällan. Stryk-valsedeln. Denna
förekommer inte heller i sådan omfattning de harningar någonatt

inverkan personvalet. praktiken kommer därför valetavgörande på I
parti vilka kommer väljas in i riksdagenavgöra attatt sompersonerav

församlingarna.och till de kommunala
tid tillbaka förts fram önskemål inslagethar sedan långDet attom

personval i valsystemet borde ökas detta får reelltså att ettav
har flera de reform-genomslag vid valen. gångerFrågan utretts men

till lagstiftning.förslag lagts fram har inte lettsom
nominerings-de valen uppmärksammats den friaVid har attsenaste

utnyttjats otillbörligt har förekommithar på Detsätt.rätten t.ex.ett
parti har fört sina kandidater valsedlarpå avsett ettatt ett upp som

varit vilseleda väljarna och fåparti. Avsikten har på så sättattannat
kandidaterna invalda under partis Problemetde ett annategna namn.

tidigare utredningsarbetenhar uppmärksammats under någotmen
fram.förslag till lagstiftning har inte lagts

1 Utredningsuppdraget

Personvals- och valkretsut-personval harFrågan senast utretts avom
presenterade sitt förslag i betänkandet Personval ochredningen som

SOU Därefter har personvalsfråganvalkretsindelning 197794.
för sitt förslagbehandlats Folkstyrelsekommittén redogjordeav som

SOU 19876. hari betänkandet Folkstyrelsens villkor Förslagen
för vidare intebedömts kunna underlag överväganden harutgöra men

förändringar ikunna vidare läggas till grund för detansetts utan
valsystemet.nuvarande
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Personvalskommitténs utredningsuppdrag innebär kommitténatt
skall lägga fram förslag till valsystemett den enskildeett som ger
väljaren ökade möjligheter till personval vid val till riksdagen.
Därutöver skall kommittén överväga möjligheterna förhindra vadatt

kan uppfattas otillbörligt utnyttjande den friaett nomine-som som av
tingsrätten.

Utöver dessa två huvuduppgifter detstår kommittén fritt att ta upp
andra näraliggande frågor kommittén finner angelägna ochsom som

istår överensstämmelse med utredningsarbetets syfte, nämligen att
minska avståndet mellan väljare och valda. Vissa sådana frågor nämns
i direktiven. En sådan fråga ökaär möjligheterna till personvalatt

tilläven kommunala församlingar. En förändringarrör iannan
reglerna förersättare riksdagsledamöter. Vidareom attanges
eventuella effekter i fråga fördelningen mellan kvinnor och mänom
bland de valda skall belysas.

Vissa utgångspunkter för arbetet fastslås i direktiven. Sålunda skall
det riksproportionella valsystemet behållas och valen skall även
fortsättningsvis ha karaktären val mellan partier. Vidare skall deettav
krav gälla redan Grundlagberedningen SOU 197215 87som s.
ansåg böra ställas på metoder för ökat personvalsinslag. Detta innebär
bl.a. inte får konstruerasatt ett nytt såsystem små kanatt grupper

personvalet ellerstyra mandaterövrar till följdatt personer storaav
ekonomiska insatser eller andra ovidkommande omständigheter.

Siktet skall inställt på metoderna för personval inte bliratt förvara
svåra förstå för de röstande eller fördröjeratt nämnvärt fastställandet

valresultatet.av
Slutligen skall kommittén söka nå sådana lösningar på frågorna att

de samlar bred majoritet.en

1.3 Arbetets bedrivande

Kommittén har bedömt det fördelär förändratatt stor etten om
valsystem kan användas vid såväl riksdagsval vid val tillsom
kommunala församlingar. Av tidsskäl har det emellertid inte varit
möjligt behandla de kyrkliga valen. omfattandeatt Det utrednings-
material tagits fram tidigare utredningar har till delarsom av stora
utgjort underlag för kommitténs arbete. Därutöver har kommittén bl.a.
ägnat särskild uppmärksamhet fördelningen mandat mellanav
kvinnor och Vidaremän. har det bedömts angeläget närmareatt
behandla frågan enskilda kandidaters valfinansiering.om
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Kommittén intehar funnit gå på fråganutrymme att om en
valkretsindelning.ändrad Möjligheten minska valkretsarna föratt att

därigenom öka personvalsinslaget behandlas därför inte.
Enligt kommitténs bedömning bör inte helt oprövatett nytt system

föreslås. Kommittén har därför arbetat med flera modeller i olikasom
grad hafthög utländska valordningar förebild. Det har dåsom

konstaterats de särskilda svenska förhållandena modifiering-göratt att
de skilda nödvändiga. Som exempelär sådanapåsystemenar av

förhållanden kan den svenska partistrukturen och kravetnämnas på att
friaden nomineringsrätten skall behållas. harDetta medfört att

lösningar innebär mycket detaljerad reglering inte kan kommasom en
i fråga. Ett övergripande mål för arbetet har också varit att en
nyordning skall enkel tillämpa och förstå.attvara

utländskaDe valordningar tilldragit sig intresse har varitstörstsom
den belgiska, danska, finska och den tyska. Kommittén har utarbetat

detaljerad modell, bygger det danskapå valsystemetsen mer som
sidoordnad uppställning. Denna modell har inte tidigare utretts
fullständigt. finnsDet dock skäl framhålla det förslagatt att som nu
läggs fram allt företer mycket olikheter med den danskatrots stora
valordningen och betydligt enklare till sin uppbyggnad.är

I enlighet vad uttalatsmed i regeringsdeklarationen den 6som av
oktober 1991 mellanpågår samtal de politiska partierna i olika
författningsfrågor, däribland frågan ökat personvalsinslag.ettom
Eftersom dessa samtal inte slutförda har kommitténär funnit det
lämpligt i detalj redovisa några olika modeller för förstärkaatt attmer
personvalsinslaget Syftetövervägts. brettär att presentera ettsom
underlag för de fortsatta överläggningar kan komma ägaattsom rum.

Under den tid arbetatkommittén har i massmedia förekommit en
debatt rörande valsystemet gällt bl.a. majoritetsvalsystem isom
enmansvalkretsar kontra proportionellt valsystem. Kommittén harett
inte det ligga inom för direktiven föreslå renodlatansett att ettramen
majoritetsvalsystem. Den tyska valordningen dock intressantär ett
exempel hurpå tekniskt kombinerakan majoritetsval irentman
enmansvalkretsar med proportionella listval. Kommittén redovisar
därför översiktligtpå hur sådant skullesätt kunnaett ett systemmer

till svenska förhållanden.anpassas
Kommittén har under arbetets haftgång samråd med Vallagsutred-

ningen Ju 199102, i oktober 1992 avlämnat delbetänkande,ettsom
VAL, Organisation Teknik Ekonomi SOU 1992 108 och Grundlagsut-
redningen inför EG Ju 199103.

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har för
kommitténs räkning genomfört forskningsprojektet Personinslag i
svenska val

.
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Kommitténs direktiv finns i bilaga
Ett utdrag forskningsprojektets material har tagits in i bilagaur
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Personvalsfrågans tidigare behandling2

1911 19722.1 Utredningar åren -

Sverige övergick från majoritetsval i enmansvalkretsar till pro-
vid tid tilldrog sig fråganportionella val 1909. Redan dennaår om

Årpersonval särskilt intresse. 1911 tillsattes utredning leddeen som
fram till absolut rangordningsmetod infördes vid ersättsvalen tillatt en

År 1918 tillsattes proportionsvalssakkunniga,första kammaren. som
proportionella valsättet vid val till riksdageni betänkande, Detett

innebar personröstning med subsidiärföreslog ett system som
liströstning. Förslaget ledde inte till lagstiftning. Utredningsarbetet

sedermera Författningsutredningen i betänkandeettupptogs av som
SOU 196317 vissa riktlinjerSveriges statsskick, del 2 angav som

vägledande vid strävanden förstärka personvalsmomen-borde attvara
Författningsutredningens förslag kritiserades bl.a. för dettet. att

och föranledde ingen proposition.för komplicerat Fråganansågs vara
överlämnades i stället till Grundlagberedningen, bl.a. fick isom

vidareutveckla Författningsutredningensuppdrag överarbeta ochatt
inte fram fullständigtförslag. Beredningen lade något förslag i

formulerade i sitt betänkandepersonvalsfrågan Ny regeringsformmen
riksdagsordning SOU 1972 15 87 vissa krav deNy på metoders.-
borde användas för stärka inslaget personval. kravDessaatt avsom

efterföljandehar varit vägledande för utredningar haft attsom
formuleraspersonvalsfrågan. Kraven kan i fyra punkter.överväga

får inte möjlighetSmå personvalet påatt styragrupper ges
bekostnad de väljargrupperna, kanske helst överlåterstoraav som
valet till partiinstanserna.av personer

ekonomiska insatser ovidkommande omständig-2. Stora eller andra
får inte bli utslagsgivandeheter för personvalet.

får inte bli komplicerad förståMetoden så den svår föräratt att
de röstande eller fördröjer fastställandet slutresul-nämnvärt av
tatet.

Möjligheten föra fram kandidater inte nominerade4. äratt som av
parti bör bibehållas.ett
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2.2 Personvals- och valkretsutredningens förslag
1977år

Personvalsfrågan blev återigen föremål för utredning tillsattesen som
hösten 1974. sittI betänkande Personval och valkretsindelning SOU
197794 föreslog Personvals- och valkretsutredningen valsystemett

väljarna möjlighet på valdagen förutomsom attgav rösta påen att
parti också lämna preferensröst på partiets kandidater.en en av
Systemet föreslogs gälla för val till riksdagen, för val lands-av
tingsledarnöter och för val kommunfullmäktige. Däremot behand-av
lades inte valen till kyrkofullmäktige. Utredningen presenterade en
tämligen omfattande undersökning valsystemen i några europeiskaav
länder tillämpar proportionella listval med varierande inslagsom av
personval.

Vidare lades fram förslag till ändrad valkretsindelningett för val till
riksdagen.

Enligt utredningens uppfattning det främst två skäl motive-var som
rade ökat inslag personval i valsystemet.ett Det första gälldeav
väljarnas möjlighet påverka kandidaturvalet till deatt beslutande
församlingarna. Det andra sikte på behovettog etablera ochatt
upprätthålla kontaktnära mellan väljare och valda. En ökaden
möjlighet till personval skulle väljarna tillfälle hänsyn tillatt tage
andra faktorer än partipolitiska. Denrent exempelvis önskadesom se

ökad kvinnorepresentation borde inom för partivalet kunnaen ramen
sin kvinnligröst kandidat. Vidare kontaktenge mellanen antogs

väljare och valda förbättras mandaten blevatt personliga.genom mer
Utredningen konstaterade, bakgrund sin undersökningmot av av

utländska valsystem, det fanns flera metoder förenaatt listval medatt
personval. Frågor grundläggande betydelse för valet metodav av var

Vilken frihet skall väljaren i förhållande till partilistornages
Skall personvalet obligatoriskt eller fakultativt Omvara person-
valet fakultativtgörs hur skall då de röstsedlar behandlas intesom
innehåller någon personmarkering

Utredningen fann, vad gäller frågan vilken frihet kanom som
medges väljaren, fem alternativ tänkbara.att Rena listval.var
Listval med möjlighet lämna preferensröst.att Listval meden
möjlighet lämna flera preferensröster.att Listval med möjlighet att
rangordna mellan flera listor från olika partier panachering och
Renodlat personval.

Rena listval och renodlat personval ansågs inte ligga inom direkti-
och diskuterades därför inte närmare. Alternativ 4., panachering,ven

ansågs innebära fick släppa kravetpåatt valet i första handattman
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Ävenpartier. sådantskulle val mellan skulle därförett ett systemvara
utredningens direktiv. kom därföri strid Intresset kon-stå mot att

kring listval med möjlighet lämna eller flera preferens-centreras att en
obligatorisktoch huruvida personvalet borde eller frivilligt.röster vara

Utredningen konstaterade med obligatorisk preferens-någotatt system
röstning med flera alternativ inte tillämpades i något de länderav vars

förklaringarna härtillgranskats. Ensystem antogs att ettav vara
krav väljarnasådant skulle ställa mycket höga på i frågasystem om

hålla sig informerade olika kandidater. Dessutom ansågsatt om
sammanräkningsförfarandet bli förhållandevis komplicerat. Frivillig

möjlighet flerapreferensröstning med detrösta påatt personer
fallersvenska under denna kategori ansågs inte stridasystemet mot

i direktiven.de kriterier valsystem Däremot visadepå ett angettssom
från personvalet tenderadeerfarenheten sådana blisystem att att

preferensröstningillusoriskt. Obligatorisk med alternativ innebärett
den tillämpas i Finland. sådantEtt skulleett system typ systemav som

medföra maximum personval inom listvalssystemetsett av ram.
svårigheterna med sådant skulle enligt utredningen främstett system

till amerikaniseringkunna det ledde valrörelsen vilketattvara en av
skulle strida kriteriet ekonomiska och andra ovidkommandeattmot
omständigheter inte får inverka personvalet.på Utredningen stannade
slutligen för föreslå där frivilligtpersonvalet ochärettatt system
begränsat till preferensröst. Systemet bygger i grunden detpåen

tillämpas i Belgien. Enligt utredningenvalsystem hade systemetsom
enkelt för väljarna.fördelarna Det 2. De önskar kanatt somvar

preferensröst och de deras kandidat samlarlämna såvet att omen
krävs för mandat blir han invaldmånga röster ett oavsettsom

placering listan. också de frånDe personvalpå avstårattvet om
i första hand tillgodoräknas de kandidaterkommer någonrösten att av

partiet nominerat. Väljarnas intresse hur4. avgör stortsom person-
valsinslaget blir i praktiken.

valkretsutredningens förslagEnligt Personvals- och såledesär
frivilligt.personvalet Väljare vill delta i personvalet kan markerasom

Övrigavill väljareden kandidat på valsedeln de helst vald. kansom se
lämna omarkerad valsedel, liströst. ansluter sig då tillDeen en
partiets nominering. Valsedlar innehåller än personröstsom mer en
tillgodoräknas partiet partiröst. Förslaget bygger officiellpåsom en
kandidatur med obligatorisk förhandsanmälan kandidatlistor.av
Partierna anmäler kandidater till RSV. Varje väljare i valkrets haren
också i förväg anmäla kandidater. Dessutom har den enskilderätt att
väljaren möjlighet valsedelnpå någon tidigareänatten ange annan en

kandidat nominering.anmäld och därmed Systemetgöra egenen
tillåter således flera officiella listor och spränglistor. Mandaten
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fördelas mellan partierna med den jämkade uddatalsmetoden och inom
partierna med valkvotsmetod. Valkvoten beräknas följandepåen sätt

antalet avgivnaröster på partiet
antalet mandat till partiet l+

Kvoten i princip det minsta antal röstermot krävs försvarar attsom
få mandat. De kandidater fått minstett detta antal personröstersom
förklaras valda. En överföring partiröster görs sedan till de övrigaav

Överföringenkandidaterna. går till så den kandidat ståratt överstsom
listanpå tilldelas partiröster till det antal krävs för dessaattsom

tillsammans med hans skallpersonröster tilluppgå valkvoten.
Resterande partiröster överförs därefter till kandidatnästa i påtur
listan så långt de räcker. Om partirösterna inte räcker tillosv., för att
samtliga mandat skall bli fördelade kommer återstående mandat att
fördelas enbart efter fördelning.personrösternas Kandidater som
nominerats väljarna skrivit in dem på valsedelnatt deltar integenom
i fördelningen partiröster. Sammanräkningsförfarandet blirav mer
komplicerat för det fall partierna framgår med flera listor i en
valkrets jfr härom SOU 197794, 174 ff.s.

I fråga valkretsindelning innebar förslaget uppdelning deom en av
valkretsarnastörsta så antalet kretsar ökade från 28att till 34.

Utredningen framhöll väljarnas direkta inflytandeatt över personvalet
inte påverkas vid övergång till mindre valkretsar. Den ökadeen
kontakt mellan väljare och valda personvalssystemett ledasom anses
till skulle dock främjas mindre kretsar.av

Tre socialdemokratiska ledamöter i utredningen reserverade sig mot
förslaget. De ansåg förslaget inte tillräckligtatt genomarbetat,var vare
sig i fråga valkretsindelning eller personval. De framhöllom att ett

intresse bland väljarna förstort personvalet skulle kunna leda till
personliga valrörelser amerikansk modell. Möjligheterna regleraav att
kandidaternas valfinansiering borde därför utredas. Ett lågt intresse å
andra sidan skulle dengöra ordningen framstodatt nya som en
skenreform. För utveckling i den riktningen talade, enligten reservan-

mening, valkretsarnaternas för föratt väljarna skullestora attvar
kunna skaffa sig god kännedom de olika kandidaterna. Renten om
tekniskt borde det föreslagna fungera väl i Valkretsarsystemet denav
storlek aktuellär för riksdagsvalet. frågaI de kommunalasom om
valen däremot skulle till följd vissa valkretsarssystemet storlekav
kunna medföra slumpmässighet och risk för röstkupper. För det fallet

kompersonrösterna koncentrerasatt på elleratt fåtal ledandeetten
kommunpolitiker kunde nämligen de återstående mandaten komma att
fördelas på grundval begränsat antalett personröster. Reservanternaav
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valsystemetsgrundlig undersökning konsekven-därföransåg att en av
kommunala valen valkretsindelningen vid dessa bordeför de ochser

göras.
Åtskilliga delade den kritik framförtsremissinstanser som av

föroch framhöll dessutom risken sammanräknings-attreservanterna
skulle fördröjas väsentligt förslaget genomfördes.förfarandet om

1987Folkstyrelsekommitténs förslag2.3 år

och valkretsutredningens förslag medfördeKritiken Personvals-mot
överlämnades till Folkstyrelsekommitténpersonvalfråganatt somom
uppgift bl.a. ökat inslag1984, medtillsattes år övervägaatt ett av

förstärka kontakten väljaremedel mellan ochpersonval ett attsom
kritiken det föreslagna vadvalda. Kommittén delade systemetav

slumpmässighet. Vidare fann kommittén detgällde inslag att syntesav
Ävennomineringsrätt.flerlistsystem med fri detförenasvårt att av

valkretsindelningen föreslagna sammanräknings-Personvals- och
komplicerat och kunde befaras leda tillbefanns attsystemet vara

tiden.sammanräkningen drog påut
presenterade förslag till ökatFolkstyrelsekommittén ett person-

Folkstyrelsens villkor SOU 19876.valsinslag i betänkandet
flera väljare utnyttja möjlighetenEnligt kommittén skulle att ge

ordning kandidaterna skulle väljasför sin uppfattning i vilkenuttryck
enkelt åstadkomma förin, detta kunde ske på sätt attett som varom

mynnade i väljarnaKommitténs förslagväljaren. attut genom en
villevalsedeln, kunde desiffermarkering någotpå att annatange om

placeras valsedeln. förstalistans första skulle på Detöverstän namn
partieti fall inte anmält.skulle så behöva ettnamnet vara som

tillhandahålls frånskulle alla tryckta valsedlar RSVDäremot som
Systemet kombinerat med obligatoriskanmältetttoppas namn. varav

kandidater.förhandsanmälan parti med möjlighet anmäla Kravetattav
skulle väljarnaförhandsanmälan motiverades bl.a. med detpå att ge

iinformation vilka partier deltog valet. Dessutombättre om som
medföra reglerna registrering partibeteckningskulle det att om av

ytterligare kunde räkna medkunde fördelEn att attvar manawaras.
mindre parodiska partibe-under ellerenstaka röster som avges mer

tillämpligtföreslogs vidteckningar skulle underkännas. Systemet även
kyrkofullmäktige.val till

vpk reserverade sig och uttalade detledamot i kommitténEn att
krångligt och troligen verkningslöst. Hanföreslagna systemet var

utgångspunkt och framhöllkritiserade det också från principiellen mer
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bl.a. det i första hand borde ankommaatt på partimedlemmama att
avgöra skulle partiet och föra framvem representera desssom
ideologi. En ledamot m ansåg i särskilt yttrande detannan ett att
kunde ifrågasättas förslaget innebar förbättringnågon iom person-
valshänseende. Han framhöll också partierna väljeratt framgåattom
med flera listor kommer det reella inslaget personval öka.attav

Folkstyrelsekommitténs förslag fick vid remissbehandlingen ett
blandat mottagande. De flesta länsstyrelser yttrade sig ansågsom att
sammanräkningen skulle försvåras och resursförstärkningar skulleatt
behövas.

Folkstyrelsekommitténs förslag behandlades i 19878822. Iprop.
den del rörde personval instämde departementschefen i densom kritik

uttalats och framhöll det troligen skulle blisom att svårt att utan
omfattande informationsinsatser få väljarna förstå huratt systemet
fungerade. Mot denna bakgrund och då tillräcklig uppslutning inte
fanns bland företrädare för riksdagspartierna han inte villig attvar
tillstyrka förslaget. Beträffande kravet på förhandsanmälan var
departementschefen beredd godta förslaget. Konstitutionsutskottetatt
KU ansåg emellertid fördelarna med förslaget inteatt uppvägde den
inskränkning i nomineringsrätten skulle följa med obligatorisksom en
förhandsanmälan. Utskottet ställde sig därför negativt till förslaget
KU 19878832. Riksdagen följde utskottet rskr. 198788182.

2.4 Den fria nomineringsrätten

Den fria nomineringsrätten utgör grunden för det personvalsinslag som
finns i det gällande valsystemet. Grundlagberedningen SOU 197215

87 ansåg friheten framgå medatt spränglistor kundes. att ses som
garanti maktfullkomlighet hos demot nominerande instanserna.en
1978 års vallagskommitté, hade göra allmänatt översynsom en av

vallagen, delade Grundlagberedningens uppfattning och fann inte skäl
överväga den friaänatt nomineringsrättenannat att skulle bestå SOU

198045 112.s.
Personvals- och valkretsutredningen kom in fråganpå den friaom

nomineringsrätten i samband med skyddet för partibeteckningatt
diskuterades. Utredningen farm i och för sig skulleatt kunnaman
införa krav på de tvd förstaatt på valsedeln skullenamnen vara
anmälda eller spränglistor skulle åtföljdaatt visst antalettvara av
nanmunderskrifter för få delta vid mandatfördelningen.att Dessa
förslag skulle emellertid i princip verka i riktning syftetmotsatt mot

öka inslaget personval, varföratt utredningen avstod från läggaav att
fram förslag i den riktningen.
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Folkstyrelsekommittén behandlade problemen med den fria nomine-
ringsrätten ingående. situationerDe dels illojalttogsmer som upp var
utnyttjande partibeteckning det slag i inledningen tillangettsav av som
detta kapitel, dels sin vilja figurerar valsedlar.påatt motpersoner
Kommittén anförde sammanfattningsvis. Illojalt utnyttjande av
partibeteckning förekommitDet har lokalt parti gått fram underatt ett

etablerat partis beteckning med sina kandidater andraett på ochegna
platstredje och lyckats få så många detröster väcker berättigadatt

Att kräva alla listanpå skall anmäldaatt partietoro. nanm vara av
skulle innebära den fria nomineringsrätten avskaffades. Detatt vore

alltför drastisk åtgärd. Den bedömningen måste ocksågöras vaden
gäller förbud för partispå valsedlar nominera kandidaterett att ett

medlemmar iär något parti. Det går inte heller medannatsom att,
bibehållande den fria nomineringsrätten, låta de kandidaterav som
anmälts partierna dra tillbaka sina från listor med denav namn
partibeteckning de tidigare tillsamtyckt kandidera under. Detatt
skulle nämligen innebära effektivt spränglistoratt ett mot sattesvapen
i händerna de etableradepå partiorganisationerna. Det går alltså inte

komma det illojala utnyttjandet den fria nomineringsrättenatt om
skall kunna bevaras. Det därför angelägetär de politiska partiernaatt

uppmärksamma försökerär på någon utnyttja deras partibeteck-om
ningar. Partierna bör i fall informeraså sina väljare på detatt
förekommer listor förvillande lika deär Ovilliga kandida-som egna.

Kommittén stannade för ordning innebär den ovilligater atten som
kandidaten kunde hos länsstyrelsen anmäla han eller hon inteatt
önskade delta i valet. En regel härom finns i 6 kap. 7 § vallagen.nu a
Länsstyrelsen skall föra förteckning inkomnaöver anmälningar.en

publiceringNågon sker inte. hellerInte medför regeln valsedelnatt
blir ogiltig eller skall bortse från det aktuellaatt namnet.man

2.5 Riksdagsmotioner i personvalsfrågan

En genomgång motioner behandlats i KU under deav senastesom
visaråren det hos flera riksdagspartierna finns intresseatt ett attav av

öka personvalsinslaget i valsystemet.
Centern har i 198990K 230 förordat där väljarenmot. ett system

kan på ellerrösta på kandidaterna i den ordning partietperson
nominerat dem. Valsystemen i Danmark och Belgien har framhållits

tänkbara förebilder.som
Folkpartiet liberalerna har i 199091K 205 Person-mot. ansett att

vals- och valkretsutredningens och Folkstyrelsekommitténs förslag inte
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skulle ha inneburit förändringnågon i praktiken och hävdat detatt
behövs nytänkande området. Enligtpå Folkpartiet liberalerna börett

reformerat valsystem ha kraftfullt inslag personval. Valsyste-ett ett av
i Finland exempelnämns på sådantmet ett system.som

Moderata samlingspartiet har i 19919lK 216 framfört detmot. att
svenska valsystemet eftersom iär det till valsystemenextremt motsats
i de flesta övriga demokratier inte väljaren något inflytande påger
personvalet. Moderata samlingspartiet har framhållit därett system
väljaren har två varvid den användsröster, vid majoritetsval iena
enmansvalkretsar och den andra vid proportionella val i regioner.
Systemen i Finland, och TysklandNorge har 199091nämnts K 216.

demokratiNy har i l99192K 227 och 322K framfört kritikmot.
Personvalskommitténs direktiv och delar inte uppfattningenmot att

enskilda kandidaters skulle kunna få överdriven betydelse påperson
bekostnad sakfrågor i valet eller den mängden väljare helstatt storaav
överlåter valet till partiinstanserna. I stället efterlysesav personer en
genomgripande grundlagsreform och det framhålls valord-att en ny
ning bör fritt föra fram eller gruppering-utrymme attge personer nya

i riksdagen.ar
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3 Det nuvarande valsystemet

För val till riksdagen landetär indelat i 28 valkretsar. Valkretsindel-
ningen iöverensstämmer princip med länsindelningen. Stockholms och
Göteborgs kommuner dockutgör särskilda kretsar. Vidare är

ÄlvsborgsMalmöhus och län delade i vardera två Valkretsar. Den 17
december 1992 beslutade regeringen proposition till riksdagenom en
i vilken det föreslås Malmöhus län delas in i valkretsar. prop.att tre
199293l63. För val landstingsledamöter indelas också lands-av
tingen i valkretsar. Reglerna för val kommunfullmäktige före-av
skriver kommunerna skall indelas i Valkretsar det i kommunenatt om
finns fler 24 000än röstberättigade invånare eller det för kommunen
skall minst 51 fullmäktige. Om det finns fler 6 000utses än röstbe-
rättigade i kommunen får valkretsindelning ske.

Reglerna kyrkliga val behandlas inte i detta sammanhang.om
Valen till riksdag, landstingsfullmäktige kommunfullmäktigesamt
proportionella. Vidär valen till riksdag och landstingsfullmäktige

används utjämningsmandat för korrigera avvikelser frånatt ett
proportionellt riktigt resultat kan uppkomma vid fördelningensom
inom valkretsarna. För riksdagsvalet gäller 310 fasta valkretsman-att
dat och 39 utjämningsmandat skall fördelas mellan partierna. Mandat-
fördelningen inleds med de fasta valkretsmandaten fördelas medatt
utgångspunkt från resultatet i valkretsen. Därefter beräkninggörs en

hur de 349 mandaten skulle ha fördelats hela landet varitav om en
valkrets. Skillnaden mellan det antal mandat parti då får och antaletett
fasta valkretsmandat partiet fått fylls med utjämningsmandat.utsom
Härigenom uppnås hög grad proportionalitet i förhållande tillen av
hur i hela landet fördelarrösterna sig olikapå de partierna. Systemet
för tillval riksdagen därförsägs riksproportionellt. Principenvara om
riksproportionalitet genombryts den s.k. fyraprocentsspärrenav som
innebär endast partier fått minst fyra iatt helarösternaprocentsom av
landet får delta i mandatfördelningen. Parti med färre får dockröster
delta i fördelningen de fasta valkretsmandaten i Valkretsar därav
partiet fått minst 12 rösterna.procent av

landstingsvalenI nio tiondelarär mandaten fasta valkretsmandatav
och återstoden utjämningsmandat. Småpartispärren har tillsatts tre

i landstinget.rösternaprocent av
I valkretsindelade kommuner sker fördelningen användningutan av

utjämningsmandat. formellNågon förspärr små partier finns inte. I
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de valkretsindelade kommunerna medför dock kretsindelningen
spärreffekter påtagliga för partier.är småsom

metod används förDen fördela mandaten mellan partiernaattsom
den jämkade uddatalsmetoden med första divisornär till 1,4.satt

Metoden innebär mandaten tilldelas, i och ordning, det partiatt tur
varje visar det högsta jämförelsetalet.gång jämförelsetaletFörstasom

röstetalet dividerat med förhållandet1,4. Det första divisornär äratt
1 innebär det blir för partistörre svårare sitt förstaän att ett att ta

mandat och kan därför småpartispärr. följandesägas utgöra Deen
jämförelsetalen erhålls partiets röstetal delas med det talattgenom

dubbla antalet mandat partiet har fått, ökat medmotsvararsom som
dvs. 7 Metoden används vid fördelningen både fastaosv. av

valkretsmandat och utjämningsmandat. frågaI utjämningsmandatom
gäller dock den modifikationen i valkrets där partiet inte fåttatt en

fast valkretsmandat jämförelsetal vidnågot tilldelningen det förstaet av
utjämningsmandatet detsamma partiets röstetal.är Det innebärsom
alltså ojämkad metod används. Det får till följd risken bliratt atten
mindre parti blir heltnågot i valkrets.att orepresenterat en

Bestämmelserna fördelningen mandat mellan partierna finnsom av
i 3 kap. regeringsformen och 14 kap. vallagen 1972620.

Reglerna mandatfördelningen inom partierna och regleringenom av
valförfarandet ifinns vallagen. bestämmelsernaDe omedelbartär av

för frågornaintresse personval och nomineringsrätt. vallagenIom
regleras i kap. registrering partibeteckning5 och anmälanav av
kandidater. 6 finnsI kap. bestämmelser valsedlar. Allmännaom
bestämmelser röstningen i 8 kap. 13 och kap.I 14 behandlasom ges
rösträkning och mandatfördelning.

Bestämmelserna registrering för partibeteckning till förär attom
förhindra missbruk partinamn. inteDe alltså led iutgör ett ettav
officiellt nomineringsförfarande. Registrering sker hos centrala
valmyndigheten RSV. För registrering skallär få ske måsteattsom
vissa förutsättningar uppfyllda. Bl.a. måste ansökan biträdasvara av

visst antal röstberättigade medlemmar. Partiet måste visaett att
ansökan för val till riksdagen biträds minst 1 500 röstberättigadeav
medlemmar. det gäller valNär landstings- och kommunfullmäktigeav

tilluppgår antalet 100 50 röstberättigade medlemmar i detresp.
landsting eller kommun för vilken registrering söks. Partibeteckning
får inte förväxlingsbar med registrerad beteckning ellervara annan
beteckning kan komma registreras enligt angivnanärmareattsom
regler. För parti har fått sin beteckning registrerad skall detett som
finnas Skyddetombud. för partibeteckningen kopplat till denär
möjlighet finns före valet anmäla kandidater hos RSV. Föratt attsom
registrerad partibeteckning skall skyddåtnjuta vid val skall partiet som
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kandidater anmäla, för val till riksdagen minst 4 och högst 15
i viss valkrets, för val landstingsfullmäktige minst 4 ochpersoner av

högst 30 i landstinget och för val kommunfullmäktigepersoner av
minst 4 och högst 20 i kommunen. Till anmälan skall fogaspersoner

skriftlig förklaring från varje kandidat partiet har tillstånden att att
anmäla henne eller honom. RSV bestämmer när anmälningarna senast
skall gjorda och listorupprättar över anmälda kandidater.vara
Listorna skall anslås i vallokalen. Om parti anmält kandidaterett
måste i det följande valet de valsedlar har partiets beteckning,som

första någon dessa kandidater.uppta I fallsom namn av annat
tillgodoräknas endaströsten partiet och påverkar alltså inte mandatför-
delningen inom partiet. Till valsedlar skall användas blanketter som
tillhandahålls RSV. För valsedel skall godkärmas fordrasattav en att
den partibeteckning. Dessutom bör denupptar påen uppta namn en
eller flera kandidater, valkretsbeteckning och uppgift vilket val denom

Om valsedeln än skallupptar rangordningenavser. ettmer namn
mellan dem Namnen gäller själva valet och, i den mån de inteanges.

i anspråk, utseendetas I vallokalernaersättare. skall finnasav par-
timarkerade valsedlar för partier vid något de tvåsom senasteav
riksdagsvalen fått än rösterna i landet. Det skallprocentmer en av
dessutom finnas valsedelsblanketter. I praktiken nominerat partiernas
medlemmar särskilda partilistor föreläggs väljarna. Det finnssom
ingen stadgad skyldighet tillhandahålla sådana s.k.att namnvalsedlar
i vallokalen. Det skall dock i anslutning till vallokalen ordnas platsen
där partierna kan lägga sina valsedlar. Partierna kanut beställa
valsedelsblanketter hos RSV. Om det begärs förser RSV blanketterna

Ävenmed bl.a. partibeteckning och kandidatnamn. den inte ärsom
behörig parti kan beställaatt valsedlar.representera ett

Ett parti kan framgå med eller flera listor inom valkrets.en samma
Grupper inom eller utanför partierna anmäler också ibland s.k. sär-
eller spränglistor. Det kan i detta sammanhang nämnas partiernasatt
nomineringsförfarande inte är reglerat i lag. Av det sagda framgår att
väljaren har frihet själv sättastor valsedelatten samman en som
överensstämmer med de preferenserna i fråga parti ochegna om

Med den inskränkning ligger i det förstaperson. påattsom namnet en
valsedel i vissa fall måste anmält för beaktas råder också fullattvara
frihet strykningar förändraatt rangordningen mellan kandida-genom

på partiernas namnvalsedlar.terna En strykning medför deatt
kandidater på valsedeln placerats efter det strukna flyttassom namnet

i motsvarande mån och därigenom får bättre utgångsläge vidupp ett
mandatfördelningen inom partiet. Den helt övervägande andelen av
väljarna utnyttjar emellertid partiernas namnvalsedlar i oförändrat
skick. Strykningar sker i så begränsad omfattning de rangord-att nya
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ningar uppkommer drunknar i mängden oförändrade valsedlar.som av
kunna strykning kommer iFör verka önskadavgöraatt attom en

iriktning bör väljaren väl insatt hur valsystemet fungerar ochvara
vilka kandidater anmälda. Om det eller de förstär anmäldaveta som

sedanstryks och det kommer intestå överst ärattnamnen namn som
följdenanmält blir, tillgodoräknas endastnämnts, röstenattsom

partiet. i sin innebär i praktiken kommerDet stödjaröstentur att att
rangordning finns alla oförändradeden på valsedlar. Således kansom

stödja kandidatväljaren komma han eller hon strukit. denIatt en som
Ministerrådet utgivna HandbokNordiska för kvinnorepresentationav

bl.a. Vid riksdagsvalen det vanligt partiernanämns är att presenterar
lista valkrets. Då hälften plus partiets väljaremåsteen per en av

för detstryka eller lägga till skall få effekt. Vid kommunal-attnamn
partiernavalen det vanligare ställer med flera listorär att upp per

får strykning tilläggvalkrets. Då eller effekt eftersomstörreetten
kandidaterna de olika listorna konkurrerarpå så medsägaatt
varandra. sådana fall kan litet antal strykningarI resultat, ävenett ge

det effektiva välja lista.är rättattmestom
slutliga röstsammanräkningen länsstyrelserna.Den Länssty-görs av

frågarelserna bestämmer i riksdagsvalet ordningen mellanom
kandidatnamnen partiernas valsedlar i valkretsen i den utsträckningpå

för riksdagsledamöterbehövs och RSVersättare.utseattsom
fastställer sedan grundval protokoll från länsstyrelsernapå av
mandatfördelningen såväl mellan inom partierna. Motsvarandesom

till landstings-förrättningar i fråga val och kommunfullmäktigeom
partiernalänsstyrelserna. Sedan fått sina mandat fördelas dessagörs av

de enskilda kandidaterna. Därvid tillämpas metod kallaspå en som
rangordningsmetoden, heltalsmetodenden absoluta eller d’Hondts

metod. innebär kandidaterna successivt tilldelas jämförelsetalDen att
vid olika sammanräkningar. Vid varje sammanräkning går mandatet

jämförelsetal.till den kandidat har högst Den ordningennärmaresom
framgår 6 och 15 §§ vallagen.14 kap. Ersättare på grundvalutsesav

valsedlar ledde till inval den ordinarie ledamoten.deav som av
Genom den frihet partier och väljare har olikaatt presenterastora som

i mandatfördelningen bli förhållandevislistor kan detta komplice-steg
rat.
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4 Personvalsinslaget i några utländska

valordningar

4.l Inledning

omfattandeEn redogörelse för personvalsinslaget i utländska valord-
ningar återfmns i Personvals- och valkretsutredningens betänkande
Personval- och Ävenvalkretsindelning SOU 197794 97-147. dens.

Folkstyrelsekommittén framtagna Valsystemetiav 20 länderrapporten
Ds Ju 1986 1 innehåller uppgifter utländska valsystem.om

Här nedan redovisas endast de länders valordningar har haftsom
betydelse för Personvalskommitténs utarbetande modeller.av

Gemensamt för dessa valordningar är nationella och lokalaatt val
normalt inte hålls samtidigt.

4.2 Belgien

Det belgiska valsystemet kan sägas besläktat med det svenskavara
betydligtär kringgärdat regler. Således rådermen röstplikt.mer av

Partiernas nominerarätt kandidater begränsadatt är till antalett som
antalet mandat i valkretsen. Systemetmot byggersvarar på officiell

kandidatur och någon fri nomineringsrätt förekommer inte.
Partierna nominerar kandidater förs på listor i densom upp

rangordning partiet bestämt. Valsedlarna är för allasom gemensamma
partier deltar i valet. På valsedel finns alltså samtligasom samma
partiets listor Intill varje partibeteckningupptagna. och kandidatnamn
finns för väljarenett utrymme göra markering. Väljarenatt kanen
nöja sig med markera parti och dåatt ha lämnatsägsett partiröst.en
Dessutom kan den så önskar markera kandidat. Väljaren harsom en
då eller preferensröst.avgett Personröstningen alltsåen person- är
frivillig. Sedan alla räknatsröster beräknas valkvot i principen som

det antal fordrasröstermot för vinnasvarar mandat.attsom ett
Kandidater kvotenuppnår förklaras direkt invalda. Sedan tilldelassom
de kandidater inte nått till valkvoten partiröster till desssom upp
kvoten nådd,är varefter de förklaras valda. Tilldelningen partirös-av

sker uppifrån listan.påter Därigenom den rangordninggynnas som
partiet gjort. Om det finns mandat kvar fördela sedan alla partirös-att

tagits i anspråk sker mandatfordelningenter enbart på grundval av
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sistnämnda innebär förhållandevis litetDet antalpersonrösterna. att ett
avgörande för fördelningen de sista mandaten.kan blipersonröster av

eller kandidater fårsituationen kan uppstå någon någraDen om
förvad behövs inval.betydligt fler än Dessapersonröster som

partiröster och tillgodoräknasreducerar antalet inteöverskottsröster
kandidat.någon arman

enligt följande formelValkvoten beräknas

avgivna partiet inom valkretsenpåAntalet röster
partiet erhållitantal mandat 1Det +som

illustrera röstövertöringen.exempel kanEtt

4.1Exempel

fått 60 000 35 000Partiet i valkretsenhar röster, ärvarav person-
mandat skall fördelas. Valkvoten25 000 partiröster. Femochröster

60 0005+ 1till 10 000uppgår röster.

invald20 000 överskottsröster,30 000 personröster -
invaldfår 8 000 partiröster,2 000 personröster -

får 10 000 partiröster, invald0 personröster -

får återstående 000 partiröster, invald550 71 personröster -

med 50slagen H425 rösterpersonröster av-

slagen med 25450 H rösterpersonröster av-

slagen med 375100 H rösterpersonröster av-

fler E,F och G, invald475 personröster änpersonröster -
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Exempel 4.2 Belgisk valsedel

1 2 3 4
.ABC CEDAK BMD FJK

O
Macnhour m -.
Ducange DclvalJan SUPPLEANTS
Hcrmand Uylcrtlsl

SUPPLEANTS Jacques Mabille
D‘Hacncns Linsack Nelson

Dclcampo Nick
5Niemand Ptpin

....................u SUPPLEANTS Geirts
Xhoffcr SUPPLEANTS
Tnlquin Vamaon DelvalPiel
VanDies VanDam SUPPLEANTS

Pappijn VanLoy

Källa Code électoral

Preferensröstningen har successivt ökat under de decennierna.senaste
Vid de valen till representanthuset har omkringsenaste 50 procent av
väljarna lämnat preferensröster. Det har dock inte medfört att
listordningen frångåtts i nämnvärd omfattning. Således har gransk-en
ning valstatistik visat mellan 1919åren och 1985 haratt endast 27av

2954 valda ledamöter till representanthuset blivit valda i stridav mot
listordningen. förklaringEn till halva valmanskåren ändå utnyttjaratt
möjligheten preferensrösta kan partierna iatt sitt nominerings-attvara
arbete hänsyn till hur fördelattar personrösterna sig vid närmast
föregående val. intresseAv ocksåär möjligheten preferensröstaattom
i sig, hur effektivt bidrar tillär, minskaoavsett avståndetsystemet att
mellan väljare och valda. Den allmänna tendensen i belgisk politik är

politiken sedan 1960-talet blivitatt personinriktad. Det kanmer
förklaras bl.a. med valkampanjerna fått kraftigt inslagatt ett av
personpropaganda, vilket kan del förklaringen tillses som en attav
personröstningen ökar. Undersökningar har dock visat enbart ökadatt
personpropaganda inte kan förklara den ökande personröstningen.
Även andra faktorer relationen mellan politiker ochsom gynnar
allmänheten, imåste beaktande. kanHär särskilttas nämnas en
företeelse med engelsk benämns clientelism, ochtermsom en som
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betecknar politikernas insatser för allmänheten i enskilda fall. Nästan
varje parlamentsledamot har mottagningstid för allmänheten.en
Belgiska politiker eniga kontakter det nämndaattsynes vara om av
slaget utslag vid valen. Ett exempel rekryteringsbasenärannat attger

Ävenför politiker förts tillned lägre nivå. ökade kunskaper hosen
allmänheten hur valsystemet fungerar kan ha bidragit. Enligtom
belgisk expertis kan således preferensröstning inte enbartses som en
politisk akt också sociologisk handling. förefallerDetutan som en
alltså råderdet samspel mellan personröstning sådanettsom om som
och förhållandet väljaremellan och valda.

Vid de lokala valen finns möjlighet samtidigt flerarösta påatt
kandidater listapå och väljarna effektivtsägs göra bruksamma av
möjligheten Enligtpå uppgift utnyttjarrösta mellan och75att person.
90 väljarna möjligheten på vid dessarösta val,procent attav person
där politikerna uppträda personligt och vädjasägs förröstermer om

nationelladel. I de valen framträder de däremot i första handegen
för sitt parti och arbetar för vinna rösterrepresentanter attsom

partiet. Se bl.a. Dewachter,W Party Systems Denmark, Austria,
Switzerland, the Netherlands and Belgium, 1987, 307 f.s.

PreferensröstningensTabell 4.1 utveckling i Belgien angiven i % antalet rösterav

Senaten Bggresentanlhuset
Val Totalt Totalt Kat. Soc. Lib. Flam. Komm. FDFRW De grön

nat.

1939 21,6 27,3 38,1 12,9 31.8 28.7 14,1
1946 17,8 22,6
1950 15,8 20,4 26,8 10,4 26.5 9,7
1958 20,6 26,1 32,3 14,5 36,8 28,5 12.3
1961 25,4 33,0 42,1 19,1 46,8 32,6 17.4
1965 32,4 39,0 47,5 27,3 46,4 39,5 21,1 27,31968 34,0 41,6 54,0 28,3 50,2 38,1 20,1 25,5
1971 37,6 45,7 58,1 36,2 54,9 45,5 27,7 26,11974 40,4 49,8 61.7 57,239,2 48.4 31.2 38,51977 40,7 50,3 58,3 39,7 59,5 51,8 30,1 36,81978 51,941,8 61,1 44,3 55,3 53,4 27,3 41,81981 39,7 48,4 60,3 45,1 49,3 44,7 29,3 39,1 22,51985 38,3 48,5 57,7 43,9 55,3 43,4 30,8 49,5 22,3
Killa System,W Dewachter,Party 1987, 308.s.
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4.3 Danmark

Det danska beskrivs facklitteraturenisystemet deett mestsom av
komplicerade valsystemen i dag.

Valkretsarna indelade i nomineringsdistrikt,är s.k. uppställnings-
kretsar.

Uppställningskretsarna kvarleva frånär den tid majoritetsval ien
enmansvalkretsar tillämpades och i princip de dåvarandemotsvarar
valkretsarna. Partierna nominerat kandidater i varje uppställningskrets.
Alla partiers listor sammanförs valsedel.på Mandatfördelningenen
sker valkretsvis. Mandatfördelningen inom partierna kan ske olikapå

Avgörandesätt. för vilken metod skall tillämpas hur partiernaärsom
valt på valsedeln kandidaterna. Det finnsatt i princippresentera tre
olika detta.sätt göraatt

l Sidoordnad uppställning. Kandidaterna i bokstavsordning.tas upp.
Partiet kan dock listanöverst på placera den kandidat som
nominerats för uppställningskretsen. Väljaren kan välja mellan att

partiröst och markera kandidaterna, dvs.attavge en atten av
lämna Varje kandidatpersonröst. tillgodoräknas sinaen person-

Partiröstemaröster. i uppställningskretsen fördelas på kandidater-
i förhållande till deras andel personröstema. Den harna av som

fått flest och partiröster förklaras vald först Mandat-person- osv.
fördelningsmetoden innebär det enbart äratt personröstema som

ordningen mellanavgör kandidaterna. Metoden kan byggasägas
presumtionenpa de väljare inte länmar någonatt personröstsom

har valt överlämna personvalet, inte till partiet,att till andrautan
partianhängare.

Kretsvis uppställning. Denna uppställningsform innebär partietatt
i varje uppställningskrets rekommenderar valkretsensen av
kandidater. Denne partiet rekommenderade kandidatav tas upp

Övrigapå valsedelnÖverst med fet stil. kandidater itas upp
bokstavsordning. Väljarna kan lämna parti- eller personröster.
Partiröster, dvs. valsedlar personmarkering, tillgodoräknasutan
den rekommenderade kandidaten. En personröst på denne är
ineffektiv. effektivaDe såledespersonröstema deär som avges
för andra kandidater den rekommenderade.än Ordningen innebär

kandidater från uppställningskretsar har fördelatt stora jämförten
med kandidater från små uppställningskretsar inom valkretsen.

Partiuppställning. Har partiet valt kretsvis uppställning kan det
anmäla partilista. listformDenna innebär partierna rangordnaratt
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kandidaterna i hela valkretsen och placerar dem i denna ordning
på valsedeln. Undantag dock för den kandidatgörs rekom-som
menderats för uppställningskretsen. Denne överst påanges
valsedeln med fet stil. Mandaten inom partiet fördelas med hjälp

kvotmetod. kandidaterDe uppnår kvoten förklarasav en som
valda. Om därefterdet finns obesatta mandat sker mandatför-
delningen i enlighet med listordningen. innebärDet ingenatt om

kandidaterna tillnår valkvoten kommer listordningen attav upp
bestå. såtillvida påminner denna uppställningsform detom
belgiska systemet.

Oavsett vilken uppställningsform tillämpas kan väljaren väljasom
mellan lämna parti- eller preferensröst. Personvalet alltsåäratt en en
frivilligt.

Tidigare analyser valstatistik har visat det i praktiken inte harattav
någon avgörande inverkan valresultatetpå kretsvis- eller partiupp-om
ställning används.

Partierna kan i viss utsträckning blanda de angivna listformerna.
Väljaren alltså kunnigmåste och uppmärksam för kunna göraattvara

rationellt val.ett
Som framgår tabellerna 4.2 och 4.3 nedan har användningenav av

sidoordnad uppställning ökat alltmer i Danmark, och personröstningen
ökat. Dessutom påstås inverkan kandidaturvaletpersonrösternas på ha
blivit allt effektivare. Personrösterna därför i hög gradär avgörande
för folketinget,sammansättningen i medan partiernas inflytande blivit

begränsat. Danmark liksom BelgienI i har personvalet fått störremer
vidgenomslag de lokala valen vid de nationella.än

negativa konsekvenser i formDe uppslitande personstrider ellerav
korruption, ibland förknippas med valsystem med kraftiga inslagsom

personval inte ha i Danmark.uppståttav synes
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4.2Tabell Personrösternas procentuella andel de giltiga rösterna vid tillvalav
folketinget

101 23110å1015 G3

Heleunna
Kobenhavn-Fredenksberg
Berne
mmn
Somldalnokrauet.RadnkaleVenslre.FolkepartiKonservativa
Cnntrumoemokmame
Remorbundel

FolkeoamSomlistusk .GunneDe
PamHumnistlske

IntenseArbenurpam
PamKommunmishl

PartiManx.-Lenin.
FallesKurs
Pensiomslpamel ~.FolkepartiKnstelngt

KAPArbeidelpamel -
Venstre
Venslresoc-nlnsterne
Fremskndtsnamet
Enhedslvslen

IndenrigsrninisterietKälla

Tabell 4.3 Uppställningsformernas relativa fördelning år 1960-1988

I I I I I I I .mhaIM7 1984IQBI I973I977 I915 I911
Hvuiolønu-lmfipu.

Krcdsvisopstilling 44,4..l‘. 32,9 42,6 47,| 46,4 50,0 43,6 53,9 02,7 78,3 84,0 mm54,0......................Kombinerat K 3,9 7,4 5,9 4,5 3,4 ll,3 M U4,8 9,1 4,5 H 3,I... .................... .. ..Sidcordnet ..S 63,2 50,0 47,0 49,1 46,6 50,8 36,9 41,6 13,0 18,8 2,9 M45, 1r ..... ................... ..
lpaal ,iüinguinll

Mcdpu-tiliste ..P 25,5 25,0 21,3 30,0 20,3 22,7 24,324,0 20,6 l7,6 24,1 l7,5 20,0...........................
Källa Danmarks statistik
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4.3Exempel Dansk valsedel

opstflllngakndaKabenhavnaamt EL
FoIkelIngsvalget1990 Mu. .uln

m nKustenAndersen
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DmwnosaHoming KnudVinhoh
KallesøeNiels immun FolkanKlausmm mm

HannaBallzarPoulMuller
Schlino Vin ChlisunatnPoul

NielsAmonDamVinlherJohn
nu pg.an,...

Kolod-SvcndsanEbbaCarlson Flaming
KirstenHølgurd AauLnuaon

Ind-Brocidodi NielsenFadern SundA190
Mimi TovaVldcbak
Teman hash. Ilmar Lhanlanup.,w

PhLarsonVlbobKill
PoulBritAnnaLiuRlban

Canton gggGarnlamm
§,,,, é,..j§,,,.,,hmmmnamnanu

FinnJag KinkUllaBplgAne taggigaJamGrueEwen PoulEggavdNunnan
TorbenFaber rnusamuamaLm. J.,,..,,,..,s.,,.
Geogy xjnmm-scnmmStalhn

LorwmannMadsen EbbaAmlndJena SohnlvoKunSchultz Tom
§,.,,.,, &quot;&quot;‘x |°fl.__._Socialistisknunnan

UllaRungc i B.Kom!
HolgerK.Nielsen GunnoE.Madaan

MadamPernillaFranm Aaaa
JoinJespevsen nMarianneHvolns ManningBondenOleHennksen gfleLarsKarenSvarteNielsen .§lg EkblomEmerLyduch PernillaFalconPeterAnaevsen LrseneJespersenDGGunne smb,egen
ba NcqaardBight KannT OlloHoald-Arbolngr-y

04eSohnns

Indenrigsministeriet,Källa Election Administration in 1991Denmark,
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4.4 Finland

Det finska valsystemet brukar karaktäriseras renodlatettsom
personvalssystem. Vid valen de valberättigade,röstar inte på partier,

kandidater.på Det dockär partier ellerutan valmansföreningar som
nominerat kandidaterna. På valdagen har väljarna i vallokalen tillgång
till förteckning över samtliga kandidater ställt i valet.en som upp
Kandidaterna listvisär i den ordningupptagna partierna anmältsom
dem. Varje kandidat har Väljaren röstarett pånummer. attgenom
valsedeln fylla i på den kandidat han eller hon villnumret stödja. En
valsedel inte ifylldär kan inte hänföras till sig parti ellersom vare
kandidat och därför ogiltig.är

Härav följer personvalet obligatoriskt.är Vidatt sammanräkningen
beräknas först antalet för varjeröster parti. Därefter räknas rösterna
på varje kandidat. Den kandidat fått flest tilldelasröstersom ett
jämförelsetal lika medär antalet röster partiet.på Den fåttsom som

flestnäst fårröster jämförelsetal hälftenett är så Närstortsom osv.
kandidaterna fått sina jämförelsetal förklaras de valda efter storleken
på sina jämförelsetal. Denna metod får resultatsamma som om man
enbart låtit antalet personröster avgörande. Det alltsåärvara egent-
ligen princip används vid dansk sidoordnad uppställningsamma som
och i det belgiska sedan alla partiröster fördelats.systemet Att inte
denna enklare metod används betingatär historiska skäl.av

Eftersom personvalet obligatorisktär blir de enskilda kandidaternas
popularitet i hög grad avgörande för kandidaturvalet. Enligt finländsk
expertis stärker detta incitamentet hos de folkvalda underävenatt
mandatperioderna fortlöpande upprätthålla kontaktnära meden
väljarna i den valkretsen. Därigenom bidrar valsystemet tillegna att

den representativitet intetrygga minst från demokratisksom, syn-
punkt, betydelsefull.är så En fördel med det finskaannan systemets
starka inslag personval det stärker väljarnas kontrollattav anses vara
över partiorganisationerna så dessas linjedragningar inte blir heltatt
allenarådande. Nackdelarna, framträderde i Finland, ärsom att

tenderarsystemet hanteraatt massmediavet attgynna personer som
och har ekonomiska sig hördagöra i olika sammanhang,attresurser
vilket i fallsämsta kan leda till populister lyfts fram.att rena
Dessutom risken bli förstörre personstrider mellan kandidateranses
inom och parti, vilket kan avledaett uppmärksamheten frånsamma
sakfrågorna i valrörelsen.

I samband med Översyn den finska vallagen i slutet 1980-en av av
talet föreslogs tillövergång svensk modell alternativtett systemen av

kombination listval och personval. Tanken dock inteen någotav vann
större och för närvarande finns inga planer i den riktningen.gensvar
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4.4 FinskExempel valsedel

Kansanedustajain vaalit
1987

Riksdagsmannaval

4.5 Tyskland

majoritetsval ivalsystemet kombination enmansval-tyskaDet är aven
656proportionella listval i regioner. Hälften dekretsar och av

val i enmansvalkretsar ochi törbundsdagenledamöterna utses genom
Efterlistval i varje delstat. återföreningenåterstoden uppgårgenom

till Systemet medför mycket hög gradantalet delstater 16. en av
kandidaterproportionalitet. regionvalen får endast nominera-I ärsom

kandidaterpartierna delta. Samtliga partiers påde presenterasav
Listornaordning partiet rangordnat dem.valsedeln i den ärsom

förändra Oberoende kandidater fårväljarna får inte dem.slutna, dvs.
möjligheten saknar emellertidenmansvalkretsarna.ställa i Denupp

Varje väljare har för majoritetsvaletpraktisk betydelse. två Enröster.
listvalet. Röstsplittring tillåten. inteför det regionala Detoch är ären

väljare sin i majoritetsvalet till kändovanligt röstatt ger enen
använder sin liströst till stödjaparti ochpolitiker i ettstort attett

Mandatfördelningen mellan partierna sker i principmindre parti. på
från detListrösterna räknas. Med utgångspunktföljande sätt

fördelas mandaten mellan partierna. Mandaten besättsvalresultatet av
vunnit sina enmansvalkretsar. Om inte alla mandatkandidater ide som

det viset, vilket ovanligt, sker följande Summankan besättas på är av
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de mandat partiet erhållit i listvalet minskas med det antal mandatsom
Återstodenpartiet vunnit i enmansvalkretsarna. besättssom av

kandidater från listorna, varvid listordningen avgörande förär den
ordning i vilken de väljs in. Om parti erhåller fler mandat iett
enmansvalkretsarna vad detän berättigat tillär enligt den första
beräkningen grundade sig liströsternapå uppkommer s.k. über-som
hangsmandate. Dessa överskottsmandat får partiet behålla, vilket alltså
innebär förbundsdagen får utökas med motsvarande antal ledamö-att

Företeelsen enligt uppgiftär ovanlig. E Jesse, Wahlen,ter. 1988, s.
63. Vid valet 1990 erhöll dock CDU 6 sådana mandat. P Scholz,
Wahlen, Deutscher Bundestag, 1992

Mandaten i enmansvalkretsarna har betydelse också i ett annat
avseende. Småpartispärren nämligen konstrueradär så endastatt
partier fått minst 5 de giltiga fårrösterna delta vidprocentsom av av
fördelningen listmandaten. Från denna regel gällde vissa undantagav
vid valet till förbundsdagen 1990. Småpartispärren gäller inte heller
partier vunnit minst mandat i enmansvalkretsarna. För partiertresom

etniska minoriteter också undantag.görsrepresenterarsom
Det tyska låter sig inte så lätt jämföras med de övrigasystemet

valsystem berörts tidigare. Det har medgöra iatt attsom systemet
grunden majoritetsvalsystemär där mandaten från liströsternaett på

lyckat användssätt slags utjämningsmandat. Närett skallettsom man
bedöma personvalsinslaget i det tyska kan det finnassystemet
anledning erinra begreppet personval kan olikaatt attom ges
innebörd. Jämför avsnitt 5.2. torde inteDet råda tvekannågon attom
väljarna har begränsade möjligheter påverka kandidaturvaletytterst att
från det parti de önskar stödja. Från den utgångspunkten kan alltså

Åpersonvalsinslaget lågt ellersägas obefintligt. andrarentvara av
sidan har den förtjänsten det i fall beträffandesystemet att vart
kandidaterna i enmansvalkretsarna bidrar till dem mindregöraatt

förbättraoch förhållandet mellan väljare och valda.anonyma
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Exempel 4.4 Tysk valsedel
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4.6 Schweiz och Luxemburg

Gemensamt för valsystemen i Schweiz och Luxemburg är antaletatt
mandat i valkrets både nominering och röstning i kretsen.styren
Ingen valsedel får fler kandidater mandat. Varjeän väljare haruppta
lika många det finnsröster mandat i valkretsen. Väljarna harsom
mycket frihet förfoga sinaöverstor röster.att

kanDe välja partilista oförändrad och då varje kandidaten ger en
röst.

kanDe dubblera vissaröster på kandidaterna, dåmåsteav men
stryka motsvarande antal kandidater eftersom ingen har fler röster

mandat. Förfarandetän kallas kumulering.

Väljarna kan komponera lista måste hålla sig tillen egen men
anmälda kandidater. Således kan den så önskar på listasom en
blanda kandidater från olika partier. Detta kan ske både med och

angivande partibeteckning. Förfarandet kallasutan panache-av
och innebärring alltså det finns möjlighet rösta på visstatt att ett

parti samtidigt väljaren sitt stöd kandidat frånsom ger etten
parti.annat

I Schweiz har partierna möjlighet förhandskumulera vissa kandida-att
listornapå och därmed de kandidaterna fördelter i jämförelsege en

med de övriga. I övrigt har placeringen listanpå ingen formell
betydelse i något Mandatfdrdelningen inom partiernasystemen.av
sker på grundval kandidat,röster vilka listorav oavsettresp.

kommer från.rösterna Det sagda innebär väljarna har mycketatt en
möjlighet påverka vilkastor skallatt representerapersoner som

partiet. Enligt uppgifter i litteraturen utnyttjade omkring 50 procent av
väljarna i Schweiz och drygt 40 väljarna i Luxemburgprocent av
möjligheten till personval vid nationella val i mitten l970-talet. Iav
Schweiz valresultatetsägs ofta ansluta till den ordning i vilken
partierna kandidaterna. H. Kerr, Party Systems,presenterat 1987,

168. ILuxemburg, där kandidaterna ofta ibokstavsord-s. presenteras
ning, väljarna verkligt inflytandeutöva på personvalet.ettuppges
G Hand m.fl. European Electoral Systems Handbook, 1979, 188s.
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4.7 Norge

allmännaDe valen i Norge val till storting, fylkestingär och kommun-
styrelsen. De val till riksdag,våra landstings- och kommun-motsvarar
fullmäktige.

Mandatfördelningsreglerna vid och fylkestingsval påminnerstor-
mycket de svenska reglerna. Mandatfördelningen mellan partiernaom
sker med den jämkade uddatalsmetoden. Inom partierna sker för-
delningen denså placerad flestär 1 på valsedlar förstatt som som nr
förklaras vald. Därefter väljs den på flest valsedlar placeradärsom

l och 2 Därvid bortses från den redan blivit vald.som nr osv. som
Möjligheterna ändra på valsedlarna inskränker sig till strykningaratt
och ändra ordningsföljden mellan kandidaterna. Det inte tillåtetäratt

kandidat intepå uppförd officiellrösta är på lista. Iatt en som en
praktiken personvalsinslaget mycket begränsat.är För strykningaratt

ändringareller skall få effekt krävs hälftennågon väljarna vidtaratt av
sådana åtgärder beträffande kandidat. Ordningen för val tillsamma
kommunstyrelsen helt annorlunda. Väljaren kan dåär markera de
kandidater han eller hon vill och detpersonröst ärsom ge en person-

fördelning avgörande förrösternas är kandidatvalet. Listord-som
ningen får betydelse endast vid lika röstetal. Välj visserligenmåstearen
hålla sig till officiellade partilistorna har möjlighet ändrastor attmen

dessa. Följandepå ändringar tillåtnaär

Kumulering. Det innebär väljare kan varje kandidatatt ge en
tilläggsröst. Partierna kan också förhandpå ha kumulerat en
kandidat. tilläggsröst fårMer inte förekomma.än Det innebären

kandidat kan få 3 väljare.rösteratt mesten som av en

Panachering eller slengere. Det innebär väljaren kan påatt en
valsedel föra kandidater från andra partiers valsedlar.upp
Särskilda regler för hur kandidater fårmånga föras överges som

detta dockpå Det alltid tillåtet förasätt. är femöveratt namn.
listan tillförsDen detta förlorarsätt motsvarandesom namn

antal partiröster medan listanden från vilken hämtatsnamnen
tillförs partiröster i motsvarande Systemetmån. har kritiserats för

det partis väljare möjlighet inverkaatt ett att ett annatger
partis personval.

Strykningar.
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tillåtet kombineraDet de nämnda åtgärderna.är Den kandidatatt som
fått flest blir invaldhar placering listan.röster på Ordnings-oavsett

följden listan blirpå avgörande endast vid lika röstetal. Person-
valsmöjligheten har haft betydelse inte minst vid samlade aktioner för

kvinnorepresentationen. OveráDalbakk,öka Den norske val gord-att
ningen,1987. Dahlerup m.fl.,D Vi har länge handbokväntat inog -
kvinnorepresentation, 1989
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5 Allmänna överväganden

1 Inledning

avsnitt redovisas allmänt principerI detta de kommittén börsom anser
ligga till grund för ökat personvalsinslag inom för detett ramen
nuvarande valsystemet. Vägledande för ställningstagandena har varit
direktivens riktlinjer uppgifteroch de konsekvenserom som person-

iinslag andra länders valsystem har haft.
Kommittén redogör också för sin bedömning de effekter ettav som

ökat personvalsinslag rimligen kan förutses få i Sverige. Härvidlag har
särskilt det forskningsprojekt för kommitténs räkning utförtssom av
Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, Personinslag svenskai val

,Ämnentill förlegat grund övervägandena. i sammanhangetsom
jtilldragit sig särskilt intresse har varit frågan fördelningen mellanom

och kvinnor bland de folkvalda och problemet med enskildamän
kandidaters valfinansiering. Kommittén behandlar dessa frågor relativt
ingående.

Vidare kommittén fria nomineringsrättenden till diskussion.tar upp
överväganden gjorts tidigareDe utredningar har därvidsom av

uppmärksammats.

5.2 Personvalsbegreppet

I moderna demokratier bygger valordningen på utvecklat parti-ett
Vid de allmänna valen väljarnahar ställning till vilkasystem. att ta

partier de önskar representerade i parlamentet. Representanter förse
de olika partier deltar i valet nomineras partierna. Nomine-som av
ringsprocessen i regel intern angelägenhet för partierna.är en
Väljarnas möjlighet påverka personsammansättningen i parlamentetatt
består i val inom förgöra det kandidaturvalatt ett av person ramen

partierna gjort vid nomineringen. Olika valsystem väljarnasom ger
olika valfrihet i detta avseende.stor

listvalsystemI ytterlighetsalternativen medutgörs s.k.systemav
slutna fria listor. detI förra fallet har partiet gjort rangord-resp. en
ning kandidaterna väljaren inte kan påverka. det falletIav som senare
har inte rangordningen listan formellpå någon betydelse och urvalet

de kandidater nominerats partierna överlämnas helt väljarna.av av
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Mellan dessa alternativ finns flertal i varierandeett gradsystem som
överlåter kandidaturvalet från partierna till väljarna.

Ett ökat väljarinflytande medför i motsvarande mån minskatett
inflytande för partierna. Den grad väljarinflytandeav ettsom
valsystem medger kan sägas utgöra mått på personvalsinslaget iett
valsystemet.

Begreppet personval kan olika innebörd beroende bl.a. vilkapåges
effekter valsystemet eftersträvansvärda. Det kanmestav som anses

exempel inämnas med majoritetsval iatt system enmansvalkret-som
där inte valet föregås primärval,öppna saknas möjligheten försar, av

väljarna påverka kandidaturvalet från det parti deatt vill stödja. Likväl
kan sådana inrymmasägas intesystem oväsentligt inslagett av
personval därvid sikte främstpå förhållandettar mellanom man
väljare och valda. Majoritetsval i enmansvalkretsar leder ofta till
kraftig fokusering kandidaterna.på De personliga kvalifikationerna
och egenskaperna hos dem framträder därför tydligare och kan i högre
grad inom listvalsystemenän komma bli avgörande för väljarna.att
Majoritetsvalsystem också relationen mellan politiker ochanses gynna
allmänheten.

den fortsattaI framställningen kommer begreppet personval att
användas för beteckna väljarnas möjlighetatt vid allmänna valatt
påverka kandidaturvalet till de beslutande församlingarna. När denna
möjlighet består i rangordna olika kandidater talaratt ocksåman om
preferensröstning.

5.2.1 Effektiv personröstning

I listvalsystemmånga kan partierna rangordna sinaattgenom
kandidater vissa dem företräde framför de andra. Rent teknisktge av
sker detta väljarna i olika situationeratt iröstagenom presumeras
enlighet med listordningen inte väljaren någotom annat,anger
exempelvis strykningar. Denna egenskap hos vissa igenom system
förening med möjligheten till personröstning utnyttjasatt få väljareav
leder till det i praktiken blir listordningenatt kandidaturvalet.styrsom
Om inslaget personröstning i sådant någon anledningettav system av
skulle öka detär emellertid inte osannolikt många väljare ändåatt
skulle depå kandidaterrösta placerats på valbar plats eftersomsom
partierna ofta på dessa platser placerar sina framstående ochmest
kända kandidater. Dessa bidrarröster då inte till förändringnågon av
kandidaturvalet jämfört med vad skulle ha blivit fallet partietssom om
rangordning varit allenarådande. Personrösterna kan då sägas vara
ineffektiva. En sak väljarnasär preferenser fåratt direktannan ett mer
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uttryck. Dessutom kan det finnas samband mellan personröstning,ett
den föranleder avvikelser från listorna elleroavsett ej, ochom en

personifiering politiken, vilket kan bidra till förbättra relationenattav
mellan de folkvalda och allmänheten.

Om väljarna i stället lägger sina påpersonröster sätt avvikerett som
från partiets rangordning kan tala ejfeldivpersonröstning. Detman om
har i den Statsvetenskapliga forskningen på området utarbetats vissa
beräkningsgrunder för vadmäta i detta avseende fordrasatt försom

listordningen skall frângás. Utgångspunkten föratt beräkningen detär
minsta antal väljare samlade stöd för och kandidatvars en samma
fordras för den kandidaten skall bli vald framför denatt skulle hasom
blivit vald övriga väljare lämnar enbart liströster. Det kan dåom
konstateras i det svenska eller det norskaatt system försom systemet
val till stortinget preferensröstningär minst effektivt. Det fordras i
dessa i regel minst hälften väljarna förenarsystem sigatt av om

kandidat för listordningen skall frångås. De effektivaattsamma mest
sådanaär där enbartsystemen personrösterna är avgörande för

kandidaturvalet. I sådana exempelvis det danskasystem, som
sidoordnad uppställning, räcker förröst listordningen skallatten
frångås övriga väljare länmar enbart partiröster. När det iom
fortsättningen talas effektiva där för-system systemom ettavses
hållandevis litet antal kan föranledapersonröster awikelse frånen
listordningen.

En skiljelinje kan alltså dras mellan de listsystem tillmätersom
enbart betydelsepersonrösterna vid kandidaturvalet och de systern som
favoriserar partiets rangordning låta listordningen slåattgenom
igenom i olika grad. System det förra slaget kan innebäraav att ett
fåtal väljare personvalet på bekostnad denstyr storaav grupp som
kanske helst överlåter valet till partiinstanserna. Systemav personer

den tenderar i praktiken bli mindresorten verkningsfullaattav senare
i personvalshänseende bl.a. följd de förutsätterattsom atten ettav

antal väljare utnyttjar möjlighetenstort rösta på ochatt en samma
Om modell det slaget förebild förperson. tasen av senare ettsom

reformerat kan det finnas anledning särskiltsystem beakta riskenatt
för nyordningen uppfattas skenreform.att Ett intesystemsom en som
låter sig inordnas i någon de angivna kategorierna detär tyska,av som
förenar majoritetsval i enmansvalkretsar med proportionella val i
regioner.
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parti-5.2.2 förena ochAtt personval

Medborgarna val ställning till vilka skalltar genom personer som
företräda dem i valda församlingar. Sverige har partiernasI roll

i förgrundenkommit träda bekostnad de enskilda kandidater-påatt av
förhållande kan uttryckas detDetta i högre grad deärattna. som

åsikter kandidaterna deras personligaän egenska-representerar,som
väljarna ställning till. praktikenhar I förhåller det sigatt taper, som

nominerande instanserpartiernas för valetså de kandida-att svarar av
för väljarna.ter presenterassom

innebärEtt ökat inslag personval personurvalet kommeratt attav
förskjutas från partierna till väljarna. Vid val metod ökaattav
personvalsinslaget kan det lämpligt klart för sig eftergöraattvara
vilka principer awägningen mellan parti och väljare bör ske. För ett
kraftigt partiinflytande talar de aktiva och engagerade partimed-att

rimligen harlemmarna bättre kännedom väljaren i allmänhetän om
bäst lämpad partietär att representera samt attvem som person-

frågorna inte riskerar dominera sakfrågorna. För ökatöveratt ett
väljarintlytande andra sidan talar ordninga sådan kan leda tillatt en

personkännedom kandidaterna följdoch däravstörre rentom som en
allmänt medverka till förhållandebättre mellan väljare och valda.ett

enskildes val skulle alltså i högreDen grad i dag byggaän på ett
personligt förtroende för den han önskar för sittrepresentantse som
parti. kan det demokratiskDessutom synpunkt tilltalandesägasur vara

väljarna får möjlighet direkt påverka valet deatt atten mer av
skall dem i de styrande Enrepresenterapersoner som organen.

grundläggande förutsättning för få väljarna sig i valetatt att engagera
torde förbättra informationen i det avseendet. Dettaattav person vara

kan naturligtvis ske ändrar valsystemet. framstårDetutan att man
emellertid mindre praktisk eftersom valsystemet till sinvägsom en
konstruktion i dag inte kan till personval.sägas Det äruppmuntra
därför ändamålsenligt ändra på sådant sättatt systemet ett attmer
väljaren finner det meningsfullt också skullerösta på Dettaatt person.
förmodligen också leda till ökad information i personfrågor från
partierna massmedia. radikaloch En inte tillåtaväg är att annatmer

personröstning. Själva kärnfrågan dåän awäg-man resonerar om
ningen mellan parti- och personval tyngdpunkten vid kandidat-är om
urvalet skall ligga hos partierna eller väljarna. Det i sin aktualise-tur

frågan skall beskaffat partietsså nomineringarsystemet attvararar om
skall priviligieras presumtionen den intet.ex. att ut-genom som
tryckligen partietsnågot godta nominering. Så längeannatanger anses

sådan presumtion upprätthålls krävs det, hur ioavsett systemeten
Övrigt beskaffat, del väljarna förenarär sigatt storen av om en annan
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rangordning för bryta partilistan. Andra grundläggandeattgemensam
frågor vid bedömningen olika modeller är personvalet skallav om

obligatoriskt eller frivilligt eller flera perferensröstersamtvara om en
skall tillåtas. Att personvalet obligatoriskt innebärär valsedelatt en

saknar personmarkering ogiltig.är Att personvalet frivilligtärsom
innebär väljaren kan frånavstå göraatt nominering och iatt en egen
stället godta partiets, dvs. lämna liströst.en

Enligt kommitténs uppfattning bör nuvarande partiinflytande på
nomineringarna kandidater behållas. När det däremot gäller urvaletav
bland de partiet lanserade kandidaterna bör tyngdpunkten förskjutasav
till väljarsidan. Det dock inte rimligtär alltför små väljargrupperatt
skall kunna åstadkomma partiernas ställningstaganden i frågaatt om
nomineringarna kastas omkull, särskilt dessa ofta är resultatettsom

omfattande arbete inom partierna. Dessa överväganden har lettav
kommittén till uppfattningen grunddragen i den nuvarandeatt
ordningen bör kvar, det bör krävas färre väljare iatt dagänvara men
för påverka valet mellan de kandidater partiernaatt nominerat.som
Som framgår vad anförs i kapitel 6 torde detta kommaav som att
medföra väljarnas inflytande kommer öka påtagligtatt samtidigtatt

partiorganisationerna alltjämt kommer inflytandeutöva påsom att
valet de skall partiet i de folkvaldarepresenteraav personer som
församlingarna.

5.2.3 Effekter personval i Sverigeav

Konsekvenserna personvalsinslagstörre i Sverige låterett sigav
naturligtvis inte förutsägas med absolutnågon säkerhet. Kommittén

emellertid vissa slutsatser kan dras bl.a. de uppgifterattanser av som
finns utländska valsystem och antaganden gjorts inomom som
forskningen på området. Ett första konstaterande bör hurgöras ärsom
olikartat personinriktade valsystem fungera och uppfattas isynes
länder där sådana tillämpas. Enligt kommitténs uppfattningsystem är

förklaring till detta söka i skillnader i fråga politisk kulturatten om
och tradition. Sådana faktorer förefaller väl så betydelsefullavara som
de tekniska olikheterna i valsystemen. Statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet har för kommitténs räkning genomfört
forskningsprojektet Personinslag svenskai val. Detta material tillär
övervägande del inriktat på svenska förhållanden och därförutgör ett
mycket betydelsefullt underlag för bedömning hur ökatetten av
personvalsinslag kommer och uppfattas politikeratt ochtas emot av
väljare i Sverige.

51



Allmänna överväganden SOU 199321

fråganVad gäller politisk instabilitet forskningsresultatenom ger
vid handen det finns undersökningar visaräven deatt, attom som
västeuropeiska länderna i långsiktigt perspektiv gått störreett mot
stabilitet, jämför avsnitt 5.3.1, utvecklingen i Sverige vid meren
begränsad bedömning ha imåste gått riktning.sägas Exem-motsatt
pelvis har partier den nationellapå fångat storanya arenan upp
väljargrupper, vilket bidragit till de traditionella igränsernaatt
blockpolitiken blivit mindre tydliga. Osäkerheten och rörligheten hos
väljarna har också ökat vilket bl.a. avspeglat sig i den ökande
röstsplittringen. Det bakgrund härav inteär överraskandemot att
frågan reformering valsystemet aktualiserats på nytt.om en av
Tvärtom tycks detta förhållande stöd vad professor Särlvikge
konstaterat i samband med beskrivning valsystemen i deen av
nordiska länderna, nämligen krav reformer tyckspå uppståatt som en
följd oroligare politiskt klimat. Jämför avsnitt 5.3.2. Det finnsettav
därför inte anledning befara reform i sig kommer orsakaatt att atten

turbulens. bästa fall kommer reformenän större I i stället fyllaatten
behov bidra tillkan stabilare ordning.ett som en

Finns det då anledning möjligheten inom föratt anta att att ramen
partivalet på kommer fylla sådant behovrösta Enligtatt ettperson
kommitténs uppfattning materialet i det forskningspro-nämndager
jektet anledning fallet. Såledesså visar undersökningaräratt anta att

20 de tillfrågade skäl för de inte röstat påatt procent attca av som
parti i riksdagsvalet i kommunalvalet hänvisat tillsamma som

personfaktorer. Personval i dess vida begrepp ocksåmest synes
uppfattas positivt,något vilket förutsättningarna förgör att attsom
införa möjligheten till personröstning bedömasmåste som gynnsamma.

forskningsprojektetI ingår undersökning gäller väljarnasen som
kännedom politiker kandiderat vid riksdagsval. Huvud-om som
resultatet omkring halva väljarkåren kanär på någonatt namnetuppge
kandidat i den valkretsen. Eftersom kunskapen enskildaegna om
politiker grundläggande förutsättning förutgör kunna påatt etten
meningsfullt utnyttja möjligheten tillsätt personval dessa dataär av

betydelse. Av undersökningen framgår det föreligger vissastor att
strukturella skillnader i fråga namnkunskap. Således visar det sigom

i högre grad kvinnormän kan politikerän på ochatt attange namn
högutbildade kunnigarenågot medär än lägre utbildning. Detpersoner
bör dock dessa strukturella skillnader har minskatnoteras överatt
tiden. fortskridandeDenna utjämning det inte finns skälgör att att tro

sociala faktorer kommer spela dominerande roll föratt att en om
Äldreväljarna kommer ellerpersonrösta har störreatt personer

namnkunskap Denna skillnadän inte på väg attunga. synes vara
försvinna. En slutsats kan dras grundvalpå materialet är attsom av
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väljare kommer utnyttja personvalsmöjligheten i mindrenågotattunga
utsträckning de äldre.än

När det gäller skillnaden kvinnormellan och kommitténmän anser
motsvarande bedömning inte låter sig lika säkert.göras Det haratt att

med de rådande jämställdhetssträvandena. finnsgöra Det anledning att
väljare allmänt önskar jämnare könsfördelninganta att rentsom se en

inom det politiska livet kan förväntas använda sig möjligheten attav
för inompå för sitt partival öka kvinnorepre-rösta attperson ramen

sentationen. i detta sammanhangDet märka kvinnor harär att att en
bättre nanmkännedom kvinnliga kandidater vad har.än Vadmänom
gäller skillnaden mellan hög- och lågutbildade finns anledning att tro

de förra i något utsträckning de kommerstörre änatt attsenare
skillnaderna inte bör överdrivas.personrösta, Avgörande föräven om

vilka kommer utnyttja personvalsmöjligheten torde,attpersoner som
i högre utsträckning kunna hänföras tillnämnts, politiska faktorersom

till strukturella. innebär det blirDet de olika kandidaternasän att
förutsättningar och förmåga intressera väljarna för sin ochatt person
sitt budskap kommer få betydelse. Härvidlag det naturligtvisärsom

betydelse i vilken omgivning politikerna kommer verka.attav som
Undersökningen visar namnkunskapen betydligtär påstörreatt

landsbygden i storstadsornrådena. finnsDet därmedän anledning att
personröstning kommer bli vanligare i landsbygdskretsarnaanta att att

i storstadskretsarna. Detta innebär också det finnsän anledningatt att
räkna med personvalsinslaget kommer bli olika från parti tillatt att
parti beroende på partiet geografiskt har sitt stöd. Vadstörstasettvar

bör kunna allmän bild hur ökatsagts ettsom nu ge en av person-
valsinslag kan komma utnyttjas.att

Frågan hur väljare faktisktmånga kommer utnyttjaattom som
möjligheten till personval kan inte bli föremål för änannat antagan-
den. Mot bakgrund känt från Belgien ochär Danmarkav som anser
kommittén dock det rimligt räkna medär mellan 30 och 50att att att

valmanskåren sikt kommer utnyttja möjligheten vidprocent attav
val till riksdagen. Enligt kommitténs uppfattning talar resultatenäven
från forskningsprojektet för det realistiskt förvänta sigäratt att att
preferensröstningen kommer ligga denna nivå.på Av betydelseatt stor
blir naturligtvis hur partier och politiker kommer uppträda. denIatt
män personvalsinslaget kommer tillleda fixering vid personfrågoratt
finns det anledning väljarnas intresse för den politiskaatt anta att
debatten kommer minska och Valdeltagandet sjunker. Svenskatt att
politik kan dock inte bära med sigsägas någon stark tradition i
avseende personfrågor.på Tvärtom måste vårt karaktäri-sägassystem

åsiktspolitik, vilket delvis kan förklaras med det nuvarandeattseras av
i praktiken inte för personval. Enligt kommit-systemet utrymmeger
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uppfattning denna tradition förankradtens så starkt hosär partier och
väljare ökat personvalsinslag inom för partivalet knappastatt ett ramen
kommer leda till personpolitik amerikanskt eller finskt snitt. Ettatt av

förvisst stöd tillmäta politisk kultur och tradition denna roll kanatt
hämtas från forskare deltagit i det nämnda forskningsprojektet.som
Således har det konstaterats engelsk politik till skillnad frånatt
amerikansk i mycket hög grad domineras sakfrågor, detrotsav
förhållandevis likartade valsystemen i de båda länderna. Orsaken till
skillnaden ligga det kulturellapå planet.antas

Det forskningsprojektetär klarlagt det redan i dag lönarattgenom
sig för politiker vill nå med sitt budskap arbeta förut atten attsom

och sig hörd i olika sammanhang.göra Naturligtvis kommersynas
motsvarande gälla i högre grad iän medgeratt ett systern som
personval. Frågan då vad sådan personifieradär inriktningen mer av
det politiska arbetet kommer för effekter. Emellanåt framhållsatt
risken för det skulle skapa grogrund för politisk opportunism.att en

detta kanMot ställas det kommer leda tillargumentet att att att
politikerna kommer kärma för förverkligastörre deatt ett attansvar
mål de inför väljarna sig vilja arbeta för. Inte heller i dennasagtsom
väsentliga fråga detgår några säkra forskningsprojektetlatt ge svar.
fimms emellertid undersökningar visar vilketpå de folkvaldasättsom
i dag beträffande frågor de tillgått val detpå. När gälleragerar som

arbeta för dessa valfidgor efter valet visar sig deäven svenskaatt
politikerna i hög utsträckning fullfölja sina uttalade ambitioner. Det
innebär fenomenet opinionsopportunism i dag inte kanatt sägas vara
utbrett, detäven naturligtvis förekommer. Enligt kommitténsom
bedömning talar detta förhållande för utvecklingen iatt ett system som
medger måttligt inslag personval kommer gåett att mot ettav snarare

ansvarstagande opportunismstörre än och populism.mot
Ett spörsmål i viss hörmån med vad ärsagtssom samman som nu

huruvida personvalsinslaget kommer några dynamiska effekteratt ge
i form förbättrad relation mellan väljare och valda. Några säkraav en
belägg för kommerså bli fallet finns inte. Av forskningspro-att att
jektet framgår dock bl.a. människor tenderar uttrycka störreatt att
förtroende för politiker kännedom de harstörre dem. Det ärom
därför rimligt antagande allmän personifiering politikenett att en av

följd ökat personvalsinslag kommer leda till positivaett attsom en av
effekter i detta avseende.

särskild frågaEn i vad mån personvalsinslagetär kommer ledaatt
till partiernas rangordning kandidaterna listornapå kommeratt attav
underkännas väljarna och därmed för störreutrymmeav ge om-
kastningar i personsammansättningen i de folkvalda församlingarna.

fallFör det personvalsinslaget någorlunda påtagligtgörs torde intedet
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råda tvekannågon den i dag orubbliga listordningennärmastattom
lättare kommer kunna frångås väljarna och partiet olikaatt görom
värdering kandidaterna. Som framgår de kapitel behandlarav av som
olika förmodeller ökat personvalsinslag, kan matematisktett man

vad fordras för listordningen skall frångås. Detatt ärange som
emellertid inte fullständignågon bild hur personvalsinslaget verkar.av
Hänsyn måste också till partierna vid nomineringarna rimligentas att
kommer beakta vad de uppfattar väljarnas inställning tillatt vara
kandidaterna. kommerDet enligt kommitténs uppfattning få tillatt
följd de kända framträdandeoch kandidaterna också kommeratt mest

de de listplaceringarna samtidigt deatt mestges gynnsamma som
oftaockså kommer få flest Dennapersonröster. bedömning grundaratt

sig bl.a. det faktumpå redan i dag förhåller det sig såatt att toppnam-
inom partierna i massmedia och välkända.är Detmestnen mestsyns

finns därför anledning de nomineras påatt att anta att personer som
s.k. valbar plats ofta kommer de blir personligt valda.att vara som
Även listordningen i dessa fall inte kommer förändras i någonattom

utsträckningstörre kan de valda oftare i dagän hänvisa till väljarnas
direkta förtroende.

5.3 Konsekvenser ändringar i valsystemav

5 3 l Allmänt
. .

Analyser olika valsystems politiska konsekvenser har i storav
utsträckning hållit sig till framförallt två Diskussionenämnen. har gällt
dels valsystemets inverkan antalet partier,på dels dess effekt för den
politiska stabiliteten. På tid har i svenska massmedia debatteratssenare
huruvida majoritetsvalsystem föredra hänsynmed tillett att ettvore
sådant påstådda förmåga politiskskapa stabilitet.systems att

inomEn teori forskningen på området har varit majoritetsvalatt
leder till tvåpartisystem, eller i fall till få partier och medförvart

stabilitet medanstörre proportionella val leder till flerpartisystem och
instabilitet. Några helt entydiga belägg för skulleså falletatt vara

inte föreligga. Erfarenheten visar likadana valsystem kan haattsynes
olika effekter från land till land och inom nation från tid tillsamma en

har därförDet antagits den politiska traditionen i varjeatten annan.
land spelar mycket förroll hur valsystemet kommerstoren att
fungera. Av särskilt intresse blir då frågor partistrukturen,som
förhållandet mellan kandidaterna och valkretsarnas storlek, valrörelser-

utformning och det vilketpå människorsätt rekryteras till politiskanas
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uppdrag. Det finns inte anledning i detta sammanhang redovisaatt
teorierolika rörande dessa frågor. förhållandevisI färsk under-en

sökning, publicerades 1990, har forskareår några redovisat sinasom
från brett upplagd undersökningrön 300 valöver hållits ien av som

mellan 1885Västeuropa åren och 1985. S Bartolini P Mair,
Identity, Competition and Electoral Availability, The stabilisation of

electorates, 1990,.European
övergripande föremåletDet for undersökningen har varit antagandet

väljarna i de västeuropeiska länderna blivit alltmer flyktiga ochatt
osäkra i sina preferenser och den traditionella partistrukturen påäratt

brytas Slutsatsen i undersökningenväg det iär fall iatt att vartner.
långsiktigt perspektiv knappast förhåller sig detpå Såledessättet.ett

konstateras perioden 1966 1985 inte kärmetecknats nämnvärtatt av-
omvälvningar tiden mellan 1945större och 1965.än Av särskilt

intresse kopplingen mellan förändringarär i olikastörre länders
valsystem och politisk instabilitet. Undersökningen behandlar inte
frågan personröstning. Preferensröstning överhuvudtaget inteom synes
ha tilldragit sig något intresse från forskningssynpunkt.större

5.3.2 Politisk instabilitet

den nämnda undersökningenI har funnit samband mellanettovan man
politisk instabilitet och förändringar i valsystem. Såsom mått påett
instabilitet används i undersökningen bl.a. index där O betecknarett

situation där partierna varken vinner förlorareller några rösteren
jämfört med föregående val medan 100 innebärnärmast alla partieratt
förlorar samtliga sina väljare till andra partier. Medeltalet för samtliga
undersökta länder under tiden 1885 1985 ligger drygt 8,6.på De val-
där index minstuppgått till det dubbla betecknas ovanligtsom
turbulenta. intresseFrågan i detta sammanhang blir idå vad månav
dessa valresultat förklaraskan med förändringar i valsystemen. detI
följande fallde då då ändring i lands valsystem följtsettanges en av

ovanligt turbulent val där. Det måste emellertid framhållas deett att
ändringar i valsystemen undersökts inte varit det slagsom av som
kommittén har i uppdrag föreslå, nämligen öka personvalsmo-att att

Ändringarnainom för listvalet. har istället inneburitmentet ramen

Proportionellt valsystem införs Danmark 1920, Frankrike 1919,-
Norge 1921, Sverige 1911 Schweizoch 1919.
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2. minskningEn proportionaliteten inom valsystemet Frankrikeav
1951, Italien 1953 och Tyskland 1953 för Tysklands del innebar
förändringen bl.a. småpartispärr fem infördes.att procenten om

Återgång3. till majoritetsvalsystem efter period proportionellten av
valsätt Frankrike 1928 och 1958.

Övriga4. fall Nederländerna 1971, avskaffande röstningstvång.av
Frankrike 1967, införande spärregel. Sverige 1970,av en
författningsreformen. Norge 1906, frånövergång indirekta till
direkta val.

Även det nämnda materialet inte har någon direkt relevans förom nu
införandet ökat personvalsinslag torde det visst intresseettav vara av

kunna konstatera ändring valsystemet i sig kan kommaatt att en attav
medföra viss omkastning i väljarnas beteende. Det kan emellertiden
finnas anledning fråga sig vad orsakär och vadatt ärsom som
verkan. Professor SärlvikBo har i bl.a. valsyste-röruppsatsen som

i Danmark, Finland, Norge och Sverige konstaterat Whenmen one
looks back the in which the electoral haveat developedsystemsways
in the four countries, becomes that changes in the electoralapperent
order have always about result of change in the balancecome as a a
of forces in the of the systems. B. Särlvik,structure partyor
Scandinavia i Democracy and elections, 1983, ed V Bogdanor
D Butler

5.3.3 Särskilt personröstningom

Valforskare har framhållit följderna preferensröstning är svårareatt av
fastställa än många andra konsekvenser följeratt valsystem.ettsom av

I den litteratur finns på har gjortsområdet försök förutsägaattsom
verkningarna personröstning i valsystem. Frågor behandlasettav som

bl.a.är personröstning leder till förändringar i Valdeltagandet,om att
kandidater inte blir omvalda i utsträckning de eljest skullesamma som
bli, personröstning innebär fara för partisplittring och i vadom en

nomineringenmån kandidater påverkas. En fråga kommitténav som
funnit vikt dessutomär förekomsten ogiltiga valsedlarvara av om av
kan komma påverkas i samband införandetmed reform.att av en
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Valdeltagande och ogiltiga röster

undersökning behandlarNågon frågan hur införandetsom om av en
möjlighet personröstningtill kan komma påverka valdeltagandetatt

ogiltigaoch förekomsten har inte påträffats.röster Detta kanav
förklarasmöjligen med möjligheten till personröstning i olikaatt

länder ha införts i samband med de genomgripandesynes mer
reformer valordningarna genomfördes under de förstatvåav som
decennierna 1900-talet eller tidigare. En forskare har berört fråganav

valdeltagande och uttalat det inte förefaller finnas direktnågonattom
koppling mellan personröstning och valdeltagande. M Marsh, The

decide, ofVoters European Journal Political Research 1985, Vol 13,
365 fs.

valstatistikEn genomgång för antal länder i sambandett attav
mindre genomgripande ändringar i valsystemen genomförts integer

för reformernabelägg på något avgörande påverkatsätt valdelta-att
gandet eller förekomsten ogiltiga valsedlar. Möjligen med undantagav
för Frankrike 1986, dåår antalet ogiltiga ökade markant.röster Den
förändring i det franska valsystemet då genomfördes innebarsom en

från majoritetsval tillövergång proportionella listval. Enligt uppgift
hade myndigheter och partier mycken möda med få väljarnaatt att
förstå den valordningen. understrykerDetta naturligtvis viktennya av

tillräcklig information lämnas i samband med reform.att en

Omval

Erfarenheten från länder tillämpar personröstning inom försom ramen
listsystem visar fåtal kandidater tenderar få mångaett ettatt att

Detta gälla i särskiltpersonröster. påstås hög grad kandidater som
ställer för omval och för partiledare. Trots detta tycks valsystemupp

medger mycket gradhög personval medföra högrenågotsom en av en
omsättning bland folkvalda.de I undersökning har orsakerna till atten

kandidat inte blivit omvald delats enligt följandeen upp

A Partiet förlorar mandat,
B Den icke omvalde har fått listplacering vid före-sämre änen

gående val,
C ickeDen omvalde har fått för ochpersonröster

Vederbörande inteD ställde för omval.upp

Den vanligaste orsaken till kandidat inte omvalts,att oavsetten
personvalsinslaget i valsystemet visade sig vederbörande inteattvara
kandiderat dempå För ställde för omval inte blevnytt. som upp men
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omvalda hade effekterna personröstning betydelsestörst i valsystemav
med effektiv preferensröstning. I sådana valsystem visade det sig att
personröstning i högre grad varit orsak till kandidater inte blivitatt
omvalda de fåttän listplaceringsämre elleratt partiet förloratatt
mandat. Som exempel kan förnämnas Belgiens vidkommandeatt
saknade personröstningen helt betydelse i detta sammanhang, medan
den hade klar inverkan för de danska kandidaterna. R S Katz,en
Intraparty Preference Voting, Electoral Laws and their Political
Consequences, 1986

Partisplittring

Ett antagande varit föremål för undersökningar är kraftigtsom att ett
inslag personröstning skulle leda till partisplittring. Antagandetav
bygger ipå sådana fall kandidaterna inte kan litaatt på partiorganisa-
tionen för omval, måste söka stöd ocksåutan på håll. Någotannat
överraskande det inteär varit möjligt finnaatt några klara beläggatt
för det skulle förhålla sig på det Exempelvisatt sättet. skiljer sig inte
Danmark, Finland eller Luxemburg på något anmärkningsvärt isätt
detta avseende från länder med mindre effektiv personröstning.
Däremot finns det något starkare stöd förett partiledningentesen att
breddas i med effektiv personröstning.system Detta skulle sigta
uttryck på så detsätt är något vanligare med byteatt partiledare iav

medger effektiv preferensröstning.system A Theory of Partiessom
and Electoral Systems, 1980, SR Katz

Rekrytering kandidaterav

En fråga diskuterats i litteraturen huruvidaär medannan som system
effektiv personröstning kan leda till kompetensen hos deantas att
folkvalda sänks följd sådana skulleattsom systemen av gynna mer
PR-sinnade kandidater. Några säkra belägg för det skulle förhållaatt
sig på det finnssättet inte.

Det kan förhålla sig detpå viset partierna även i deatt mer
personinriktade har låt indirektsystemen inflytande,ett stort, vara mer
på kandidaturvalet. Det kan också förhålla sig så det inte finnsatt
något negativt samband mellan förmågan med personligatt en
framtoning fånga väljarnas intresse och duglighet. Därmed det inteär

formerna för rekryteringsagt och lanseringatt kandidater skulleav
förbli opåverkade personröstning. Tvärtom förhåller det sig såav att
det finns anledning personröstningen kommeratt tro att påverkaatt
sådana företeelser. En fråga i viss hörmån medsom samman
rekryteringen är nomineringen. Det har för flera länder sagts att

59



Allmänna överväganden 199321sou

partiorganisationerna i samband med nomineringarna hänsyn tilltar
fördelat sig vid tidigare finnshur val. Det därmedpersonrösterna

anledning personröstningen har betydelse också i deatt anta att en
listordningen i blir Personröstnigenländer där regel bestående. kan då

maktfullkomlighetgaranti inom partierna. M Marsh,motenses som
The decide, European Journal of Political Research 1985Voters Vol

,
13, 365 f.s.

5.4 Personvalets betydelse för fördelningen
kvinnormellan och bland de folkvaldamän

5.4. 1 Inledning

hälften väljarna i Sverige kvinnor.Något Det för-än ärmer av
inte särskilthållandet återspeglas väl i valresultatet från de allmänna

Andelen kvinnor för närvarande riksdagenvalen. uppgår i till
33 landstings- och kommunfullmäktige denI uppgårprocent. genom-
snittliga kvinnorepresentationen till 43 34 Det ingårprocent.resp.
emellertid inte i personvalskommitténs uppdrag föreslå föråtgärderatt

öka andelen kvinnor i de beslutande församlingarna. Kommitténatt
har enligt sina direktiv endast belysa de eventuella effekteratt ettsom
ökat personvalsinslag i valsystemet kan få för fördelningen mellan
kvinnor folkvalda.och bland de Utgångspunkten för bedöm-män
ningen har varit undersöka det finns anledning någotatt att anta attom
valsystem särskilt eller missgynnar kvinnorepresentation ochgynnar

vilka ii fall element leder till det eller andraså systemet som ena
resultatet.

valsystems utformning har naturligtvisEtt betydelse för olikastor
samhällsgruppers möjlighet bli representerade i parlament ochatt
andra beslutande det svenska valsystemet syftarI principenorgan. om
proportionalitet till de olika åsiktsgrupperingaratt representerassom

partierna få rättvisande förhållandeskall representation i till hurav en
väljare varje parti har. omständighetenmånga Den riksdags-att

valkretsvis leder tillledamöterna också tillfredsställandeutses en
regional lokal representationoch i riksdagen. Några särskilda regler
för tillförsäkra minoritetsgrupper parlamentarisk representationatt
finns inte i Sverige. vissa utländska har dock sådanaI reglersystem

befogade. I Danmark Grönland och Färöarnaäransetts t.ex.vara
garanterade mandat vardera folketinget.två i finns inte iDäremot

europeiskt land, såvitt känt förnågot bestämmelserär, att garantera
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jämn fördelning mellan kvinnor och i detmän nationella parlamen-en
tet.

I Belgien har dock lagts fram lagförslag innebärett attsom
ingetdera könet får med mindrerepresenterat än tredjedelvara en
bland de valbara platserna på partiernas listor.

Som framgår tabell 5.1 kvinnorutgör också undantagslöstav en
parlamentarisk minoritet. Anledningen till detta torde sökaattvara
också i djupgående orsaker detän valsystem tillämpas imer som resp.
land. Det inteär någon ensjälvklarhett.ex. jänm könsfördelningatt
överallt önskvärd. I de nordiska länderna, ha kommitanses som anses
förhållandevis långt i jämställdhetsfrågor, brukar frågan kvinno-om
representation demokratisk fråga. Eftersom kvinnornases som en
utgör hälftenän såväl befolkningen väljarkåren börmer dettaav som
återspeglas i sammansättningen i parlament och andra beslutande

Ett skäl brukar framhållasannat detärorgan. slöseriär medsom att
inte utnyttja kvinnors kompetens.att Det har ocksåresurser gjorts

gällande kvinnor och har olikamän politiskaatt intressen bevakaatt
och underrepresentation för kvinnoratt därför leder till frågoren att

särskilt angelägna för kvinnor inte vinner gehör.som anses vara
I Sverige denär från statsmakterna uttalade målsättningen att

kvinnor och skallmän lika representerade i statliga Detvara organ.
har särskilt framhållits jämn könsfördelning inteatt kanen anses
föreligga fördelningen skevär så 60 40om Detprocentsom procent.-
har dock godtagbart delmålansetts denna fördelningett mellanvara att
kvinnor och män uppnås 1995 prop. 198788l05senast 64.s.
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Tabell 5.1

1990-talet1980-talet1970-taletLand
% Andel %% AndelAndel

ocn Kvinnor KvinnorAr ArKvinnor Ar

23 1981 34 1990197117Danmark

1983 39 19911972 3122Finland

1981 36 19891973 2616Norge

15 24 199119835 1971Island

33 199128 19821971Sverige 14

1981 9 19901971 6Belgien 3

19885 1981 61973Frankrike 2

5 199019811974 4Grekland 2

8 19896 19811973Irland 3

19871979 131972 8Italien 4

198912 1984 135 1974Luxemburg

15 21 198919811971Nederländerna 8

8 19877 19806 1973Portugal

15 19871975 10 1981Schweiz 8

19871979 61970 3Storbritannien 4

1980 20 19901971 8Västtyskland 6

förenade Tyskland.För 1990 detUppgifterna avser
1970-1990 FN.Worlds WomenKällor The utg. av

1992i Sverige och EG SCBkvinnor och mänOm utg. av

parlamentariskaför denbetydelseValsystemets5.4.2
jämställdheten

kvinnor under-tillämpas blir alltsåvilket valsystemOavsett som
itorde söka ocksåAnledningen till dettareperesenterade. attvara

Sådana orsaker,konstruktion.valsystemetsorsakerandra än som
kvinnor sigsamhällsattityd tillnegativexempelvis att engageraren

analys här. Grund-bli föremål för någondock intepolitiskt, kan
har inte heller någotfördomar det slagetvärderingarläggande av

kan valsystemsmed valordningen. Däremotsambandomedelbart ett
antingen försvagas ellerattityder det slagetbidra tillutformning att av
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förstärks. Undersökningar har visat det just i fråga kvinnorep-att om
resentation föreligger så påtaglig skillnad mellan vissa länderen detatt

rimligtär valsystemetatt anta att sådant har avgörandesom en
betydelse. Skiljelinjen går mellan proportionella listvalsystem och
majoritetsvalsystem. Proportionella listvalsystem tycks leda till en
högre grad kvinnlig represesentation majoritetsvalsystem.änav Tabell
5.2 illustrerar detta förhållande.

Tabell 5.2

Land Andel kvinnor % Andel kvinnor %
1977-1981 1987

Mqioritetsvalsystem
Australien O 6
Frankrike 2 6
Kanada 5 10
Storbritannien 3 6
USA 4 5

Listvalsystem
Danmark 23 29
Finland 26 3 l
Norge 23 34
Sverige 23 28

Belgien 8 8
Italien 8 13
Nederländerna 15 20
Portugal 8 8
Schweiz 10 15
Västtyskland 8 15

Källor The Worlds Women 1970-1990 FNutg. av
V Bogdanori Democracyandelections,1983, 249s.

Det kan ländernoteras haatt traditionsom negativanses en av
inställning till kvinnor deltar iatt det offentliga livet, t.ex.som
Schweiz, där kvinnor fick rösträtt i de nationella valen först är 1971,
Portugal och Italien, har betydligt större andel kvinnor ien resp.
parlament än Frankrike ocht.ex. Storbritannien. En förklaring till
skillnaden har antagits i majoritetsvalsystemenatt nomineringenvara

partiets kandidat bl.a. verkligaav styrs eller inbillade fördomarav hos
väljarna och kvinna därför haratt mindre möjligheten än atten man
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partierna intebehöver pådäremotlistvalsystemennominerad. Ibli
eftersom varje partidet slagettill faktorerhänsynsätt ta avsamma

kvinnor,och därmed ocksånominerakan än peren person,mer
valen därtydligt vid de tyskaframträderförhållandevalkrets. Detta

majoritetsval iförbundsdageniledamöternahälften utses genomav
Omkring 80regionala listval.hälftenochenmansvalkretsar genom

dein listor iförbundsdagen har valts påikvinnornaprocent av
i listvalsystemgjorts gällandeocksåharregionala kretsarna. Det att

harkandidaterna oftarangordningpartiernasdärallmänhet,i av
mindre fördomsfullkandidaturvalet,föravgörande betydelse synen

godtasuttryck. Omtillkvinnorepresentation kommerpå resonemanget
i högre gradmissgynnar kvinnormajoritetsvalsystemblir slutsatsen att

denpartiinflytande istarktochlistvalsystem systemän att ett av
diskriminering kvinnorgarantikan verka motsorten avensomsenare

kvinnormindre benägenallmänhetendär äri samhällen accepteraatt
till kvinnligainställningallmänhetensFörsöki politiken. mätaatt

länder hurredovisas förtabell 5.3 någragjorts. Iparlamentariker har
harde allmäntförklarat störretillfrågadeandel de settattstor somav

kvinna i parlamentet.förförförtroende än enen man
inteeller könsvarsalternativen kvinnahadetillfrågade attDe man,

betydelse.har någon

för kvinnaförförtroende änstörre5.3 allmäntHar DuTabell rent somenen man
förtroende föri störreparlamentsledamot Andel svaratprocent manensom

KvinnorMänLand
1983 19871983 1987

7879Danmark

16 122428Frankrike

17203338Irland

34 2239 31Italien

12161619Nederländerna

1715 2727Storbritannien

30 1945 30Västtyskland

in ScandinavianMinority WomenLargeSmallDahlerup, FromKälla D to aa
angiven1988 och därVol. 11 No.Political Studies,ScandinavianPolitics,

hänvisning
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Tabellen visar de danska väljarna positivaatt är till kvinnligmest
representation i parlamentet. Det överensstämmer också väl med det
faktum Danmark har den högsta kvinnorepresentationenatt i parla-

de länder omfattades undersökningen.mentet Motsvarandeav som av
uppgifter för Finland, Norge Sverigeoch har inte påträffats. Det finns
dock anledning inställningen i dessa länderatt anta att överensstämmer
i med den redovisats för Danmark.stort som

5.4.3 Utvecklingen i de nordiska länderna

Eftersom de nordiska länderna har socialt och ekonomiskt likartaden
samhällsstruktur och kommitäven förhållandevis långt i strävandena

jämställdhet bör jämförelse mellanmot de nordiska valsystemenen
särskilt intresse.vara av

Kvinnlig infördesrösträtt i de nordiska länderna mellan åren 1907
och 1921. Utvecklingen i de olika länderna har sedan dess gått mot en
allt kvinnorepresentationstörre bland parlamentarikerna och också
varit ganska likartad. Strax efter andra världskriget kvinnorepre-var
sentationen lågså 0 Island,på 5 i Danmark och Norge,procentsom

Ökningen8 i Sverige och 9 i Finland.procent sedanprocent var
relativt konstant och långsam till för omkring 25 år sedan. Därefter
har påtaglig ökning ägt Finland hade under lång perioden rum. en
högst kvinnorepresentation. Den trenden bröts 1984år då Norge tog

medtäten 34 Riksdagsvalet i Sverige 1988 leddeprocent. till den
dittills högsta andelen kvinnor i något nordiskt land, 38 procent.
Andelen kvinnor i de nordiska parlamenten uppgår efter valsenaste
till; i Danmark 34 i Finland 39 i Norge 36procent, procent, procent,
i Sverige 33 och Island tillpå 24procent Det finns ingetprocent.
belägg för dessa förändringar har kopplingnågonatt till förändringar

genomförts i de olika valordningarna. Förklaringar till densom
Ökande kvinnorepresentationen torde söka i allmännaattvara
samhällsförändringar och konkreta initiativ och aktioner för ökaatt
kvinnors inflytande i politiken. Således har exempelvis familje-nya

gjort kvinnormönster självständiga i förhållande till familjen.mer
Kvinnor förvärvsarbetar i större utsträckning och utbildningsnivån har
höjts. Dessa allmänna samhällsförändringar har medfört ökaden
rörlighet bland kvinnor och offentligstörre debatt kvinnorsen om

Ävenvillkor och jämställdhet. initiativ från bl.a. kvinnoorganisationer
har haft betydelse. Inte minst för partiernas praxis vid kandidat-
nomineringen.

Som nedannämns har det också förekommit aktioner inriktatsom
sig förmåpå väljarna på valdagenatt på kvinnligaröstaatt kandidater.
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landstings- och kommunfullmäktige alltså utvecklingenriksdag,I är
decennierna allt förhållandevis positiv. Gemensamt forde trotssenaste

nämnda de direktvalda och partierna införde är äratt attorganen
sina kandidater för väljarna. har gjortsvalet Det gällandepresenterar

synlighet kvinnorepresentation. Jämförjust denna Varannanatt gynnar
SOU 198719 27 väljs indirekt,damernas Is. organ som

exempelvis styrelser nämnder andelen kvinnor betydligtoch lägre.är
mindre möjlighetKvinnor har således inflytandeän män påutövaatt

de nivåer där besluten fattas. anledning till den påtagligtmånga Enav
kan just de indirektaskeva könsfördelningen valen skeratt utanvara

från allmänheten och de rekryterar fattarinsyn ochnågon att som
till övervägande del bestårbeslut ledamöter män,om av vars

kontaktnät i huvudsak andrautgörs män.av

Personvalsinslagets för fördelningenbetydelse5.4.4
mellan kvinnor och män

i valsystemet skiljer sig kraftigt mellan deInslaget personvalav
Finland, Danmark och vid norska kommunalvaletnordiska länderna. I

markant Island och i Sverige det mycketpersonvalsinslaget På ärär
stortingsvalet i och vid den norska motsvarig-liksom vid Norgelågt,

landstingsvalen. har med starkt inslagheten till Det påståtts att system
kvinnorepresentation listtrognapersonval än systemgynnar mer avav

Sverige. Norderval, Legislativeslag vi har i I Party anddet som
Scandinavian Politics,Participation Women, West Europeanamong

talar för detta analys valresultaten82. Mycket19854, men en avs.
länderna inte helt tillförlitligt stöd föri de nordiska någotger

Visserligen har Finland med sitt utprägladepåståendet. person-
alltid haft förhållandevis hög kvinnorepresentation ivalssystem en

haft ungefärligenBåde och Sverige har dockparlamentet. Norge
parlamentet. kvinnorepresentation harandel kvinnor i Dennasamma

i Danmark. heller statistikenofta varit högre den Intenågot än ger
kommunala valen säkert belägg för ökat personval-från de att ett

kvinnliga kandidater. Bilden blirsinslag skulle något an-gynna
förhållandet mellan andelennorlunda pånärmareman serom

och valda kvinnor.nominerade
det bekant partiets rangordningde listtrognaI ärsystemen som av

avgörande för vilka kommerkandidaterna är attsom personer som
således partierna sitt nomineringsarbeteväljas in. Det är genomsom
hur kvinnor kommer väljas. Eftersomi mångaavgör attstort sett som

praktiken sällan resultat stryka på valsedeln bör dendet i att namnger
vill sin till kvinna välja lista med kvinnaväljare röstsom ge en en en
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bland de första Finns det inte någon sådan lista från det partinamnen.
väljaren sympatiserar med kan han eller hon tvingas avkallattsom ge

på önskemålet kvinna.rösta på Alternativet välja listaäratt atten en
från partinågot kvinna framträdandepå plats.annat upptarsom en

Inför 1991 riksdagsvalårs följde riksdagspartierna vid nomineringen
i rekommendationen ingetdera könet skallstort sett att representeras
med mindre 40 ellerän högre 60 Uppgiftenän gällerprocent procent.
totalt och ingen bild fördelningen mellan partis olikasett ettger av
listor. Andelen valda kvinnor blev lägre andelenänsammantaget
nominerade. Från 41 nominerade till 33 valda. Enprocent procent

riksdagspartiernasgenomgång listor visar flertalet partierattav
placerat kvinna främst ungefär 25på samtliga listorprocenten av som
partiet gått fram med. Det finns alltså anledning orsakenatt anta att
till andelen valda kvinnor blivit lägre andelen nomineradeän beroratt

kvinnorpå placerats lägre listornapå och detän män såledesatt att
inte varit väljarna valt bort kvinnliga kandidater. Systemet kansom

Ävendärför missgynna kvinnor.sägas i valsystem med starkt person-
valsinslag har nomineringen mycket betydelse. Den dock inteärstor
på avgörande. blir isätt Det högre grad väljarnas inställningsamma

kommer påverka fördelningen mellan kvinnor ochatt Imän.som
Finland nominerades inför 1991 års parlamentsval 41 kvinnor.procent
Andelen valda till 39uppgår Denna förhållandevis lillaprocent.
nedgång torde inte kunna förklaras med valsystemets konstruktion.
Tidigare valstatistik visar det i Finland vanligtär andelenatt att
nominerade och valda kvinnor överensstämmer ganska väl. Det
förefaller alltså utslagningen kvinnliga kandidater mellansom om av
nominering och val blir mindre i inte tillmäterett system som
kandidaternas inbördes rangordning på valsedeln någon formell
betydelse. Slutsatsen bygger på antagandet väljarna i både Finlandatt
och Sverige har likartad och i grunden positiv inställning till låtaen att
sig kvinnor.representeras av

Som har det förnämnts majoritetsvalsystemen antagitsovan att en
orsak till kvinnor inte nomineras i lika utsträckningatt mänstor som

partiernaär på grund inbillade eller verkliga fördomaratt hosav
väljarkåren företrädesvis kandidater.män Det kommitténsutser ärsom
uppfattning det för svenskt vidkommande inte främstatt är sådana
överväganden leder till kvinnor ofta kommer i minoritet vidattsom
kandidatnomineringarna och dessutom får placeringarsämre på
listorna. Det torde i stället så mängd olika faktoreratt attvara en
bidrar till kvinnorna missgynnas. Faktorer är utslagatt denettsom av
långvariga manliga dominansen inom politiken. Exempelvis medför
den praxis innebär sittande politiker i regel nomineras förattsom
omval valbar platspå kvinnorepresentationen ökar långsammareatt än
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vad skulle behöva fallet. Vidare torde det förhålla sig så attsom vara
det till övervägande del för nomineringsarbetetär män som ansvarar
och ofta benägna i första handmän är rekrytera andra Ettmän.att att
ökat personvalsinslag och därmed inflytande förstörre väljarna kanett
leda till faktorer slag kommer minskanämnt i betydelse.att attav nu
Fördelningen mellan kvinnor och bland de valda kommermän tillatt

del i dag spegla valmanskårens inställningstörre än och i mindreatt
grad de nominerande praxis.organens

Sammanfattningsvis blir bedömningen ökat inslagatt ett av
ipersonval det svenska valsystemet i högre grad i dagän skulle

överlåta väljarna fördelningen mellan kvinnoravgöra och mänatt
bland folkvaldade och den ökade synlighet blir följdenatt som av
personvalsinslaget kan komma kvinnorna. En förutsättningatt gynna
för denna synlighet skall verka för kvinnorna torde dockatt attvara
de utnyttjar den möjligheten tillnågot till personligstörre profilering

ökat personvalsinslag kan Avgörande därvidlag tordeettsom ge. vara
dels hur partierna kommer välja lansera sina kandidater, dels iatt att
vad enskilda kandidatermån kommer bedriva kampanjer. Vadatt egna
först gäller partiernas agerande det rimligtär antagandeett att man
kommer liksom i dag, låta de bäst lämpadeatt, personer som anses
framföra partiets ibudskap valrörelsen. Dessa kommer heltpersoner
naturligt uppmärksamhet de interöna större likaänatt som exponeras
flitigt i massmedia o.d. därförDet sannolikt deär förra får fleratt

de Om parti väljerpersonröster än i valrörelsenett attsenare.
framförallt skulle det såledesmän kunna leda till attexponera

inom partiet kommer fördelaspersonrösterna skevt. finnsDetatt
emellertid knappast anledning varje parti önskaränatt anta annat att
attrahera möjligt ochså många därför kommer strävaattgrupper som

kvinnorefter låta såväl framföra partiets budskap.män Det äratt som
därför kommitténs bedömning partiernas agerande med anledningatt

ökat personvalsinslag inte kommer leda till kvinnorett att attav
missgynnas i dag.änmer

därefter enskildaVad gäller kandidaters möjlighet bedrivaatt egna
för blikampanjer valda det vanskligt bedöma vadär på detsättatt att

fördelningenkan komma påverka mellan kvinnor och blandmänatt
de valda. Av betydelse kommer troligen bli vilkaatt resurser som
kandidaterna förfogandehar till sitt och vilket stöd de kan påräkna
från olika intressegrupper. finns iDet och för sig anledning att anta

manliga kandidater i dag oftare kvinnor skulle ha lättareänatt att
från olika intresseorganisationer.uppbåda stöd dettaMot bör

emellertid olika kvinnoorganisationers intressevägas stödjaattav
kvinnliga kandidater den ioch samhället alltmer accentuerade strävan

öka kvinnorepresentationen. finnsDet också anledning föratt att varna
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slutsatsen påkostade kampanjer alltid likaär med framgångsriktatt ett
valresultat. Således visar exempel från både Norge och Finland att
sådana kampanjer kan få effekt.motsatt

Härtill kommer det också finns skälatt att tro att ett system som
medger ipersonval högre grad detän nuvarande kommer stämmaatt
med hur kvinnligamånga politiker uppfattasägs sin roll. Som framgår

inom civildepartementet, för kommittén, upprättad promemoriaenav
Kvinnorna kommunalpolitiken,i bilaga kvinnorsägs mindrevara
benägna uppfattaän män sig föratt partilinjen ochrepresentantersom

förespråkare för åsikt. Mot bakgrund ocksåmer som en egen av
statsmakternas uttalade ambitioner öka jämställdheten inom deatt
statliga och den allmänna debatten könsdiskrimineringorganen om
finns knappast anledning kvinnorepresentationen skulleatt blianta att
lägre följd ökat personval inom listvalsystemets Attsom en av ram.

vidaregå och hävda ökat personvalsinslag skulle medföraatt ett en
ökad kvinnorepresentation låter sig inte lika säkert göras. Det finns
dock anledning erinra slutsats framkommitatt om en som genom
forskningsprojektet Personinslag vid svenska val, bilaga nämligen

kvinnor i högre grad kännerän tillatt män kvinnliga politiker. I ett
personvalssystem innebär detta potentiell möjlighet ökaen att
kvinnorepresentationen.

5.4.5 Andra effekter för jämställdheten

Om personvalsinslaget i valsystemet förstärks kan det komma att
påverka andra områden i det politiska livet självaän valförfarandet.
Om väljarnas inflytande kandidaturvaletpå ökar blir det menings-mer
fullt direkt påverka dem på kvinnoratt rösta för utjämnaatt att
obalansen mellan kvinnor och i de beslutandemän församlingarna.
Det opinionsbildande arbetet och valrörelsernas utformning kan alltså
få annorlunda inriktning. NorgeI där personvalsinslaget viden
kommunalvalet harär det utbildats tradition medstort kampanjeren
riktade till allmänheten för öka kvinnorepresentationen i kommun-att
fullmäktige. Det opinionsbildande arbetet för öka kvinnoandelen iatt
stortinget har däremot i utsträckning syftat till påverkastor att
partierna nominera fler kvinnor valbarpå plats. Ocksåatt i Danmark
och i Finland har det förekommit tvärpolitiska kampanjer riktade till
allmänheten för öka kvinnorepresentationen. Vad gälleratt Danmark
har för övrigt undersökningar visat kvinnor får något fleratt person-
röster Sverigeän män. I och Islandpå torde möjligheten för dem som
vill aktivt arbeta för kvinnorepresentationstörre framförallt beståen
i påverka partierna. Om denatt möjligheten bedöms otillräckligsom
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kan det incitament för uppkomsten kvinnopartier. I Sverigeettvara av
förekommer bekant sådana diskussioner emellanåt och på Islandsom
finns sedan 1982 kvinnoparti.år Partiet heter Kvennalistinn.ett

5.4.6 Några data de norska kampanjema för ökaattom
kvinnorepresentationen

År 1967 efter tvärpolitisk kampanj ökade antalet kvinnor ien
kommunfullmäktige från 6 till 10 procent.

År 1971 hölls liknande kampanj. Kvinnorepresentationen ökadeen
från 10 till 15 i kommunfullmäktige.procent

År Ökningen1975 förekom ingen kampanj. i kommunfullmäktige
blev endast 0,6 procent.

År 1979 stod kvinnoorganisationerna bakom informationskam-en
panj sikteockså den kommunalvalet.på Andelen kvinnortogsom
ökade från till 2315 procent.

År 1983 hölls brett upplagd kampanj för öka andelen kvinnoratten
i fylkesting och kommunfullmäktige. partiernaTrots hadeatt gett
kvinnor framträdande platser listornapå uteblev framgången.mer
Ökningen andelen kvinnor blev mindre l En anledningän procent.av
till resultatet blev förväntatsämre än väljarna hade ändratatt attvar

listorna tillpå kvinnors nackdel. har antagitsDet det skeddeatt som
följd kampanjen uppfattats provocerande.atten av som

År 1985 hölls kampanj syftade till öka kvinnorepresenta-atten som
tionen i stortinget. Vid valet ökade andelen kvinnor från 26 till 34
procent.

År 1987 gällde kampanjen kommunalvalen. Andelen kvinnor ökade
från 24 till 31 D Dahlerup m.fl., Vi har längeväntatprocent. nog,
1989, 18 f.s.

5.4.7 Några uppgifter isländskadet kvinnopartiet,om
Kvennalistinn

Partiet bildades 1982 bl.a. reaktionår den låga kvinnorep-motsom en
resentationen i de beslutande församlingarna Island. De etablerade
partierna hade under 1970-talet inför nomineringarna börjat anordna
provval det i nämnvärd hjälptgrad fram kvinnorna. På 1970-utan att
talet hade också svängningarna bland väljarnas blivitröster större än
tidigare och partianknytningen mindre stabil. Detta gjorde det lättare
för parti slå sig fram. Partiet negativt deett nytt att mottogs av
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etablerade partierna och massmedia. Bl.a. kritiserades det för att
splittra och därmedvänstern indirekt stödja de konservativa. Vidare
anklagades det för ha oklara ståndpunkter i utrikespolitiken. Detatt
har partiets tydligaste inflytande ligger i det för framsagts att att
frågor kvinnor. Vidangår valet till alltinget år 1983 ficksom
Kvennalistinn 5,5 i landetrösterna och 3 de 60procent av av
mandaten.

alltinget,Vid alltingsvalet 1987 valdesår 13 kvinnor in i vilket
drygt 20 Av dessa kom 6 från Kvennalistinn.motsvarar Dettaprocent.

bedömdes klar framgång eftersom parti sällan ökarett nyttsom en
sina mandat det kandiderar för andranär gången. Efter valet 1991år

andelenuppgår kvinnor i alltinget till 24 vilket 15procent, motsvarar
platser. Av dessa korn 5 från Kvennalistinn. Partiet gick alltså något
tillbaka. Kvennalistinn har sitt stöd blandstörsta välutbildade kvinnor

Åldersmässigtoch offentligt anställda. finns de flesta sympatisörerna
i åldersgruppen 25 45 år. D Dahlerup m.fl., Vi har längeväntat-

106 G Kristinsson,H SPS Vol. 14 No 1991, 343 ffnog, s. s.

5.5 Valñnansiering

5.5.1 Inledning

Det enligt direktivenär viktigt undvika erövrar mandatatt att personer
till följd ekonomiska insatser eller andra ovidkommandestoraav
omständigheter. Personvals- och valkretsutredningen, 1977årsom
föreslog valsystem belgisk modell, fick viss kritik för inteett haattav

frågan kandidaternasägnat valfinansiering tillräcklig uppmärksam-om
het. I detta kapitel redovisas kommitténs överväganden frågan.i

5.5.2 tillBakgrund reglerna partiñnansiering och någraom
uppgifter utländska förhållandenom

Under slutet 1940-talet kom frågan hur partierna finansierar sinav om
verksamhet uppmärksamhet. framfördesKrav deatt på politiskaatt
organisationerna borde åläggas bokföringsskyldighet och förpliktas att
offentligt redovisa sina inkomster och utgifter. leddeDetta till att en
utredning tillsattes. Utredningen kom fram till någon lagregleringatt
på området inte önskvärd SOU 195156. Som skäl för dettavar
framhölls bl.a. partierna upprätthöll sådan position i demokratinatt en

de inte skulle föremål för administrativ kontrollatt ellervara
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övervakning. Vidare ansågs krav redovisningpå skulle kunna skadaatt
både partier och bidragsgivare. Dessutom bedömdes det bli svårt att
övervaka efterlevnaden reglering. Utredningen uttalade sig alltsåenav

lagstiftning på området och rekommenderade i stället frivilligamot
överenskommelser mellan partierna. Någon lagstiftning genomfördes
inte heller i detta sammanhang. Debatten de politiska partiernasom
finansiering kom under 1950- och 1960-talet någotatt en an-
norlunda inriktning. Från ha gällt framför allt frågan varifrånatt om
partierna erhöll förskötsstöd, frågan till gälla bordeatt statenom

Årbidra till partifinansieringen. 1965 beslöt riksdagen införaatt ett
stödstatligt till de partier representerade i riksdagen. Detsom var

övergripande förmålet det statliga partistödet stärka deattvar
politiska partiernas ställning i opinionsbildningen och därmed stärka
demokratin. bedömdesDessutom det bl.a. kunna förebygga beroende

enskilda bidragsgivare förbättra möjligheterna till kontinuerligsamtav
kontakt mellan partierna och väljarna. Det statliga partistödet följdes

1969 beslut kommunaltår partistöd.ettav om
Den nuvarande regleringen statligadet partistödet har sin grundav

i överenskommelse mellan partierna kom till uttryck ien som prop.
1972126. En de grundläggande principerna det inte skallattav var
förekomma statlig kontroll hurnågon partistödet används.av

Statligt stöd till politiska partier deltagit i riksdagsvalet utgårsom
idag partistöd och kanslistöd. Partistödet i formutgår mandat-som av
bidrag. Huvudregeln antalet mandatbidragär varje partiatt som
erhåller bestäms med hänsyn till i deutgången två föregåendenärmast
valen. Kanslistödet grundstöd och tilläggsstöd.utgår Grundstödetsom

i relation till röstetalet för varje parti medanär tilläggsstödetsatt
bygger mandatfördelningen.på Dessutom erhåller partigrupperna ett
direkt stöd och riksdagsledamöterna får administrativ service och
kontorshjälp.

Det kommunala partistödet konstrueratär på så kommunersätt att
landstingoch får lämna bidrag till partier representerade iärsom

fullmäktige.

Lagstiftning eller frivilliga överenskommelser

Som framgått det föregående har tanken lagregleringpåav en av
partiernas finansiering inte fått starkt fäste inågot vårt land. Lagstift-
ning därförhar kommit gälla enbart offentligadet stödet tillatt
partierna. Partierna har i viss mån ömsesidiga eller ensidigagenom

åstadkommitbeslut privat reglering partifmansieringenspå område.en
Således har riksdagspartierna år 1980 kommit överens påattom
begäran redovisa sina inkomster och utgifter på nationell nivå.
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Dessutom har Folkpartiet liberalerna och Moderata samlingspartiet
beslutat upphöra med direkta bidrag frånatt företag.att ta emot
Socialdemokraterna har beslutat upphöra med kollektivanslutning av
fackföreningsmedlemmar. Denna frivillighetens framstårväg vid en
internationell jämförelse mindre vanlig. Sverige kan tillsammanssom
med Norge sägas undantag iutgöra detta avseende. länderI USA,som
Västtyskland och Japan, har erfarenheter korruption, där mäktigaav
bidragsgivare skapat starka beroendeband till partier och kandidater,

Ävenförstärkt kravet på lagstiftning och kontroll. i andra länder har
idén fastare reglering vunnit Såsomterräng. nedannämns gällerom en
detta bl.a. Danmark och Finland.

Partistödsutredningenbehandlade i betänkandet Kommunaltpanistöd
SOU 199180 inte frågan redovisning för erhållet partistöd.om
Jfr G Gidlund, Vinna eller försvinna, SOU 199180, bilaga 3

Några uppgifter utländska förhållandenom

Belgien förekommerI offentligt partistöd. förbudNågot privatamot
bidrag finns inte. Enskilda kandidater erhåller inte inte något offentligt
stöd. Sedan 1989år gäller vissa begränsningar för hur mycket pengar

partier och enskilda kandidater får spendera på valkampanjer.som
Såväl partierna de enskilda kandidaterna skyldigaär redovisasom att
sina utgifter i och för valrörelserna. Privata bidragsgivare behöver inte

Anledningen till valfinansieringen reglerades i förstaattuppges. var
hand försöka hålla kostnaderna för valkampanjernaatt hadenere som
blivit mycket kostsamma.

Offentligt partistöd infördes i Danmark år 1965 och utökades år
1986. Privata donationer till partierna förekommer. Vad särskilt gäller
bidrag från fackföreningar och liknande organisationer gäller att
medlemmarna har rätt frånavstå bidra. Sedan den l januariatt att
1991 gäller bl.a. alla partier nominerat kandidateratt tillsom
folketingsval och val till Europaparlamentet skall årligen redovisa sin
ekonomi med uppgift alla inkomstkällor, privata liksom offentliga.om
Några slutsatser angående hur regleringen verkar har inte kunnatännu
dras.

Offentligt partistöd förekommer i F inland sedan 1967.år Stödet ges
dock inte för kommunalvalen. Partierna är lag ålagda attgenom
redovisa för partistödet. Det ingen hemlighetär partier ochatt
enskilda kandidater erhåller privata donationer i inte obetydlig
omfattning, liksom valrörelser finansieras delvis med lån.att Krav har

på såväl partier kandidater skallrests redovisa sinatt kampanj-som
budget offentligt.
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I Norge förekommer offentligt partistöd sedan 1970.år Liksom i
Sverige saknas offentlig kontroll hur partiernaöver använder stödet.
Förbud för privata donationer finns inte. Vissa partier redovisar
frivilligt sina inkomstkällor. Enligt uppgift har inte det stora person-
valsinslaget vid de kommunala valen fått till följd enskildaatt
kandidater för valkampanjer på sådant förekommersättettegna som
i Finland.

USAI har sedan slutet 1800-talet funnits bestämmelser förav
finansiering valkarnpanjer. Den nuvarande regleringen frånär årav
1971. Valkampanjer i USA bekostas inte enbart kandidaternasgenom

insamlingar dessa den viktigasteäven finansieringskäl-utgöregna om
lan. För minska beroendet förmögna bidragsgivare elleratt av
intressegrupper har skapats möjlighet för kandidater i in-atten
ledningsskedet presidentvalskampanj ansöka allmärma medel.av en om
Som skattebetalare kan anvisa del sina skattemedel tillman en av
presidentvalskampanjer. Vad gäller privata kampanjbidrag gäller bl.a.

enskilda inte får bidra med $0001 tillatt än varjepersoner mer
kandidat. För sammanslutningar beloppetär 5 000 Detta gäller
direkta bidrag. finnsDet inget hindrar enskilda ellerattsom personer
sammanslutningar för eller kandidat till vilkenemotpropagerar en
kostnad helst längeså det sker kontakt eller samordning medutansom
kandidatens kampanjkommitté. Det också tillåtetär bidrag tillatt ge
politiska partigrupper sedan fritt kan använda medlen i valarbetet.som

bidrag,Denna soft brukar ofta användas till kampanjertyp av money,
för väljare registrera sig.att att

Kandidaterna skyldiga redovisa intäkterär och utgifter i valkam-att
panjen och måste kunna visa varifrån medlen kommer och hur de

Kampanjernas finanseranvänts. granskas den federala valkom-av av
missionen kontrollerar bestämmelserna följts.attsom

5.5.3 Valfinansiering i personvalssystemett

Allmänt

Den omständigheten den svenska formen för hur partiernaatt
finansierar sin verksamhet inte kringärdats med detajerad regleringen
kan uttryck för med statligt och kommunaltett att systemetses som
partistöd i kombination med frivilliga åtaganden från partiernas sida
fungerat väl. Erfarenheter från utlandet visar nämligen krav påatt
detaljerade regler för valfinansiering brukar uppstå reaktionsom en

vad uppfattas brister imot systemet.som som
Dessa brister kan hänföras till framförallt olika problem.tre
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En ojämn fördelning vilket leder till bristande konkur-av resurser
mellan de politiska partierna.rens

2. Hot det demokratiska samhälletöppna manipuleringmot genom
väljarna. Väljarna har vilka intressenrätt ståratt vetaav som

bakom partierna.

Korruption och mutor.

förefallerVad i första hand ha uppfattats oönskade effektersom som
de bindningarär kan uppstå mellan å sida bidragsgivarestorasom ena

och andra sidanå partier eller enskilda kandidater mottagare.som
Enligt kommitténs uppfattning det främstär risken för uppkomsten av
sådana bindningar bör beaktas vid bedömningen direktivenssom av
krav på inte bör kunna mandat tillerövra följdatt en person storaav
ekonomiska insatser. I valsystem där kontrollen kandidaturva-överett
let förskjuts från partierna till väljarna och det därmed blir viktigare
för kandidaterna kommer valrörelserna sannolikt fåatt attsynas ett
tydligare personligt inslag vad falletän ärsom nu.

innebärDet kostnader kan komma föruppstå enskildaatt att
kandidaters eller mindre personinriktade kampanjer. I den månmer
sådana kampanjer utarbetas och finansieras partierna för särskiltattav
lansera vissa de kandidaterna finns inte anledning göraav attegna

invändningar.några Tvärtom dettaär sätt väljarna in-ett att ge
formation kandidaterna, vilket viktigt iär personvalssystemen.ettom

I bedömning förmåste det fallgörasstort sett enskildsamma en
kandidat använder sig medel för finansiera personin-attav egna en
riktad kampanj inom partiet. Risken för otillbörliga bindningar finns

inte i det fallet. Visserligen kan det uppfattas kandidatensom om
sin privatekonomiska ställning skaffar sig försteg framförgenom ett

sina partikamrater och därmed snedvrider konkurrensen. Detta dockär
fråga det bör ankomma på varje enskilt parti hantera.en attsom

Enligt kommitténs uppfattning kommer situationer det slaget inteav
bli vanliga.att

Det däremot inteär orealistiskt räkna med ökatatt att ett person-
valsinslag kommer bidra till intresse frånstörre utomståendeatt ett att

Ävenstödja enskilda kandidater. kandidaternas synpunkt detärur
rimligt räkna med intresse eftersomstörre undersökningaratt visatett

det finns samband mellan storleken depåatt läggsett resurser som ner
på personlig propaganda och framgångar i val. kanDet däremot inte

rådasägas någon automatiskt koppling mellan storleken de ekono-på
miska insatserna och valresultatet. Det belyses bl.a. det förhållandetav

i det riksdagsvalet i Finland manlig känd kandidat,att senaste trotsen
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betydande ekonomisk satsning, fick sig slagen betydligten se av en
och relativt okänd kvinnlig partikamrat.yngre

enskildaFrågan kandidaters valfinansiering har flera aspekter.om
En grundläggande distinktion bör mellan situationergöras miss-då
tankar otillbörliga bindningar mellan bidragsgivare och mottagareom
kan tänkas och situationer dåuppstå inte fallet.så Detär går nämn-
ligen inte hävda alla former bidrag från utomståendeatt äratt attav
bedöma oönskade eller otillbörliga. svensktFör vidkommandesom
kan tänka sig vissa typsituationer kan grund förutgöraman som en
den vidare diskussionen.

För det första kan sigtänka situationer där det uppfattasman som
bidragsgivaren, antingen bidraget lämnas direkt till kandidatenom

eller via särskilt upprättade kampanjfonder, donationen igör änannat
ideellt syfte. Den eller mindre uttalade avsikten skulle då attmer vara
kandidaten direktpå förväntades arbeta försätt främjaett attmer
bidragsgivarens intressen. Som exempel kan företagnämnas göratt ett
mycket donationer till enskild kandidat. Situationer dettastora en av
slag bedömas otillbörligmåste valfinansiering.som

En annorlunda situation naturligtvisuppstår syftet med bidragetnär
önskan viss kandidatär vald grund depå politiska målatten se en av

vederbörande sig vilja arbeta för och kanske också grundpåsagtsom
kandidatens personliga egenskaper. Om exempelvis enskildaav

eller sådana skäl vill bidra ekono-personer grupper av personer av
miskt till viss kandidat blir vald kan det inte betraktasatt en som

otillbörligt.något Tvärtom innebär agerandet uttrycka politisktsättett
och intresse.engagemang

På motsvarande bör stöd kansätt komma lämnas frånattses som
olika intresseorganisationer, under förutsättning beslutet lämnaatt att
stödet förankrat hos medlemmarnaär och ingen tvingas lämnaatt att

bidrag.något dåDet uttryck för medlemmarnas preferenser.ger
Vad naturligtvis förenkling.är I praktiken torde detsagtssom nu en

i fallmånga ogörligt skilja mellan olika bidrag på grundvalattvara av
bakomliggande syften. Det torde också i det omöjligtnärmastevara

finna helt lämpligt dra klar mellansätt bidraggränsatt ett en som
skall otillbörliga och sådana bör föruttryckanses som ses som
politiskt och intresse. Promblematiken påminner deengagemang om
gränsdragningsproblem finns det gäller huruvidanär avgöraattsom

bedömagåva är eller Enligt kommitténsatt mutaen som en
uppfattning kommer den nuvarande kriminaliseringen mutbrott ochav
bestickning omfatta flagranta fall otillbörlig valfinansiering.att mer av

Särskilda åtgärder vidtagits utomlands för komma till rättaattsom
med problem kring valfinansiering reglera förutsätt-är närmareatt
ningarna för enskilda och organisationer fåskall lämna bidrag.att
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med böteruppställda ochdet i Italienkanexempel nämnasSom
bidragfår lämnaföretag inteprivatakravetsanktionerade utan attatt

bokföring-redovisats iochordningvederbörligbeslutats iförstdetta
vissafackföreningar ochbl.a.vidkommande gällerdansktFör atten.

partierbidrag tillintresseorganisationer får lämna attandra men
bidra.tvingasinte kanmedlemmarenskilda att

valfmansieringen detproblematiken kring ärhanterasättEtt annat
presidentvalet. Därikandidaternabeträffandei USA,användssom

frånför bidragbegränsningarbeloppsmässigavissagäller nämntssom
enskilda.

regleringarovanligtintedeti litteraturenuppgifter ärEnligt att av
kringåförsökföljs olikaområdevalfmansieringensslag attolika på av

förenadesvårigheterunderstryker de ärbestämmelserna. Detta som
G Gidlundproblemen.kommalämpligtfinna sättmed attettatt

Alexander1991,Parties, HPoliticalandPublic PurseThem.fl.,
1980s, 1989theFinancePoliticalComparativem.fl.,

Bedömning

vadregleringinföraenkeltnågorlunda sättvillOm på ett avenman
kandida-enskildai frågaotillåtet justochtillåtetskall omansessom

sigtänka något änvalfinansiering det svårtär annatatt enters
dessaantingenenskilda kandidatertillför bidragbeloppsmässig gräns

ieventuelltupprättade valfondersärskilteller viadirektlämnas
medel. Enredovisa förskyldighetmedkombination mottagnaatten

byggersvenska traditionendenavvika frånskulleregleringsådan som
förhållande till vadskillnad iinnebäraochfrivillighetens vägpå en

realistiskti vad detockså mån ärpartierna. Frågan ärgäller försom
sådanaefterlevnadenkontrolleramöjligheternapå att avatt tro

förfåoväsentliga avsättasskulle inteDessutombestämmelser. resurser
enligtsagda innebärkontrollapparat. Detadministreraatt nuen

endast detinförasbörregleringmeningkommitténs att omen
följder i formnegativafå mycketkanvalsystemetföreslagna antas av

valfinansiering.oönskad
personvalsinslagökatmedräknamåsteSom nämnts att ettmanovan
olika formermedblir vanligaretill det änledakommer att avatt nu

och iskerverksamhetenden öppetvalfinansiering. månlprivat
politisktuttryck förden kanformersådana ettatt engagemangses som

uppfattning ingetkommitténsfinansieringen enligtinnebärintresseoch
sannoliktintedetdärvid från ärKommittén utgår attproblem. att
sådanakommerdennavalfinansieringprivat att antaart pro-av

sigförlita påkandidaterför enskildablir möjligtdetportioner attatt
kampanjerinriktadepersonligtför bekostautomståendebidrag från att
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format. börstörre Det härvidlag också nämnas reglernaav att om
gåvobeskattning kan komma aktualiseras för vissa formeratt av
kampanjbidrag.

Vad ingekan betänkligheter iär stället dold och otillbörligsom en
valfmansiering det slag nämnts Vid bedömningenav som ovan. en av
risken härför bör det kommittén intenoteras att presenterar ett

Ävenrenodlat personvalssystem. fortsättningsvis kommer det att vara
partiorganisationerna förstår utformningen partiets ideologisom av
och ställningstaganden i sakfrågor. Den enskilde kandidatens ställning
inom partiet i fråga möjligheten påverka olika beslut kommerattom

densamma finnsDetatt med hänsyn härtill intevara som nu.
anledning det skulle bli vanligtatt tro utomståendeatt att storagenom
ekonomiska bidrag försöker vinna enskilda politiker för syften.egna
Inte heller från kandidatens synpunkt kan det bedömas särskiltsom
lockande med stöd betydande utifrånatt drivaav resuser en egen
kampanj i de fall det finns möjlighet finansieringen kanatten
uppfattas tvivelaktig. Frågor valfmansieringrör kommersom som
sannolikt bli föremål för intresse frånatt massmedia. Risken för att
åsamka både sig själv och partiet skada dåär påtaglig inteom
finansieringen i allaär avseenden klanderfri. Det finns därför också
anledning partiorganisationerna kommeratt anta verkaatt föratt att
stävja tendenser i oönskad riktning. Sammantaget innebär det sagda att
det kommitténs uppfattningär ökat personvalsinslag i den formatt ett

kommittén inte kommer medföra sådanapresenterar oönskadesom att
konsekvenser i fråga valfmansiering det befogatär föreslåattom att

det införs beloppsmässiga begränsningaratt eller andra inskränk-nu
ningar i fråga bidrag till enskilda kandidater. Samma bedömningom
måste vadgöras gäller införandet särskild skyldighet förav en
kandidater redovisa för medel.att mottagna

Skulle utvecklingen visa sig bli vadän kommitténen annan
förutspått måste naturligtvis frågan till behandling påtas nytt.upp

5.5.4 Lobbying

Det intressestörre för enskilda politiker, ökat personvalsinslagettsom
kommer medföra, väcker också frågan i vadatt mån politikerna
kommer förutsättas påtryckargrupper iatt större utsträckning vadän

sker för närvarande och detta i fallså kan skeväntas påsom om ett
sätt.annat

Redan i dag arbetar främst företag och organisationer med s.k.
lobbying ofta består i förse politikerna med faktaunderlag.attsom
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förekommer ilobbyverksamhet det slag USA ochNågon som somav
utvecklats Sverige.föremål för särskild reglering, har inte iär
till väljarna fårpersonvalsreform kommer leda ökatEn att att ett

därför realistisktinflytande valet politiker. Det räkna medpå är attav
politiker allmänheten för ömsesidigastigande intresse hos såväl som

lättare för särskilda organisationerkontakter. Det blir också grupper,
väljare skilja enskilda politiker försökaoch individuella ochatt ut

intresse. den denna verksamhet bidrar tillfånga deras I mån att
mellan väljarna och politikerna finnsförbättra tankeutbytet det

förstnaturligtvis inget erinra den. Det missbruk kanär näratt mot ett
det finns anledningbefaras uppkomma attsom reagera.

mening framstår det inte saimoliktEnligt kommitténs denattsom
personval föreslås skulle medföra lobbyverksam-ökning attsom nuav

missbrukas. Kommittén finner därför inte anledningheten kommer att
lobbying.detta sammanhang föreslå regleringi någonatt av

5.6 nomineringsrättenfriaDen

Inledning5.6. 1

bärande element i svenskapartisystemet denTrots utgöratt ett
partiernas verksamhet i det helt oreglerad.demokratin Inärmasteär

perspektiv kan detta förklaras med den misstrohistorisktett mot
demokratinspolitiska partier rådde före genombrott. regleringEnsom

sådana betingelser uppfattaspartiväsendet hade under kunnat somav
och kunde därför inte komma i fråga.erkännande partiernaett av

Även sedan partiväsendet allmänt och partierna kommitaccepterats,
regeringsformen,i bl.a. har verksamheten förblivitomnämnasatt

oreglerad. Anledningen härtill principen åsiktsbildningensär att om
frihet motivera varsamhet det gällerhar näransetts storen en
reglering partiernas politiska verksamhet. Således har inte ord-av

för nominering till allmänna valen regleratsningen kandidater deav
i lag. innebär bl.a. väljarna har på valsedelnDet rättatt att ta upp
vilken partibeteckning och vilka kandidater de vill. kandidaterDe som

sitt samtycke, vilketförs valsedeln behöver inte ha kanpå gett sesupp
bakgrund varje i princip skyldigvalbar åtamot att attav person anses

förtroendeuppdrag.sig uppdrag riksdagsledamot eller kommunaltsom
fria nomineringsrätt internationellt ovanlig företeelse.Denna är setten
finns dock viss begränsning i nominera kandidater,Det rätten atten

tillkommit för förhindra missbruk partibeteckningar. Enattsom av
valsedel registrerad partibeteckning förstamåsteupptarsom en som
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på kandidatuppta anmältsnamnet partiet i fråga.namn Ien som av
fall på valsedeln obefintliga.annat Av hänsyn till demanses namnen

sin vilja förs på valsedlarmot har i 6 kap. §7 vallagensom upp a
tagits in bestämmelse vederbörande rätt anmälaen som ger att
förhållandet till länsstyrelsen. Anmälningarna publiceras dock inte och
inte heller medför anmälning valsedeln blir ogiltig elleratt deten att
aktuella skall obefintligt.namnet Tanken bakom be-anses som
stämmelsen denär drabbade inför dematt undrar kandidatu-översom

skall kunna hänvisa till anmälningen, inte i ochren för sigmen
förfarandet. Möjligheten tillavstyra anmälan hos länsstyrelsen

utnyttjades i fåtal fall i samband med de allmännaett valen år 1991.

5.6.2 Problem med den fria nomineringsrätten

De i dag utnyttjar den fria nomineringsrätten kangrupper delassom
enligt följande 1 partierna, 2 enskilda väljare, 3 minoritets-upp

inom partierna och 4 grupperingar stårgrupper utanför desom
etablerade partierna.

Partierna För partierna torde den fria nomineringsrätten vara av
betydelse främst de själva kan bestämma formernaatt ochgenom
principerna för kandidatnomineringen. Av direktiven framgår att
någon ändring härvidlag inte önskvärd.är

Enskilda väljare Den praktiska betydelsen får i allt väsentligt sägas
begränsad till möjligheten strykningargöra iatt fall ivara vartsom

kommunalvalen kan effekt. Det bör dock framhållas den friage att
nomineringsrätten också utnyttjas enskilda väljare på sättav ett som
inte kan uppfattas oseriöst.än Detta kommerannat till uttrycksom
bl.a. valsedlar med parodiska partibeteckningar och fiktivagenom
kandidater.

Minoritetsgrupper inom partierna Det möjlighetenär för dessa
gå fram med spränglistoratt brukar framhållasgrupper detsom som

främsta skälet för behålla nomineringsrättenatt oreglerad. Anled-
ningen är lanserarätten spränglistaatt att garanti fören anses vara en

de nominerande instanserna inomatt partierna inte blir maktfullkom-
liga.

Grupperingar utanför partierna Frånvaron regler för kandidat-av
nomineringen har lett till det vid varje val brukar skeatt försök från

står utanför de etablerade partiorganisationernapersoner som påatt
olika utnyttjasätt Syftet naturligtvisärsystemet. de kandida-att egna

skall bli valda. Det typiskaterna tillvägagångssättet är påatt en
valsedel med partis beteckningett företrädareannat för detta upp en
partiet förstapå plats och därefter placera eller flera kandidater fören
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det partiet. En variant framär gå under parti-egna attannan egen
beteckning och med kandidat förstapå plats. Därefteren egen tas upp

på kända inte behöver ha tillfrågats, förnamnen personer, som att
skänka listan legitimitet. Förfaranden det slag beskrivits kanav som
betecknas missbruk den fria nomineringsrätten eftersom desom av
bygger på väljaren inte har korrekt informationatt eller t.o.m.
vilseleds.

Problemen tilluppstår följd detta missbruk är olika slag.som av av
Illojalt utnyttjande partibeteckning och integritetskränkningarav av
dem sin vilja sätts valsedlarpå demot tydligaste.är Försom deupp
partier drabbas innebär utnyttjandet partibeteckningensom av
uppenbara olägenheter. Det torde inte heller råda någon tvekan attom
det kan innebära obehag förstort sin vilja bliatt moten person
uppförd på valsedel och därmed bli förknippad med åsikts-en en
riktning vederbörande kanske inte delar. Utöver de nänmdasom nu
problemen tillkommer också förtroendet för valordningenatt på sikt
riskerar undergrävas förfarandenatt det slag nämntsom av som
framstår acceptabla. Många människor torde nämligen uppfattasom
dem bedrägliga. Härtill kommer det demokratisk synpunktsom ur
betänkliga kan kommaatt plats i folkvald för-att taen person en
samling ha tillräckligt stöd bland väljarna.utan att För riksdagsvalets
del kan det också uttryckas fyraprocentsspärren kringgås.att Motsom
detta skall möjlighetenvägas för minoritetsgrupper inom partierna att
kunna lansera spränglistor, vilket måste sägas utomordentligtvara en
viktig del i det nuvarande valsystemet. Det framgår också direkti-av

denna bör behållas.rättattven

Åtgärder5.6.3 för komma missbrukatt

Det finns olika sätt komma till rätta med problemetatt med illojalt
utnyttjande partibeteckning. Ett sätt införaär regler på detav att som

eller andra inskränkersättet rätten nominera kandidater.ena Enatt
möjlighet är skapa ordning bidraratt till detannan föreen attsom

valdagen käntär vilka listor kommer delta. Det får sedan bliattsom
partiernas sak informera eventuella särlistor.att om

Exempel pd åtgärder inskränker nominera kandidaterrättensom att

lagteknisktEtt enkelt sätt föreskriva de förstatvåatt attvore namnen
på valsedlar med registrerad partibeteckning skall anmälda. Detvara
skulle inte innebära någon garanti för missbruket upphörde. Dockatt
skulle det bli ointressant utnyttja andra partibeteckningarattmer

81



övervägandenAllmänna 199321sou

listan.få placeras lägre på Attkandidaten skulledeneftersom egna
effektiv åtgärdskall anmäldalistanallakräva att vore envaranamn

fria nomineringsrättendensamtidigt innebäraskulle att av-men
införa förbudåtgärdingripandemindre ärskaffades. En något att ett

partibeteckning de inteunder ärnomineraattmot omenpersoner
förmöjligen fordra reglerpartiet. skulleaktuella Deti detmedlemmar

minska risken förpartier. Etti politiska sättmedlemsskap attannat
namnunderskriftervisst antalfordraförfarandenotillbörliga är ettatt

skullefå delta i valet. Detden skullelista förstöd förtill atten
sådansärlistor. Enlanseramycket småförförsvåra attgrupper

kandidatlistor.förhandsanmälanformordning torde kräva någon avav
tidigare utredningarharåtgärder övervägtsnämntsDe avnusom

friagrad inskränkt deni alltför högförslagenemellertid funnit attsom
fram.inte lagtsvarför lagförslagnomineringsrätten, något

Åtgärder deltar valetde listor iinformationökad somomsom ger

kandidaterpartier ochbli känt vilkaföre valet skalldetFör att som
kandidat-förhandsanmälankravkan påställakommer ettatt avupp

inteRSV. ListorhosAnmälningarna börinföras. göraslistor som
då inogiltighetsgrundvalet. måstefår inte delta i Enanmälts tasny

kandidatlistoranmälaröstberättigade skall havallagen. Alla rätti att
nominerabegränsningarsärskilda rättenoch några att personerav

fria nominerings-inskränkning denendainte införas.behöver Den av
inominera kandidatertillfälletsistablir följden ärrätten attattsom

Även den regelntidpunkt.till tidigareflyttas från valdagenprincip en
skriva till listormöjligheten påmjukaskan attatt namnupp genom

till anmäldanaturligtvis begränsadblir dåmöjlighetenbehålls. Den
valsedelsblanketterpartimarkerade valsedlar ocheller tilllistor som

innebäraordningen skulleskisseradetillhandahåller.RSV Den attnu
uppgiftfå påfrån RSV skulle kunnaföre valetparti viss tidett en

vidtabeteckning, ochpartietsdeltar i valet underlistorsamtliga som
eventuellaväljarnainformerabehövas föråtgärder kande att omsom

anknytning till partiet.någonpålistor utanupptar personersom namn
vidmedföraordningen troligenangivnaskulle denDessutom att man

med parodiskafrån valsedlarhelt kunde bortsesammanräkningen
officiella valresultatet.redovisa i detslippa dempartibeteckningar och

kandidat-anmälningarnabesvärligaste frågankanske är närDen av
ligga efter sista dagenTidpunkten börgjord.skalllistor senast vara

förpartibeteckning. Dettatill skydd förkandidaterför anmälan attav
möjlighet härtill. måsteskall ha DesärlistorÖnskar lanserade ensom

skall särlistan. Detanmälda och alltsåvilka är toppaveta namn som
valettidpunkten läggs såfördel närai och för sigtorde omvara en
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möjligt, för minsta möjliga ingrepp skall ske iatt nominerings-som
Dockrätten. demåste partier önskar vidta åtgärder särlistorsom mot

få tillräckligt med tid på sig. Hänsyn bör också till poströst-tas att
ningen börjar 24 dagar före valdagen. Senast vid denna tidpunkt bör
definitiva kandidatlistor föreligga. Möjligen bör tidpunkten läggas
tidigare. kanDen då samordnas med tidpunkten för beställningar eller
leverans valsedlar. Normalt skall sådana beställningarsett iav göras
så god tid leverans kan ske 45 dagaratt före valdagen. Omsenast
tidpunkten samordnas med sista dagen för beställning valsedlarav
kommer de definitiva kandidatlistorna föreligga i maj. Det fåratt
emellertid bedömas för tidigt. En lagom avvägning kanvara attvara
föreskriva kandidatlistoma skall RSVatt tillhanda 45 dagar förevara
valdagen. De önskar vänta med offentliggöra sina listor tillattsom
dess torde ändå få tillräckligt med tid för ombesörja tryckning ochatt
distribution och de partier behöver gå med informationutsom om
särlistor får tillfälle till det.

Den betänklighetenstörsta den skisserade ordningen ligger imot att
den förutsätter partierna går och informeraratt eventuellaut om
särlistor. Det har visat sig partierna olika skäl obenägnaatt ärav att

detta,göra det varit känttrots utomståendeatt lagt framatt grupper
listor med etablerat partis beteckning. Dessutomett kan det ifrågasät-

det rimligtär partitas under valrörelseatt skall behövaettom en
avsätta till upplysningskampanjer det slaget.resurser av

Åtgärder för förhindra viljasinatt att pdmot sättspersoner upp
valsedlar med partibeteckning

Ett effektivt kommasätt till medrätta problemetatt föreskrivaattvore
alla valsedlar skulle tryckas i central regiatt och den lämnadeatt som

in manuskript skulle bifoga godkännandeett från samtliga kandidater
som tagits valsedeln.på En liknande åtgärd låta kandida-upp attvore

få dra tillbaka sin kandidaturter från listor de inte samtyckt tillsom
kandidera under. Deatt nämnda åtgärderna skulle emellertidnu

innebära partierna kunde kontrollera möjlighetenatt gå fram medatt
spränglistor. De torde därför inte kunna komma i fråga. Ett sättannat

angripa problemet kanatt ordning med förhandsanmälanvara en av
kandidatlistor i förening med effektivare regel denän nuvarandeen
möjligheten hos länsstyrelsen anmäla kandidaturenatt oönskad.äratt
Kravet på förhandsanmälan skulle rimligen leda till detatt upp-
märksammades någon anknytning till visstutan partiom personer ett
kandiderade för det partiet. Den på det utnyttjadessättet skullesom
därefter hos länsstyrelsen, i dag, kunna anmäla han eller honattsom
inte samtyckt. Därutöver skulle vederbörande kunna rätten fåattges
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ordninganmälan publicerad i dagspressen. Denna skulle docksin
innebära ökade kostnader.

Bedömning5.6.4

det tidigare sagda förefaller det i detSom framgått ettav vara
problem förhindra missbruk den fria nomine-olösligtnärmaste att av

skall bibehållas i sin nuvaranderingsrätten denna form.rättom
emellertid det oacceptabelt med kännedomKommittén äratt att,anser

förekommit, underlåta vidtadet missbruk åtgärder.attom som
kommitténs föreslåDessbättre sammanfaller uppdrag ökatatt ett

med möjligheterna minska intresset förpersonvalsinslag att att
nomineringsrätten. valsystem där möjligheterna tillmissbruka I ett

valsedelnpersonröstning kommer bestå i på markeraatt att en
jfr 6 och där alltså dessa markeringar har betydelse förkandidat kap.

med sannolikhet intresset förkandidaturvalet kommer gåstörsta att
minska.fram med listor, i hopp vilseleda väljarna, Detatt attom

med i dag, förmå väljarnakommer nämligen inte räckaatt att, attsom
förmås markera kandidatfel lista. måste deDessutom attta en som

partiet. Risken skulleinte har anknytning till någon kunnanågon att
till detta får bedömas liten.manipulera väljarna som

kommitténs bedömning kommer alltså det ökadeEnligt person-
medföra blir mindre intressant försökavalsinslaget i sig detatt att att

utnyttja den fria nomineringsrätten otillbörligt Skulle detpå sätt.ett
förmodan visa sig intresset för personval blir mycket svaltmot att

bli förändring jämfört medkommer det dock inte någon störreatt
och intresset missbruka kommer såledesdagens att systemetsystem av

därför befogat markerafinnas kvar. Kommittén det är attatt attanser
utsiktslösa i försöka utnyttja etablerade partibeteckningar.det Ettatt

okomplicerat detta införa krav inte barapåsätt göra är ett attatt att
det första valsedel skall anmält depå tvåutan attnamnet en vara

innebär den vill utnyttjaförsta skall sådana. Det attvara somnamnen
partibeteckning placera sin kandidat först tredje plats,kan påegenen

naturligtvis minska möjligheterna till inval.vilket kommer Fråganatt
minoritetsgruppersådan ordning kommer slådå hurär att moten

inom partierna vill fram med traditionella spränglistor. Sådanagåsom
listor sprids inte i syfte vilseleda väljarna, för demattatt utan ge

alternativ kandidater bakom partiets ideologi.ytterligare på stårsom
förutsättning för sådan spränglista skall vinna framgång iEn att etten

personvalssystem välj opinionsbildandetorde öppetattvara arna genom
sina den eller kandidaterarbete förmås lägga derösteratt som

minoritetsgruppen inom partiet vill föra fram. Möjligheten medatt
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till framgång lansera spränglistor, vilket fårutsiktnågon anses vara
värdefulla följden nomineringsrätten,den den fria kommermest av
finnas inskränkning i den friadärför kvar. Den nomineringsrättenatt

anmälda kan innebärakravet på två alltsåsägas uppvägssom namn av
möjligheten till personval. Förslaget innebär inte det införsatt att ett

namnvalsedelkrav måste de fallpå länatt uppta etten mer namn.
finns valsedelnendast på måste detta dock anmältett namn vara om

partibeteckningen valsedeln gäller parti anmält kandidaterpå ett som
till skydd för sin partibeteckning.

Kommitténs förslag i denna fordrar ändringar bl.a. idel 14 kap. 5 §
vallagen.

Möjligheten utnyttja inte tillfrågats kommer i ochatt personer som
för sig finnas kvar, kommer troligen inte bli särskiltatt attmen
intressant. variant missbruk den fria nomineringsrättenDenna av av
bygger parti fram under partibeteckningpå går och påatt ett egen

ivalsedeln kända hopp detta skall dra röstertar attupp personer om
till partiet. med möjlighet det rimligtI personrösta ärett system att att

väljare vill stödja kändade den kommeranta att attsom personen
också henne eller honom sin innebärDet alltså ingenpersonröst.ge

kandidateromedelbar fördel för övriga den kända bliratt personen
vald. Enligt kommitténs uppfattning det därför inte nödvändigtär att
föreslå åtgärder för förhindranågra särskilda sinatt att motpersoner
vilja på valsedlar.sätts upp
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6 Kommitténs överväganden och förslag
rörande personvalsinslaget vid
riksdagsvalet

6.1 Inledning

Kommitténs uppdrag läggaär fram förslag tillatt valsystemett ett som
den enskilde väljaren ökade möjligheter till personval. Enligtger

direktiven skall utgångspunkt gälla det riksproportionellaattsom
valsystemet skall behållas och valen fortsättningsvisävenatt skall ha
karaktären val mellan partier. Vidare börett enligt direktivenav
möjligheten föra fram kandidater inteatt nomineradeär behållassom
och reglering partiernas nomineringsförfarande undvikas.en av

Det har varit sedan lång tid framfört önskemål,ett såväl i riksdagen
i den allmärma debatten, inslaget personval i detatt svenskasom av

valsystemet bör ökas. Ett flertal utredningar har behandlat frågan men
de förslag har lagts fram har inte lett till lagstiftning. Av densom
kritik framförts de framlagda förslagen kan utläsasmot dennasom att
bl.a. riktat sig förslagen varit svåra tillämpa ellermot att de inteatt att
i realiteten ökat väljarnas möjligheter påverka valetatt av represen-

När personvalsfrågan återigentanter. behandlas detgörsnu mot
bakgrund de tidigare utredningarna och med det övergripande syftetav

finna vägar stärker kontakternaatt mellan väljare och valda.som
Kommittén enig detär angelägetär öka personvalsinslagetatt attom

vid de allmänna valen och sådan reform genomförs. Frånatt denen
allmärma debatten kan intresset för politikernasnoteras personlig-att
heter ökat bland väljarna. Svårigheten överblicka de olika partipro-att

den snabba utvecklingen och förändringen inom politikengrarnrnen,
väljarnasgör intresse i ökad utsträckning fokuserasatt på kandidaterna

och deras förmåga genomföra den politik de förespråkar.att Detta
gäller med särskild styrka på det lokala planet där personkännedomen

bättreär riksplanet.påän Att bättre personkännedom också främjaren
förtroendet för politiker visas forskningsprojektet Personinslag iav
svenska val, bilaga där det bl.a. konstateras människor medse att

god personkännedom tenderar ha förtroendestörre föratten ett
politiker väljare medän lägre grad kandidatkännedom. TV ochen av
andra massmedia bidrar också till väljarna intryck politikernaatt tar av
och intressetökar för personligheterna. De politiska partierna i
Sverige och utomlands har dragit konsekvenserna den Ökadeav
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personiñeringen politiken och bl.a. sina valkampanjeranpassatav
därefter. därför naturligtDet denna utveckling ocksåär mötsatt av en
reell möjlighet för väljarna påverka valet vilka de vill valda.att av se

personvalsinslag,högre grad medEn möjlighet förstörreav en
för sittväljaren få gehör val, kan också fånga uppmärksam-väntasatt
och väljareheten bland gamla för hur de politiska frågornanya

behandlas. ökade insikten hos väljarenDen de valda haratt ett mer
personligt för sinadirekt politiska beslut kan också bidra till ettansvar

förtroendeintresse och för politikerna och medföra denstörre att
politiska debatten vitaliseras.

det gäller vilken metod skall förNär användas ökaattsom person-
valsinslaget blir den avgörande frågan hur starkt detta inslag skall vara

förändring bör skeoch inom det nuvarande grundläggandeom en
eller personvalsreformvalsystemet också bör föra med sigom en en

långtgående förändring valsystem, valkretsindelningmer av m.m.
Under arbetets gång har det inom kommittén diskuterats antalett

för ökat personvalsinslag.modeller Dessa diskussioner har lett tillett
funnit detkommittén inte lämpligt försökaär konstruera ochatt att att

föreslå till sin grundläggande struktur inte iprövatsett system som
land. Därför har blickarna utländskanågot valsystem.väntsannat mot

intresset fokuseratshar deNärmast på nordiska grannländernas
valordningar. Också andra europeiska har studerats och dåsystem
företrädesvis de har åberopats i motioner och i den allmännasom
debatten.

Redan uppdragets utformning begränsar kommitténs arbete till att
finna lösning med bibehållande nuvarande grundläggandeen som, av

inflytande förökat väljarna det gäller vilkanärsystem, ett att utseger
skall dem. Direktiven utesluter sålunda alla förslagrepresenterasom

renodlat personval inflytandegår på något frånut ett utansom
fallerpartierna. Så bl.a. tillåter val enskildat.ex. ett system som av
partitillhörighet, irländska,det utanför uppdraget.utanpersoner som

Vidare inte förslag obligatoriskkan personröstning det slagom av som
iförekommer Finland komma i fråga eftersom det förutsätter att en

valsedel saknar personmarkering förklaras ogiltig.som
Vid övervägande vilka möjligheter till buds för ökastår attav som

personvalsinslaget och samtidigt behålla partiinflytande detärett
naturligt först den nuvarande formellt betydandeprövaatt om men
reellt betydelselösa möjligheten stryka kandidatersnärmast att namn

valsedlarna kan effektiv. Kommitténpå har analyseratgöras mer
denna fråga funnit detta inte framkomligär väg.attmen en

Enligt direktiven utredningsarbetets övergripande syfte finnaär att
metod minskar avståndet mellan väljare och valda. Ett sätten som

kunde för dettanå mål minskaövervägas Valkretsar-att attsom vore
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storlek. Detta har emellertid inte ingått i kommitténs uppdrag ochnas
intedet har heller befunnits möjligt i detta skede behandlaattvara

frågan valkretsindelningen. förslag tillEtt ändrad valkretsindel-om en
ning finns emellertid i Personvals- och valkretsutredningens be-
tänkande Personval och valkretsindelning SOU 197794. Det kan
anmärkas proposition beslutats den 17 december 1992 rörandeatt en

ändrad valkretsindelning Malmöhus län prop. 199293l63.en av
Vid övervägande vilket bäst uppfyller de i direktivensystemav som

givna förutsättningarna har kommittén särskilt fäst avseende vid att
detta bör rimligt enkelt tillämpa för de röstandeattvara samt att
sarmnanräkningsförfarandet smidigtgörs så möjligt.som

emellertidDet ofrånkomligtär ökat personvalsinslag inomatt ett
för listvalssystem kräver väljaren på ellerett att sättettramen annat

markerar den eller de kandidater han eller hon i första hand villsom
vald. Jämfört med den nuvarande ordningen tillkommer alltsase ett

Det går då inte bortse från risken för missförstånd medmoment. att
otydliga eller felaktiga markeringar följd. Med hänsyn härtill ochsom
eftersom valet skall ha karaktär partival bör, enligt kommitténsav
mening, konstrueras så valsedel saknarett nytt system att en som
personmarkering, eller där denna otydlig, inte betraktasär ogiltigsom

tillgodoräknas partiet.utan
Kravet enkelhet vidarepå har lett kommittén till uppfattningen att

personmarkering valsedelän på inte bör få förekomma.mer en samma
Om den fria nomineringsrätten i princip skall behållas och flera listor
för parti i valkrets tillåtas, torde ordning fleramedsamma en en
preferensröster komma försvåra sammanräkningen och inteatt
oväsentligt fördröja valresultatet. Vidare kan inte bortse från attman
det förutsätter väljarna godhar mycket kännedom kandidaterna.att om
Detta kan särskilt i Valkretsarsvårt med många mandat. Envara
nyordning bör därför innehålla väljare inte får påpersonröstaatt en
fler kandidat. Skulle markeringarnaän så ske bör och påen namnen
valsedeln obefintliga och tillgodoräknas partiet.röstenanses

Kommitténs lederövervägande fram till personvalsinslaget i detatt
svenska valsystemet bör förstärkas möjlighet till frivilligattgenom en
personröstning införs med preferensröstning begränsad tillären som

väljareDe inte vill skall liksompå irösta dagett namn. som person
ha partilistarätt rösta på eller enbart partimarkeradpå lista.att en en
Detta ställningstagande med deöverensstämmer grundläggande
principerna för hur personvalsinslaget i Danmark och Belgien är

Ävenkonstruerat. Personvals- och valkretsutredningen och Folkstyrel-
sekommittén inne linje.på När det gäller hur systemetvar samma

skall utformasnärmare skiljer sig emellertid kommitténs överväganden
från övriga tillHänsyn måste de nuvarande specielltsystem. tas
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kommunalariksdagsval och valförhållandenasvenska t.ex. attsom
nomineringsrätten i detsamtidigtförrättas är närmastesamt att

valkretsindelningen och betydelse fördessoinskränkt. Vidare har
hur personinriktatbetydelse förmandatfördelningen ettstor mer

verka.kan komma attsystem
kommittén olika metoder för ökaSamtidigt övervägt attsom

förtsden svenska valordningen har detpersonvalsinslaget i över-
i grundlagsfrågor ochpolitiska partierna vissaläggningar mellan de

personvalsfrågan. Kommittén harvalsystemet ochfrågor berörsom
flera modeller medhärtill funnit anledning utarbetamed hänsyn att ett

till den vidarevalsystem för underlagpersoninriktat att gemer
föras. presenterade modellernakan komma Dediskussion att gersom

personinflytande och förutsätter ringa ellergraduttryck för olika av
valsystem.förändringar nuvarandelångtgående avmer

inslagfram fyra modeller alla bygger påKommittén lägger som
tysk modell förenar majoritetsval medutländska Enfrån system.

enligt belgisk förebild,valkvotsmodell har utformatslistval, etten
listformer idé från det danskaalternativa bygger påförslag med en

modellmodifierad danskmed flera listformer samtsystemet somen
sidoordnad uppställning.danska valsystemetsbygger detpå

de olika förslagendet angeläget behandlaKommittén har attansett
tyska modellenoch med belysande exempel. Denrelativt ingående

eftersom den har bedömts fordraprincipielltbeskrivs dock mer
kommitténs direktiv.faller utanförförändringar som

Även beskrivs utförligt har det inte varitolika modellernadeom
beträffande samtligadetaljerade bestämmelsernödvändigt utformaatt

intevalt behandla förslagen,Kommittén harförslag. att ett somav
utarbetatstidigare, ingående. detta harfullständigt Förutretts mer

bestämt denspecialmotivering. Kommittén harförfattningstext och att
bedömts innehålla de idanska modellen, vilkenmodifierade moment

ändamålsenligakommittén funnit underpersonvalssystemett som
djupare.skall bearbetasförhållanden,nuvarande

valsedlar6.2 Strykningar pånamn m.m.av

Inledning6.2.1

partiernas valsedlar och andra förändringar,Strykningar påav namn
ordningsföljd mellan kandidaterna, har i riksdags-ändradt.ex.som

blivittill kandidat valbar platsveterligen aldrig lett påvalet att en
placering. brukarkandidat med Dettautslagen sämreenav en
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förklaras med förändringarna föratt är för effekt. Enatt ge annan
vinkling är detsäga svenskaatt valsystemetatt konstrueratär så detatt
fordrar mycket hög grad personröstning i formen strykningarav av

för listordningen skall kunnaatt frångås.m.m. Om vill detgöraman
nuvarande effektivt isystemet personvalshänseendemer påutan att
något avgörande förändrasätt det finns två vägar gå. Denatt ena
innebär inriktar sigatt på få väljarna i högreman att gradatt än nu
utnyttja möjligheten förändringargöraatt på valsedlarna i form av
strykningar, ändrad namnordning och tillskrivande Denav namn m.m.
andra är tekniskt göra valsystemetatt på så sätt förändradom att en
valsedel vid kandidaturvalet större värde i dag.ett än Eftersomges
strykningar deär betydelsefulla förändringarnamest på valsedlarna
talas i fortsättningen enbart strykningar.om

2.2 Välj stimuleras utnyttja strykningsmöjlighetenattarna

En åtgärd skulle kunna öka strykningarnas betydelsesom alltsåär att
förmå väljarna stryka på valsedelnatt i högre utsträckning inamn än
dag. Detta skulle möjligen kunna ske ökad information hurgenom om
valsystemet fungerar. Det emellertidär beakta vårtatt nuvarandeatt

inte alldelesär lättillgängligtsystem vad gäller behandlingen av
förändrade valsedlar och dessas betydelse för slutligen skallvem som
förklaras vald. Information skulle fordras bl.a. de regler finnsom som
för registrering partibeteckning och de bestämmelser behandlarav som
i vilka fall valsedlarpå skall obefintliga.namn anses vara

Frågan ocksåär vilket intresse det skulle finnas hos partierna att
till och upplysa möjligheten strykauppmana kandidaterattom som

partierna själva nominerat depå listorna.egna
Om strykningsmöjligheten skall effektivaregöras torde i första hand

andra åtgärder deän nämnda få tillgripas.nu

6.2.3 Tekniska förändringar valsystemetav

Konsekvenserna strykning på valsedelett delsav en ärav namn atten
den kandidat stryks förlorar vilketröst, försämrar hanssom elleren
hennes jämförelsetal, dels de kandidater efteratt står densom som
stryks flyttas listanpå och därmed får bättre jämförelsetal.upp En
strykning kan därför användas i två syften. Antingen för markeraatt
missnöje med viss kandidat eller för förbättra chansen till invalen att
för de kandidater står efter den stryks. Denna distinktionsom ärsom

betydelse när diskuterar effektiviseringav strykningar.man Liteen av

91



Riksdagsvalet sou 199321

fråga sig strykningarna skall användaskanslarvigt uttryckt omman
forskningsprojektet, bilaga framgåreller stjälpa.hjälpa Avför att

bakgrund ändamåletinnebörd växlar. Motpersonmotivets attatt av
minska avståndetangående personval bl.a.reformmed är atten
positivabehandlas först denväljare och valda, påmellan mer synen

strykningar.

kandidatermedel stödjaStrykningar vissaattettsom

föra kandidat från sistamed strykningarTeoretiskt kan väljaren upp en
emellertid omständ-topplacering. Förfarandetlistan till ärplats på en

Folkstyrelsekom-antal strykningar måsteeftersom göras.ligt ett stort
betydligt enklare föraoch föreslogfasta detta sättmittén på ett atttog

väljarenKommittén föreslog medtill första plats.kandidat attupp en
valsedeln skulle fåsiffermarkering i någonpåruta ange omenen

nominerat skulle på valsedeln.partiet ståden överstän somannan
effektivisera nuvarande stryk-denkan sättDetta sägas ett attvara

i det bakom-ingripande förändringarningsmetoden, någrautan mer
möjligheten tilltankenbärandeliggande Den attsystemet. var
förfarandetutnyttjas i omfattning blevförändringar skulle större om

emellertid krävts 50hade det änenklare. Fortfarande att procentmer
nominerat förden partietsigväljarna någon änenat annan somomav

listordningen. Villi stridmandatet skulle besättasdet första motatt
väljareförändring i fråga huråstadkomma många somomman en

sig till modellerlistordningen torde få sökabrytaskall kunna somman
vidvisst försteg framför liströsternainnebär personrösterna ettatt ges

avsnitt.modeller isammanräkningen. Sådana presenteras senare

bli valdamedel hindra kandidater frånstrykningar attett attsom

valsedelstrykning påRedan innebär attettav namn enennu
Sett isolerat förobefintlig den valsedeln.kandidaten betraktas påsom

effektiv. räcker emellertidtill 100 Detsig alltså strykningenär procent
stället kandet slutliga resultatet. Iför påverkainte rentatt man

innebärastrykningarna. skullematematiskt höja värdet på Det att man
just strykning.strykning egentligen värd änärsäger att mer enen

möjlighet införaolika tillvägagångssätt. Enkan tänka sig ärMan att
visstkandidat får antalden innebördenregel ettatt en somaven

vidlistan. Om denstrykningar helt slås från sättsspärrenut ex-
ordningpartiets röstetalempelvis 5 uppnårprocent man en somav
märkastrykningarna effektiva. Det dockärmåste sägas göra attatt en

för påverka. Enmöjligheten småsådan ordning öppnar attgrupper
förutsättning desig och, underväljare kan slå attsammangrupp
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tilluppgår 5 partiets väljare, helt säkraprocent på slåav att utvara
kandidaterna på listan.en av

Man kan tänka sig andra teknisktsätt öka värdet hos stryk-att rent
ningarna. En variant betraktaär varje strykning dubbel.att Detsom
skulle innebära kandidat blivit struken på 100 valsedlaratt såom en
skall hans eller hennes obefintligt på 200. Förnamn anses som att
någon 1 listanän på skall bli vald fordras då 25annan nr att procent,
istället för i dag 50 stryker Systemet kanprocent, sägassom nr
innebära slags negativ kumulering.en

6.2.4 Kommitténs bedömning

Avgörande för hur med effektiva strykningar börett utformassystem
vilket syfte strykningarnaär främst skall tjäna. Skall de ettses som

medel för väljarna positivt uttrycka sina preferenser böratt man
överväga den Folkstyrelsekommitténett föreslogsystem artav
eventuellt kombinerat med negativ dockspärr bör liggaen som
tillräckligt högt för inte små skall kunnaatt personvalet.styragrupper
Det kan i detta sammanhang finnas anledning erinraatt attom
Folkstyrelsekommitténs förslag bedömdes inte få tillräckligt stor
genomslagskraft prop. 878822 34 och det i Personvalskom-atts.
mitténs direktiv framhålls det förslaget inte vidare torde kunnaatt utan
läggas till grund för nyordning. Vill i stället strykningarnaatten man
i första hand skall fungera medel för väljarna peka ochett att utsom
hindra mindre populära kandidater finns anledning övervägaatt ett

medför strykningarna högresystem värde. sådantatt Ettettsom ges
får dock mycket negativ inriktning och det kansystem inte sägasen

minskaägnat avståndet mellan väljare och valda.att Kommitténvara
sammanfattningsvis det inte framkomligär ökaatt väganser atten

personvalsinslaget försöka effektivisera strykningsmöjlig-attgenom
heten.

6.3 Majoritetsval och listval tysk modellav

6.3.1 Grunddragen i förslaget

Ett ökasätt personvalsinslaget kombinera listvalär iatt regionalaatt
kretsar med majoritetsval i enmansvalkretsar. Den bärande tanken är

iviss andel ledamöterna riksdagenatt skallen utsesav genom
majoritetsval i enmansvalkretsar medan återstoden skall väljas genom
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väljare får två Envarje röster.innebäri regioner. Detlistval att avge
Personvalsinslagetlistvalet.regionalai detmajoritetsvalet ochi en

framför alltenmansvalkretsarinförandeförstärks attgenomavgenom
bli mycketkommeri kretsarnomineras dessakandidaterde attsom

intekan detvalrörelsen. Däremotsärskilt underför väljarna,synliga
möjligheterväljarnasökarenmansvalkretsarinförande attsägas att av

partiet.skallkandidaterpartietsvilkenpåverka representerasomav
avseende kommeri dettainflytandeväljarnasså attDet är tvärtom att

nomine-partiernaeftersomenmansvalkretsarna,just iobetydligtvara
fleramedgeför sig skulleochkandidat. I attendast systemetenrar

emellertidröstsplittring skulleRisken förnominerades.kandidater
nominera endaständåpartiernaskäl förfinnsdet attgöra enatt

ikandidaturvaletpåverkamöjlighetenbristandekandidat. Den att
dei förkompenseraskanenmansvalkretsarna systemetattgenom man

Kommitténpreferensröstning.möjlighet tillinförlistvalenregionala en
begränsad till endastbörpreferensröstningenfunnit etthar att vara

införaeffektivt måstelistvaletavsnitt 6.1. För görajfr att mannamn
partierna. Ettfördelas inomskallmandatenhurregler förändrade

medenmansvalkretsarimajoritetsvalkombinerarsystem som
nuvarandei detingreppväsentligt djuparefordrarlistvalregionala

därför landetbl.a.modellerde attän presenterassystemet senare,som
Val-listvalen.regioner förochenmansvalkretsarindelas imäste

mandat itotala antaletdetrelationen mellanochkretsindelningen en-
regionala listmandatsammanlagda antaletdetochmansvalkretsarna

nyckelfrågor.betecknaskan som

regionalaochenmansvalkretsarmellanRelationen6.3.2
kretsar

fördelasskalli riksdagenmandaten349deUtgångspunkten är att
antalalltförEttregionala kretsar.och stortmellan en-enmans-

iriksproportionaliteten sättstillledakommermansvalkretsar attatt
valpartier tenderarhärtillAnledningen är attfara. storaatt avgynnas

Tyskland, därijämförelse kan nämnasSomenmansvalkretsar. atti
enmansval-val iförbundsdagenihälften ledamöterna utses genomav
enmansval-mandat isamtligaoch 19871961mellan årenharkretsar,

Därför måsteeller SPD.CDUCSUvunnits takretsarna manav
Beräkningarutformningenvidpartistrukturentill systemet.hänsyn av

enmansvalkretsarimandatinnebär 174relationvidvisar att somen
utgångspunktmedSocialdemokraternaskulleregionmandat175och

168 de 174erhållitriksdagsval ha1988 årsvidresultatetfrån av
riksproportionellt rättvisan-medanenmansvalkretsarna,imandaten ett
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de resultat hade varit 152 mandat. Det innebär inslagatt ett stort av
enmansvalkretsar sannolikt kommer upphov tillatt valtekniskge
samverkan eller valkarteller. Ett kommasätt tillatt rätta med denna
situation är begränsa antaletatt enmansvalkretsar.

Ett slutligt förslag enligt denna modell måste föregås av en
analys valkretsarnasnoggrann antal och geografiskaav utformning.

Likaså måste de regionala kretsarna konstrueras så överensstäm-att
melse nås med regionens struktur i övrigt.

6.3.3 Mandatfördelningen mellan partier och
överskottsmandat

Mandatfördelningen mellan partierna bör liksom ske med dennu
jämkade uddatalsmetoden. Avgörande för valresultatet mellan partierna
blir resultatet i de regionala listvalen. Det alltsåär det resultatet som
bestämmer hur många platser i riksdagen parti kommer få.ett att

De mandat parti har fått, besättsettsom med de partietsav
kandidater har i sinasegrat enmansvalkretsar.som Om inte alla
mandat kan besättas på det viset, skall återstående mandat tillträdas av
dem varit framgångsrika i demestsom regionala listvalen. Skulle ett
parti ha fått fler mandat i enmansvalkretsarna vadän det berättigatär
till enligt resultatet från listvalen uppkommer överskottsmandat. Det
tidigare nämnda exemplet visade Socialdemokraternaatt i 168vann
enmansvalkretsar, enligt listvalen berättigade tillmen endast 152var
mandat. 16 överskottsmandat uppkom alltså. Det torde inte vara
möjligt finna ordningatt helt eliminerar riskenen försom över-
skottsmandat. Det finns då alternativ.två Antingen får partiet behålla
dem och riksdagen utökas under mandatperioden med motsvarande
antal platser, eller får partiet avstå från besätta mandaten.att Det

alternativet är det principielltsenare tilltalande eftersommest det
medverkar till proportionelltett rättvisande resultat. Det är emellertid
kommitténs bedömning det skulleatt utomordentligt svårtvara att
vinna förståelse för det synsättet bland partier, kandidater och väljare.
Inför dennaett system torde därförman artav detman acceptera att
någon gång kan inträffa överskottsmandatatt uppstår och riksdagenatt
får flytande antal platserett under mandatperioden. Då måste regler
införas omöjliggör lika röstetal i kammaren.som Det finns emellertid

möjligheterstora minska risken föratt överskottsmandat attgenom
begränsa antalet enmansvalkretsar. Ju färre sådana kretsar, desto
mindre risk för överskottsmandat.

95



Riksdagsvalet 199321sou

partiernainomMandatfördelningen6.3.4

alternativingetfinns änenmansvalkretsarnagäller attVad först annat
fårkandidatavgörande. Denkandidatvarjepåröstetaletlåta somvara

förklaras vald.alltsåskallflest röster
sig olikatänkalistvalet kanregionalagäller detdetNär man

behålla dehandstillligger äralternativ näraEtt attmöjligheter. som
jämförelsetalkandidatsvarjeoch låtareglernanuvarande vara

skulle detmajoritetsvalsystemetmedkombinationavgörande. I
kandidaturvaletpåverkamöjligheterväljarnastillemellertid leda attatt

Kommit-begränsade.mycketmed blevsympatiserarparti dedetfrån
införasbörlistvalssystemetsinomdärför dettén att enramanser

kangrad i dagi högreväljarna änpreferensröstning därtillmöjlighet
detpå sättordning kanlämpligkandidaturvalet. En attpåverka vara

uttryckaväljarenförföreslog, underlättaFolkstyrelsekommittén att
oförändrade.mandatfördelningsreglernalåtapreferensersina varamen

medväljarenutformning därvalsedelnbliskulleFöljden att enges en
ville placeraeller honhankandidatdenkundemarkering somange

blirjämförelsetalvarje kandidatsdockblir detFortfarandeöverst. som
in.väljasskallkandidaternaordningi vilkenavgörande för

friaoch denKandidatnomineringen6.3.5
nomineringsrätten

partierdelistvalen kommerregionalatill denomineringenFörutom
enmansvalkretsen.valet itillkandidaternominerafåönskarså attsom

torde intenomineringsförfarandepartiernaslagregleringNågon av
gällerdetanledning närintehellerfinns att, utombehövas. Det

valkretsari flerakandiderabegränsa rättenenmansvalkretsarna, att
iställerkandidatolämpligtfårsamtidigt. Det att uppenvaraanses

finnas någoninte kommerdeteftersomenmansvalkretsar attflera
fleravald iblireller honhankandidatenförnaturlig ersättare om

förmöjligtdetbör attenmansvalkretsar. Däremot personsammavara
enmansvalkretsarna.valen ochregionalabåde desamtidigt ikandidera

dubbelvalsavveckling ochförsärskilda reglerinnebärsagdaDet att
bibehållande denbehövs. Ettefterträdareochutseende ersättare avav

införamöjligtknappastdet ärinnebärnomineringsrätten attfria att
vilkaklartföre valdagen stårdetkandidatur såofficiell personeratt
konstrueramöjlighetenförsvårasDärmedkandiderar. att ensom

kandidater.samtligavalsedel upptarsom

96



Riksdagsvaletsou 199321

Bestämmelser till skydd för partibeteckning införasmåste som en
följd direktivens krav på den fria nomineringsrätten börattav
behållas. Vad gäller listvalen torde föreslagits isystemsamma som
avsnitt 5.6.4 kunna tillämpas. innebärDet alltså varje valsedelatt som
har registrerad partibeteckning för parti anmält kandidateretten som
måste första och andra anmälda kandidaterupptasom namn om
valsedeln Finnsän det endastupptar påettmer ettnamn. namn
valsedel skall detta anmält.vara

Vad gäller enmansvalkretsarna leder bibehållande den friaett av
nomineringsrätten till helst kan ställa i valet underatt vem som upp
valfri partibeteckning. Sannolikheten torde inte stor attvara samma
parti ställer med kandidat.än Däremot kan minoritets-upp mer en

inom partierna lansera sprängkandidat.grupper en
För med enmansvalkretsar i kombination med friatt systemet

nomineringsrätt inte skall bli ohanterligt bör någon form spärrav
införas for deltagande i valet. Därför bör endast den kan visa attsom
han eller hon stöds visst antal röstberättigadeettav personer,
förslagsvis 200, tillåtas ställa i enmansvalkretsarna. Den villupp som
delta i valet har anmäla det hos RSV kontrollerar veder-att attsom
börande uppfyller kraven. Röster kandidaterpå i enmansvalen som
inte sådan godkänd kandidat blir ogiltiga. Samman-namnger en
fattningsvis innebär det sagda den fria nomineringsrätten kanatt
bibehållas i princip oförändrad i de regionala valen, inte låter sigmen
förenas särskilt väl med val i enmansvalkretsar, där officiell kandida-

framstår det naturliga.tur som

6.3.6 och dubbelvalsavvecklingErsättarsystemet

Ersättare efterträdareoch för kandidater alltid bland de ickeutses
valda kandidaterna listornapå i de regionala valen, varvid varje sådan
kandidats jämförelsetal får bli föravgörande ordningen.

En kandidat blir vald i eller flera regionalatvå kretsar tillträdersom
imandatet den krets där hans eller hennes jämförelsetal Blirär störst.

kandidat vald i dels enmansvalkrets och dels regionalsamma en en
krets måste enmansvalkretsen företräde. Där finns det ingen

företrädare för partiet kan besätta mandatet. I sådanannan som en
situation får partiets i det regionala valet stod inästrepresentant som

bli förklarasvald, invald.tur att
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6.3.7 Förhandsanmälan

sitt deltagande 30Partierna skyldiga anmäla dagarbör att senastvara
införasSåvitt gäller de enskilda kandidaterna börföre valdagen. en

Anledningen härtill detanmäla sitt deltagande.möjlighet är attatt
valsedlar samtidigt debli tryckatorde svårt att upptarsomannars

och regionvalen.i både enmansvalen Att såolika kandidaternas namn
nödvändighet i därbetraktaskan ske får närmast ett systemsom en

anmält sitt deltagandeAlla kandidater harharväljaren två röster. som
valsedel däralltså uppföras ochviss dag bör påsenast sammaenen

kandidaten ochvilket partiklart framgårdet representerar om
i regionali enmansvalkrets eller krets.vederbörande kandiderar enen

sammanfalla med den tidpunktanmälan bör lämpligenSista dag för
kringbeställning valsedlar, dvs. förstasista dag föri dag är avsom

maj.veckan i

Sammanfattande bedömning6.3.8

valeti den tyska modellenframträdande draget ärDet attmest av
parti skerskallkandidatervissa de representera ett genomsomav

Även inte kanväljarna påverkaenmansvalkretsar.majoritetsval i om
tillvida utökatblir personvalet sånomineratpartiet attgenomvem

val-väljarna, särskilt undersynliga förblir mycketkandidaterna
preferens-därutöverförstärksPersonvalsmomentetrörelsen. attgenom

Riksproportionalitetenlistvalen.de regionalamedges vidröstning
partierna skermandat mellan påfördelningenbehålls att avgenom

regionerna.listvalen igrundval av
partierleda tillmajoritetsval kommaEmellertid kan att storaattett

dekan upphov tillde Det i sinbekostnad små.på atttur geavgynnas
form valsamverkan. Huri någonmindre partierna går avsamman

den behöver reglerasoch i vilken månskall behandlassituationdenna
i kommitténsöverväganden inte ingårförbli föremålmåste som

inskränkningar i den friamodellen görsVidare förutsätteruppdrag. att
lösas. An-överskottsmandat måstenomineringsrätten. Frågan om

småpartispärren och framförallttill måsteskeocksåpassning måste
regionindelning ske.ochvalkrets-nyen

modell efter tyskkommitténfinner ävenSammantaget att, om en
personvalssynpunkt,tilltalande drag från striktfleraförebild uppvisar

griper in iöverväganden slagkrävermodellsådan ettettav somen
förhållandenförändringar grundläggandemedsammanhangstörre av

utanförväljarna. sådant arbete falleroch Ettpolitiska partiernaför de
uppdrag.kommitténs
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6.4 Valkvotssystem belgisk modellav

6.4.1 förslagetGrunddragen i

Denna modell bygger, liksom personvalsutredningens förslag, denpå
belgiska valordningen. Kommitténs förslag företer därför också stora
likheter med det Personvals- och valkretsutredningen presentera-som
de. huvudsakliga skillnadenDen den modell läggs framär att som nu
visar på möjligheten införa spärregel innebär garantiattav en som en
för inte mycket väljargruppersmå skall kunna personvalet.att styra

Grundtanken partierna precis i dagär skall rangordnaatt som
kandidaterna valsedlarnapå och väljaren på valsedeln skall kunnaatt
markera den kandidat han eller hon helst vill invald. Endastsom se en
sådan markering får Det dock ingetgöras. kravär någon sådanatt
markering Preferensröstningengörs. således frivillig. En kandidatär

markerats valsedelnpå ha fått kandidatersägs Depersonröst.som en
uppnår visst antal den s.k. valkvoten,personröster, blir direktettsom

invalda partiets listanpå de ärrepresentanter oavsettsom var
placerade. Härvidlag spelar alltså listordningen ingen roll. deFör
kandidater fårinte tillräckligt med får däremotpersonröstersom
listordningen betydelse. Alla omarkerade namnvalsedlar, s.k.
partiröster, kommer nämligen tilldelas dessa kandidater, långtsåatt
de räcker, så så många möjligt uppnår valkvoten och kanatt som
förklaras valda. Tilldelningen sker uppifrån listan vilketpå degynnar
kandidater placerats högt.som

Nedan hur valkvoten beräknasnärmare och hur mandatför-anges
delningen sker. förAvgörande hur personvalsinslaget kommerstort att
bli främst i vilken utsträckningär väljarna kommer utnyttjaattsom
möjligheten till preferensröstning. Ett antal preferensröster Ökarstort
sannolikheten för listordningen frångås,kommer vilket föratt att
väljaren kanske det synliga förär beviset personröstningenmest att
fått effekt. Systemet bör rimligen också leda till det bliratt mer
meningsfullt föri dag kandidatän profilera sig.atten

Vidare torde det bli intressant för olika intressegrupper attmer
stödja och framföra kandidat.sin

kan dockDet finnas anledning erinra möjlighetenatt attom av
personvalsinslaget, även många väljare preferensröstar, inte blirom
alldeles synligt. Förklaringen till detta partierna ochär väljarna göratt

värdering de kandiderar. Detta, i förochsamma av personer som som
sig rimligen bör fördel, kan leda till påatt toppnamnenses som en
listorna får alldelesdet övervägande antalet Det i sinpersonröster. tur
kan innebära listordningen i praktiken sällan kommer frångås,att att
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vilket kan tolkas valsystemet inte på något avgörande harsättattsom
förändrats möjligheterna till personval ökat.attgenom

6.4.2 mandatfördelningValkvot och

Förslaget berör endast mandaçfördelningen inom partierna. Det
innebär de nuvarande reglerna för fördelning mandat mellan deatt av
olika partierna kan behållas oförändrade. Mandatfördelningen inom
partierna sker valkvotsmetod enligt följandemed En valkvoten

enligt följande formelberäknas

J
b+c+1

antalet partiet inom valkretsenpåröstera
till partietb antalet valkretsmandat
partiet vunnit i valkretsenutjämningsmandat somc

minsta antal fordras för vinnaValkvoten det röstermotsvarar attsom
kandidater fått lika flermandat. eller de ellerDen mångaett som

förklaras direkt Om intevalkvoten invalda.änröster motsvararsom
följande.partiets mandat kan besättas detta sker Partirösteralla på sätt

Överföringentill de invalda kandidaterna. kan skeöverförs ännu
tilldelas kandidaternaolika principer. det belgiska valsystemetenligt I
beskrivits inlednings-enligt listordningen, på detpartiröster sätt som

kandidater inte blivit invaldinnebär alltså den devis. Det att somav
partiröster tilllistan tilldelasoch står påpå överstpersonröster som

Valkvoten. Om det därefter finns kvareller hondess han uppnår
till den i ordning listanfördela dessa påpartiröster går är nästatt som

partietsfördelning partiröster innebärprincip förDenna attavosv.
får förhållandeviskandidaternarangordning stor genom-enav

blir därmed mindre påtagligt. Ettslagskraft. Personvalsinslaget annat
för-låtafördela partirösterna är personrösternasätt att styraatt

men inte blivitfått flestkandidatdelningen. Den personröstersom
först i tilldelas partiröster, därefter denvald skulledirekt tur attvara

partiröstertill dess samtliga fördelats.flestmed personrösternäst osv.
skulle i praktiken innebäravariant personrösternasDenna attsenare

avgörande för kandidaturvalet. skulleblev helt Detfördelning
alltför inflytande för partierna.leda till reduceratemellertid kunna ett

för valkvots-finner därför inte anledning inomKommittén att ramen
metod för fördelning partirösterföreslå någon änsystemet annan av

finnsi belgiska Om det mandat kvartillämpas detden systemet.som

100



Riksdagsvalet199321sou

fördela sedan samtliga partiröster fördelats kommer dessaatt att
fördelas enbart med ledning personrösterna.av

För uppfattning fordrasvad i frågaatt antalge en om som om
för kandidatröster skall bli invald direkt grundpåatt en av person-
har valkvotenröster beräknats med utgångspunkt från resultatet i det

riksdagsvalet. Dessa beräkningar finns i bilaga Det börsenaste
observeras i de åtskilliga fall parti vunnit endast mandatatt ett ettsom
kommer det fordras hälftenän partiets väljare förenaratt att mer av
sig kandidat denän står överst på listan förom en annan attsom
listordningen skall frångås.

Några exempel med utgångspunkt i resultatet från riksdagsvalet år
1991 illustrerakan valkvotsberäkningen.

Exempel 6.1

Valkrets Parti Valkvot

Stockholms lån Socialdemokraterna 14 439 173 26811 1+

Moderata samlingspartiet 305 18514 96812+ 1

Älvsborgs N Folkpartiet lib. 7 582 15 164 l 1+

Centern 9 121 18 2421 +1

Fyrstads- Kds 7 884 15 768l+1
kretsen

Vänsterpartiet 5 278 557110 +1

Ny demokrati 8 772 17 545l+1

Teoretiskt kan antalet mandat valkvoten.än uppnå Fören person mer
detta krävs samtliga dessa exaktuppnått röstetalatt samma som
valkvoten. Exempelvis två kandidater på Vänsterpartiets listaom ovan
fått vardera 5 278 I sådant fall fårröster. listordningen bliett
avgörande.

Sammanräkningsförfarandet kan också illustreras med några
exempel.
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6.2Exempel

parti fåttEtt har 8 000 000röster 4 partirösterär och 0004varav
Partiet har vunnit 2personröster. mandat. Personrösterna fördelar sig

de olika kandidaterna enligtpå följande

2 500A
800B

C 400
300D

Valkvoten blir 8 000 2 666
2+1

Överföringenkandidaterna fåttIngen har fler valkvoten.röster änav
partiröster följande resultatav ger

2500+A 1662666
800+18662666B

C 400+l968 2368
300+D 0 300

ochA B uppnår valkvoten med hjälp överförda partiröster ochav
förklaras valda.

6.3Exempel

Om starkt avviker från partietspersonrösterna rangordning får de
förbetydelse resultatet, vilket framgårstörre följande exempel.av

Förutsättningarna desamma tidigareär personrösternasom men
fördelar sig på följande sätt

300A
400B

C 2 500
800D

Överföringen partiröster följande resultatav ger
A 300 2 366 2 666+

400+16342034B
C 2 500 5000 2+

800D 0 800+
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A Återståendeuppnår valkvoten med hjälp överförda partiröster.av
partiröster räcker inte för B skall uppnå valkvoten.att C har fler
personröster än Bs totala antal röster. Valda blir A och C.

Systemets eflektivitet

Av de angivna exemplen där partierna framgått med endast listaen
kan utläsas personrösternas betydelse föratt personvalet beror hurpå
de fördelar sig depå olika kandidaterna. I princip får de större
betydelse de avviker från listordningen. Av betydelsestörremer är
emellertid hur andel väljarkårenstor utnyttjar möjligheten tillav som
personval. Om det flertalet väljarestora kommerpersonröstar inte
partirösterna räcka särskilt långt i överföringatt och det blir person-
rösterna Inträffaravgör. det fåsom motsatta, personröstar,att
kommer listordningen överleva. Effektenatt personvalet lämnasav
alltså i väljarnas händer. bärDet dock påpekas kandidatatt en som
står första plats alltid garanteradär inval partirösterna uppgårom
till valkvoten. Detta är intresse med hänsyn framföralltstort till denav
rådande partistrukturen i Sverige. Som framgår bilaga 4 detärav
nämligen, med undantag för Socialdemokraterna, mycket vanligt att

parti i riksdagsvalet vinner endastett mandat i de Valkretsar partietett
mandat. I alla sådana falltar det nödvändigär förutsättningen att

hälften partiets väljareän och förenarmer personröstar sigav om en
och kandidat för någon den star förstsamma att än pdannan som
listan skall bli vald. Valkvotssystemet innebär således betydligt fleratt

hälftenän väljarna måste utnyttja möjligheten förav personröstaatt att
personvalsinslaget skall slå igenom. Att skulleså bli fallet förefaller
mindre sannolikt bakgrund vad käntmot frånär Danmark ochav som
Belgien, där 50 väljarna utnyttjarprocent personvalsmöjlighetenca av
i de nationella valen. Valkvotssystemet kan därför inte bliantas
särskilt effektivt det skall tillämpas i kombination med deom
nuvarande reglerna för fördelningen mandat mellan partierna. Förav
det fall annorlunda valkretsindelning, med större Valkretsar,en
tillskapas kan förutsättningarna för valkvotssystem komma bliett att
bättre. Ju fler mandat parti vinner i valkrets, destoett blirstörreen
nämligen möjligheten personvalsinslaget slår igenomatt vid för-
delningen de sista mandaten.av

Små röstetal

I vissa situationer kan förhållandevis litet antalett ledaröster till att
kandidat blir invald, vilket visas med följande exempel.en
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6.4Exempel

8 000 och vunnit mandat. 3 000har fått 4 AvPartiet röster rösterna är
8 000och 000 Valkvoten blir 600partiröster 5 lpersonröster.

14+

sig följandefördelar enligtPersonrösterna

500A 4
50
150
90

100
110

förklaras vald.valkvoten med enbart ochhar uppnått personrösterA
överföring partiröster.Därefter sker av

50+l55O 1600B
l50+1450 1600C

till valkvoten och förklaras valda.C erhåller partirösterochB upp
fördela. fjärde och sistafinns inga partiröster DetDärefter att

har flest bland detill eftersom Fmandatet går F personröster
kandidaterna.återstående

fått långt flereller kandidaterframförallt då någon någraDet är
för överskottsröster,vad krävs inval,änpersonröster somsom

Risken för dettaangivet slag kan uppkomma.situationer attav nu
särskiltkan inte bedömasinträffa vid val till riksdagenskall storvara
valkretsmandat i varjeröstetalen och antalet äreftersom är stora

risken naturligt-Vid de kommunala valenförhållandevis begränsat. är
väljargrupper ellerpåtaglig. förhindra småvis Ett sätt rentatt attmer

personvaletavgörande inflytande påenstaka väljare får är attettav
kandidatsådan skulle innebära måstespärregel. Eninföra att enen

för listordningen skallvisst minimumuppnå personröster attett av
behandla de överskottsrösterfrångås. Ett sätt ärannat att som en

till övriga kandidater.och överföra demkandidat får partiröstersom
ochanvänds minskar personvalsinslagetvilken metodOavsett som

sådana åtgärderdetaljerat. kan ifrågasättasblir Detsystemet ommer
inte kanriksdagsvalet där riskenbefogade vidär sagtssom nyss

för skall kunnasärskilt småbedömas styrastor att gruppersom
syfte iHärtill spärregel inte tjänar någotpersonvalet. kommer att en

i valkrets. Vid departi vunnit endast mandatalla de fall då ettett en
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nödvändigt med reglerkommunala valen däremot torde det vara som
till följdslumpmässighet kan uppstå mycketförhindrar den attsom av

för kandidaturvalet. Med hänsyn härtillröstetal blir avgörandesmå
viss slumpmässighet vidoch då det inte helt bortse frångår att en

fördel ordningriksdagsvalet det måste attsamt ses som en samma
valkvotssystemet,samtliga val, kommitténtillämpas vid attanser

riksdagsvalet, bör kompletteras med reglervad gällerockså som
inte tillåts personvalet. Kommit-väljargruppersmå styragaranterar att

olika metoder och funnit spärregelhar ärtén övervägt att mesten
kan konstrueras i princip olikaändamålsenlig. spärregel på tvåEn

fastställa partiets röstetalDet ärsätt. procentsatsatt en av somena
för kandidat skall kunna bli vald i stridalltid uppnåsmåste motatt en

bestämma till visslistordningen. andraDet är spärrensättet att en
Kommittén förordarför skall få ske. denandel valkvoten såattav
enklare tillämpa.metoden bl.a. det skälet den Ettförra är attattav

fungerar. Spärren har i exemplet tillvisa hur regelnexempel kan satts
partiets röstetal.5 procent av

6.5 Spärr i röstetaletExempel procent av

kandidat får betydligt flerfrån den situationenExemplet utgår att en
de övriga.personröster än

60 000 och mandat. Valkvotenfått sammanlagt 5parti har rösterEtt
partiets väljare har35 000till 10 000 personröstat.uppgår röster. av

sig enligt följande.fördelarPersonrösterna

A25500
1900
1000
2100
1700

300
2 500

tilldelas 8 100 partirös-och direkt vald. Bhar valkvotenA uppnått är
tilldelas 9 000 partiröster,och vald. Cvalkvoten,uppnår ärter,

tilldelas återstående 7 900och därefter vald. Dvalkvotenuppnår är
vald. ingaoch därefter Nu återstårpartiröster, valkvoten,uppnår är
skulle i detta lägespärregel Hpartiröster dela Utan någonatt ut.

Med 5eftersom har flest påbesätta sista mandatet H röster. spärren
i vald,3 000, blir stället Epartiets röstetal, dvs rösterprocent av

skulle i denna situation halistordningen då blir gällande. Heftersom
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behövt ytterligare 500 förröster komma tillatt spärren och brytaupp
listordningen.

I avsnitt 7.3, behandlar de kommunala valen,som utvecklas
ytterligare.resonemanget

6.4.3 Flera listor

Systemet medger parti går framatt med fleraett listor i samma
valkrets. Det medger även spränglistor försatt fram. Samman-
räkningsförfarandet blir då något komplicerat. Grundprincipen ärmer
dock densamma. För de närmare detaljerna hänvisas till Person-
valsutredningens betänkande Personval- och valkretsindelning SOU
197794, med exempel på mandatfördelning då parti går fram medett
flera listor.

6.4.4 Ersättare och dubbelvalsaweckling

Ersättarna från listautses ledamoten. Sammanräkningsför-samma som
farandet fortsätter så långt krävs för ersättare skall kunnaattsom

För varje kandidatlistautses. erhållit mandat minstsom utses tre
ersättare. Ersättare för kandidat valts på grund personröster tillsom av

större antal valkvotenänett från den lista där kandidatenutses erhållit
flest preferensröster. Om ersättare undantagsvis inte kan från denutses
lista på vilken ledamoten blivit vald därför det inte finns tillräckligtatt
med kandidatnanm, skall ersättare i första hand frånutses listaannan
för partiet i valkretsen. Kan inteersättare heller på detta fårsättutses
ersättaren hämtas från valkrets. I dessa fall skallen annan senare
endast ersättare utses.en

Har någon blivit vald i valkretsän skall kandidaten tillträdamer en
mandatet i den valkrets där han eller hon fått flest personröster.
Mandat kandidat inte tillträder skall tillfalla den kandidatsom stårsom
i erhålla mandattur att på den eller de kandidatlistor från vilka den
valda kandidaten avvecklas. För avgöra står iatt erhållatur attvem
mandat får göras fördelning liströster på dessa listor.en För deny av
närmare detaljerna kan i dettaäven avseende hänvisas till betänkandet
Personval- och valkretsindelning SOU 197794.
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partibeteckningskydd förkandidater tillAnmälan6.4.5 av
partiförhandsanmälanoch av

förfarandenillojalarisken föranledningintefinnsDet att anta att
införs.valkvotssystemminska nämnvärtkommer att ettatt genom

genomslagrelativt starktfånämligenListordningen kommer ettatt
förekommermissbrukförutsättning för detvilket är nu.somen

principen anmälannuvarandedärför denKommittén att avomanser
och förstärkasbehållaspartibeteckning börskydd förtillkandidater

påoch det andraförstabåde detkrav på namnetattettgenom
valsedlar inteKonsekvensenanmäldaskallvalsedeln attavnamn.vara

betraktasvalsedelnsamtliga pådetta kravuppfyller är att somnamn
partiet.tillfallerochobefintliga rösterna

i val 30sitt deltagandeanmälaskyldigapartiernaVidare bör attvara
6.6.9.avsnittiskäl närrmsföre valdagendagar somav

bedömningSammanfattande6.4.6

väljarnabelgiska valsystemetdetbygger påmetodEn gersom
framförkandidatförföreträdede villuttryckamöjlighet attatt enge

förmöjlighetendet främstBelgieni ärfalletLiksom ärannan.en
nomineringar överensstäm-huruvida dessaspartiernavisaväljarna att

effektenfrämstadenuppfattning, ärväljarnasmed avsommer
införövervägandentill partiernasdärigenombidrarDetvalsystemet.

tillför väljarnamöjlighetenförstärkerochnomineringarframtida en
företrädarna.politiskadekontakt medpersonligmer

valtillfälletväljarna videmellertid inteinnebärValkvotsystemet att
skalldevaletpåverkakanmåni någon större personer somav

mandat ivunnit endastpartifall därdem. ettföreträda I ett envart
listord-undantagsvisblirendastdetbedömasfår detvalkrets att som

idetillustration kan nämnasSomfrångås. attkommerningen att
i fall någonförekommit 27endast1919 1985 attunder årenBelgien -

grundblivit vald pålistanvalbar plats påpåinte stått avsom
röstande idehälftenminstberor bl.a. påDettapersonröster. att enav

kandidatochsigoch förenamåste personröstavalkrets sammaom en
val-Eftersomfrångås.skalllistapåförstadetför namnetatt en

partifalletvanligaste ärdetvisat,Sverige har att ettiresultaten att
länderfrånerfarenheternaochi valkretsmandatendastvinner ett en

väljarna personröstar,omkring 50visarpersonvalmed procentatt av
därobetydlig. ValkretsarIkandidaturvaletpåverkan påblir väljarnas

emellertidValkvotsystemetkanmandatvinnerpartierna många ge mer
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inflytande väljarna, särskilt detnär gäller de sist mandaten.vunna
Det kan tilläggas enligt uppgifteratt, inhämtats från Belgien,som går
den diskussion förs där på minskasom inflytandetutnu att för
partilistan antingen enbart preferensröstningatt skallgenom tillåtas
eller överföringenatt partiröster skall slopas.av

Kommittén har också, enligt sina direktiv, beakta inteatt fåtalatt ett
röstande kan påverka kandidaturvalet. Den risk i detta hänseende som
valkvotsmodellen innehåller måste vid riksdagsvalen i detvara
närmaste försumbar. Det belgiska exemplet visar det äratt ytterst
sällan sådan situation uppstår. Införsen dessutom spärr, såen som
föreslagits, bortfaller risken helt.

Kommitténs krav på skallatt ett nytt rimligtsystem enkeltvara att
tillämpa för de väljande får uppfyllt. Däremot kan valkvotsmo-anses
dellen sägas svårgenomtränglig för väljarnavara vad effekternaavser

avgiven personröst. Detta berorav främsten på överföringen av
partiröster. En fått fler personrösterperson änsom kan blien annan
förbigången även antalet personröster högtär inteom når tillmen upp
valkvoten. För väljare skall förståatt huren personröstningen kan
göras effektivare fordras också han eller hon haratt kunskap om
sammanräkningsförfarandet. Detta blir relativt komplicerat om
möjligheten för partierna framgå med fleraatt listor och den fria
nomineringsrätten skall behållas. Särskilt gäller det i de kommunala
valen.

Sammantaget finner kommittén valsystematt byggerett på densom
belgiska valkvotsmodellen strikt personvalssynpunkt har obestrid-ur
liga fördelar framför vårt nuvarande valsystem genomslagetattmen
för väljarnas påverkan kan bli ringa och sammanräkningsför-att
farandet blir krångligt och riskerar fördröja valresultatet.att

6.5 Alternativa listor

6.5.1 Grunddragen i förslaget

Denna modell utformadär efter idé från det danska meden systemet
flera listformer. Det förtjänar framhållas det framföratt alltatt är
möjligheten för partierna välja mellan olikaatt listformer i samma
valkrets har betraktats det eftersträvansvärda.som I övrigt harsom det
förhållandevis komplicerade danska fått stå tillbakasystemet för
enklare lösningar. Således innebär förslaget inte någon ändring i den
nuvarande valkretsindelningen. Inte heller behöver de nuvarande
reglerna för hur mandaten skall fördelas mellan partierna förändras.
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utseendeförordningeniförändringarvissakrävsDäremot av
varjetankengrundläggandedenbygger på attSystemetersättare.

får hurställer avgöradetvalkrets där storti varjeparti,enskilt upp,
kandidater.partietsurvaletväljare skall påpartietsinflytande av

kontroll överönskar störrevalkretsvissipartiDet enensom
väsentligtalltilistformanvändakanpersonsammansättningen somen

i högre gradönskarpartieri dag. Devi harden sommotsvarar
fram medgåmöjlighetenfårtill väljarnakandidaturvalet attöverlåta
önskarde helstkandidatdenmarkeraväljarna harlistor där seatt

avgörande fördåblirkandidatvarjepåpersonrösterAntaletvald.
valda.skall förklaraskandidatervilka som

tillkunna kommaskalllistformeralltså tvåUtgångspunkten är att
mandatdehuravgöralistform kommerValetanvändning. att somav

fortsättningenkandidater. Ipartietsfördelasskall påvunnitharpartiet
listformför denanvändaspartiuppställning attkommer somtermen

andradenkandidaturvalet. Förinflytande påpartierna stortettger
personuppställning. För göra systemetanvänds attlistformen termen

få förekommadet intemöjligt börbegripligtochlätthanterligtså som
skälparti börochlistformer. Ettolikatvåän sammaavsammamer

valkrets.isamtidigtlistformerolikamedframfåheller gåinte samma
samtidigt framgåpartierolikaförtillåtetskall det attDäremot vara

Moderaterna,kanSåledeslistformer.olikasinsemellan t.ex.med
kandidatersinalanserai valkretsväljaoch CenternFolkpartiet att en

partiuppställ-väljerpartierövrigamedanpersonuppställning,genom
Dendetförhållandetkankrets motsatta.ning. I varaarmanen

inomlistformerolikaförekomma tvåkandetomständigheten att
detkompliceratblir äninnebäraintetordevalkretsen att systemet mer

förolika listorflerafram medofta gårparti attvarjenuvarande där
möjlig-tordeTvärtomtill valetställningväljarnalåta ta av person.

personvalmedgerlistformvälja denpartiförheten attett som
parti inomfrånflera listorförekomsteninnebära sammaatt av

detkannedankommenterasSomminskar. närmarevalkretsen
synpunkt.valadministrativfördelarvissainnebära ur

förändringar påandraellerstryka göraMöjligheten attatt namn
inskränkningenytterligaremed denfinnas kvarkommervalsedlarna att

i deanmäldaskallvalsedelpåförstade tvâ namnvaraatt namnen en
partibeteckningsinregistreralåtitpartigäller förvalsedelnfall ett som

5.6.4.avsnittjfr
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6.5.2 Utformning listor och mandatfördelningav

Den uppställningsform skall de partiersom garantera att såsom
önskar skall inflytande över kandidaturvalet måste konstrueras så att
rangordningen på valsedlarna får betydelse for mandatfördelningen
inom partiet. Så sker i hög grad med det nuvarande systemet, trots att
det formelltrent förutrymme inslagger ett stort personval. Detav
finns inte anledning änatt det ianta praktikenannat att parti-stora
inflytandet med nuvarande listform och mandatfördelningsregler
kommer bestå även alternativatt listform medgerom en störresom ett
inslag personval införs. Det framstår därförav inte befogat attsom
välja någon form för partiuppställningannan detän vi har isystem
dag. Den nuvarande ordningen bör alltså infogas del i detsom en
valsystem kommittén Det innebärsom presenterar. således att stora
delar de gällande bestämmelsernaav bör bibehållas oförändrade.

Personuppstdllning

Vad gäller utformningen den listform skall detgöraav möjligtsom att
åstadkomma ökat personvalsinslag,ett och för vilken termen person-
uppställning används, finns flera tänkbara alternativ. Ett är före-att
skriva kandidaternaatt på valsedeln skall i bokstavsordningtas upp
och det vid varjeatt finns möjlighet för väljarennamn en medatt
exempelvis kryss markeraett någon kandidaterna. Eftersomav
kandidaterna i bokstavsordningpresenteras kan ordningsföljden mellan
dem på valsedlarna inte tillåtas i något fall fåatt någon betydelse för
mandatfördelningen. Avgörande för i vilken ordning kandidaterna
skall väljas blir i stället personrösternas fördelning på de olika
kandidaterna. Den fått flest markeringar besättersom partiets första
mandat, den med flestnäst markeringar platsnästatar Enosv.
särskild fråga i sammanhanget hurär valsedlar någonutan person-
markering skall behandlas. Om väljer upprätthålla kravattman påett

kandidaterna skallatt i bokstavsordningpresenteras torde det inte
finnas något alternativ än bortseannat från dessaatt röster när
mandaten besätts med kandidater. Det innebär i praktiken detatt
uteslutande är personrösterna blir avgörande för mandatför-som
delningen inom partiet.

Ett alternativ i frågaannat listform och mandatfördelningom är att
kräva partiet rangordnaratt kandidaterna, listordningenutan attmen
får betydelse i undantagsfall,änannat vid lika röstetalt.ex. ellersom

det osannolika skulle inträffa partietom får fleratt mandat än vad det
finns kandidater med personröster. En sådan ordning skulle innebära

rangordningen listanatt på tjänar information till väljarna,som men
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normalfallet. Systemetbetydelse isjälvständigfårinte någonövrigti
uppställningalfabetiskvidfungera likadantalltsåkommer att som

listordningen tillåts slåundantagssituationer därspeciellaiutom
påtagligt, andraåmindreblirPersonvalsmomentet någotigenom. men

inteundantagssituationerivalsystemetförundviks riskensidan att
fram tillkommitdärförKommittén harlösningar.tillhandahåller att

alfabetiska. Dessutomframförföredralistorrangordnade är att ger en
regelinföramöjlighetrangordnatskandidaternaordning där att enen

Kommitténavgörande.blirmycket personröstermotverkar attsom
detregelsådaninförandevisserligen inteföreslår omnu, menav en

iinfogasregelnerforderligt kansigvisa systemet.skulle
personuppställning harmedlistornapresenteradedeAv nu

rangordnadealternativet meddetförsåledes fastnatkommittén senare
tillämpaenkelfördelasskall ärmandatenför hurMetoden attlistor.

partiernaförutsätterSystemetförstå.lättocksåtorde attoch attvara
kandidaternade olikainformerari dagänsättpå annatett om

sigvisaolikadessa på sättviktigare förblirdetsamtidigt att uppsom
till dem.förhållandepersonligtetableraochväljarnainför ett mer

i högreväljarnaförincitamentkan verkai sin attDetta etttur som
organisa-partiernainte baraintresserikta sitti daggrad än mot som

enskildadeockså representerartioner, motutan personer som
samtidigtför väljarna uppnåsinflytandepartierna. Ett större som

väljaredeminskar. Föroch valdaväljaremellanavståndet ansersom
tjänarpersonfrågornalämpadebäst avgörapartiorganisationerna är att

vägledning.listornarangordningen på ensom
alfabetiskrangordnadvisar hurexempelNedanstående resp.en

ske.mandatfördelningen kanoch hurutformasvalsedel kan
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Exempel på rangordnad namnvalsedel

Val till riksdagen

PARTINAMN

fårDu markera den kandidat
du helst vill invaldsom se

Du får bara göra markeringen

1 Stina Carlsson, riksdagsledamot, Mjölby

2 Ernst Eriksson, skådespelare, Linköping

3 Britt Davidsson, datakonsult, Söderköping

4 Arnold Andersson, Vadstenaagronom,

Åtvidaberg5 Lars Bengtsson, lärare,

6
...................................... ..-

7
..................................... ..

Östergötlands läns valkrets
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Exempel 6.6 Kandidaturval

Partiet har valt fram medgå personuppställning framgårpå sättatt av
valsedeln. Partiet har vunnit mandat. Totalt 15 000 giltigatre avgavs
valsedlar för partiet. Av dessa saknade 6 000 personmarkering. På de

9 000återstående valsedlarna fördelade sig personmarkeringarna enligt
följande Carlsson 000,4 Andersson 3 000, Eriksson 1 500 och

500. Valda blir alltså Carlsson,Bengtsson Andersson och Eriksson.

6.7Exempel Lika röstetal m.m.

Partiet har 3vunnit mandat. 15 000 har förröster partiet. Avavgetts
Återstående6dessa 000 liströster och partimarkeradeär valsedlar.

9 000 röster är Personrösterna fördelar sigpersonröster. enligt
Carlssonföljande 3 000, Eriksson 1 500, Bengtsson l 500, Davidsson

500 och Anderssonl l 500. dennaI osannolika situation blir resultatet
Carlsson besätter första mandatet i kraft flest Ipersonröster.att av

övrigt blir listordningen avgörande. Valda blir alltså Carlsson,
Eriksson och Davidsson.

förutsättningarnaOm ändras Carlssonså få 7 000 deatt antas av
9 000 och Davidsson 2 000 kommerpersonrösterna de blitvå valdaatt

grund de fått flestpå Någon kandidatpersonröster. harattav annan
inte fått Därför kommer Erikssonpersonröster. den tredjeatt ta

listordningen.platsen på grund av

6.8 SmåExempel röstetal

följande exempel Carlsson ha fåttl 7 000 de 9 000antas av person-
Av de återstående 2 000 har Davidssonrösterna. fåttpersonrösterna

7001 och Andersson 300. Valda blir alltså Carlsson, Davidsson och
Andersson.

direktiven tillI personvalskommittén framhålls det inte fåratt vara
möjligt för små väljare personvalet bekostnadpåatt styragrupper av

den väljare kanske hellre överlåter personvalet tillstora gruppav som
partiinstanserna. Om med utgångspunkt i det angivna exemplet,man

300de väljare in Andersson tillåtitsröstatatt styraanser som
personvalet bekostnad de 6 000 väljarepå inte lämnat någonav som

införas.kan spärregel får innebördenpersonröst Den då den atten en
kandidat för bli vald med frångående listordningen måste uppnåatt av

minimum Exempelvis 5röster. det totala antaletett procentav av
I det sist beskrivna fallet skulle det innebäraröster. spärrenatt sattes
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vid 750 Det skulle innebäraröster. Andersson fått 300 rösteratt som
inte blir vald, i stället Eriksson andraär listan.utan påsom namn
Rangordningen listanpå alltså i de fallöver kandidat intetar en
uppnått 5 röstetalet för partiet.procent av

Exempel på alfabetisk namnvalsedel
Val till riksdagen

PARTINAMN
Du får markera den kandidat

du villhelst invald.som se
fårDu bara göra nmrkeñng.en

Arnold Andersson, Vadstenaagronom,

ÅtvidabergLars Bengtsson, lärare.

Stina Carlsson, riksdagsledamot, Mjölby

Ernst Eriksson, skådespelare, Linköping

o- - . o. . . . . . . . -. . . . . . . . . . . o. ono. . . o. . . -. - . . . . o. . u.

- . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .-

Östergötlands läns valkrets

114



Riksdagsvalet199321sou

6.5. 3 listorAntalet

Som bör det inte få förekomma parti använder signämnts att ett av
listform i valkrets. Den ordningen skulleän motsattaen sammamer

onödigt komplicerat för väljarna och dessutom försvåragöra systemet
sammanräkningsförfarandet. Varje parti därför införmåste nomine-
ringsarbetet i samband med de allmänna valen ställning till vilkenta

skall användas ilistform valkrets. Partierna har därefter attsom resp.
föreviss tid valdagen hos valmyndigheten anmäla vilkensenast

listform skall användas. Skulle det i valkretsen sedan förekommasom
uppställningsformlistor med den anmälts bör dessaänannan som

förfrånkännas betydelse personvalet. kommerDe med andra ord
endast tillgodoräknas partiet partiröster. Det bör inte kommaatt som
i fråga betrakta icke anmälda listor ogiltiga. Det nämligengåratt som

frånaldrig helt bortse risken för sådana listor före val spridsatt att ett
till allmänheten okynne eller sabotagelusta. väljareEnav som av
misstag använder sådan lista bör inte drabbas kalamiteten atten av
hans eller hennes blir ogiltig.röst

begränsningen listform partiUtöver och valkrets finnsav en per
anledning inskränka föreläggainte väljarna olika listor.rättenatt att

inte riskera inskränka fria nomineringsrättenFör den bör deatt att
partier så önskar alltså många listor de vill, undersåpresenterasom
förutsättning de håller sig till den anmälda listformen. Det äratt
emellertid kommitténs bedömning behovet flera listor partiatt av per

minska föreslagna ordningen.kommer med den Det innebär heltatt
enkelt den kandidat fått flest första platsenpersonrösteratt tarsom

vilken partiets listor eller hon förekommer.hanpåoavsettosv., av
frånSkulle flera kandidater olika listor få exakt röstetal kansamma

inbördes rangordningen bli sådaninte den avgörande. I undantags-en
lottning tillgripas. alternativsituation kan få Ett i den angivnaannat

mandatfördelningsituationen mellan de olika listornaär göraatt en
och förklara den kandidat vald förekommer den lista harpåsom som

jämförelsetal. Partier i dag flera listor i syftestörst presenterar attsom
eller för komma tilltill stånd ökat personval medrättaett att

åsiktsskillnader vid kandidatnomineringarna torde emellertid komma
samtligavälja personuppställning där kandidater kan påatt tas upp en

valsedel. Nedanstående tabell visar Valkretsaroch antal därsamma
riksdagsval 1973 1985 1991partierna vid åren och år haft flera-

listor.
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Tabell 6.1 Antalvalkrdsari riksdagsval1973 1985och partierna1991där hah.flera listor-

Antal Valkretsar partiper
Valår vpkv kds nydm c s mp

1973 13 15 18 2 1
1976 16 23 14 2 2
1979 14 7 9 1 2
1982 9 9 10 1 2
1985 17 28 9 1 1
1991 10 8 12 3 3 2 9

rikslistor2 och norrlandslistaen

Om bedömningen riktigär personuppställning kommer iatt att stor
utsträckning nuvarandeersätta praxis inom varje parti framgå medatt
flera listor torde inte obetydliga besparingar kunna göras att ettgenom
mindre antal valsedlar behöver produceras och distribueras.

6.5.4 Tidpunkten för anmälan listformav

I det nuvarande fastställer RSV inför varje valsystemet partiernanär
har anmäla kandidater till skydd för partibeteckningsenast att och när

beställningar valsedlar skall förgöras leverans skallsenastav att
kunna ske 45 dagar före valdagen. Dessa tidpunkter brukar infalla
under första veckan i maj. Det förefaller naturligt haatt motsvaran-en
de ordning för anmälan listform. Det skulle nämligen bidra tillav att
det i god tid stod klart för väljare och massmedia hur partierna tänker

i de olika valkretsarna. Vidare skulle det medföra deagera att
valadministrativa myndigheterna får tid förbereda sig. RSV böratt
därför i egenskap central valmyndighet bemyndigas bestämmaav att

partiernanär har anmäla vilken listform de önskar tillämpa.senast att
Anmälan behörig företrädaregörs för partiet, hos RSV eller, medav
stöd bemyndigande, myndighet. För det fall partiav ettannan
underlåter anmäla listform det partiet ha valtatt partiuppställ-anses
ning. Genom denna ordning elimineras risken för något parti påatt
grund missförstånd eller liknande utesluts från delta i valet.av att

6.5.5 Ersättarsystemet

Även reglerna för utseende ersättare mäste till möjlighetenav anpassas
använda olika listformer. Kommitténatt det nuvarandeattanser

bör behållas och tillämpas i de fallsystemet partiuppställning kommer
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Äventill användning. vid personuppställning bör listtrogen metoden
intetillämpas. Dock bör listordningen på i dagsättsamma som vara

avgörande för i vilken ordning kandidaterna skall i anspråktas som
Avgörande bör i stället kandidaternas inbördes röstetal.ersättare. vara
skall alltså från listaErsättarna den valda kandidatenutses samma som

i anspråk i ordningoch efter sina personliga röstetal. I avsnitttas
6.6.4 hur sådant konstrueras.kan Dock fårnärmare ett systemanges

frånbortses den spärregel beskrivs där.som

6.5.6 Dubbelvalsavveckling

Förslaget till valsystem innebär inte bostadsbandnågot införs.nytt att
Således kommer det fortfarande möjligt föratt attvara en person
kandidera i flera valkretsar. Därför krävs särskilda regler för vilket
mandat kandidat skall tillträda han eller hon blivit invald ien om mer

valkrets. dag löses situationen s.k.I dubbelvalsavveck-än en genom
vilket innebär kandidaten tillträderling, mandatet i den valkrets däratt

hans eller hennes jämförelsetal I tillåterär störst. ett system som
listformeralternativa blir frågan komplex. princip kan olikaI tremer

kandidat isituationer tänkas där plats valkrets.äntaren mer en

Kandidaten vinner i eller flera kretsartvå där partiuppställning
situationtillämpas. Denna vad kan ske medmotsvarar som

nuvarande ordning. gällande reglerna kan därförDe behållas
oförändrade, vilket innebär kandidaten får tillträda mandatetatt
i valkrets eller hon har jämförelsetal.den där han störst

kandidaten iOm vinner eller flera kretsar där personuppställ-två
ining tillämpas bör kandidaten tillträda mandatet den krets där

fått Situationenhan eller hon har relativt flest personröster.
beskrivs i avsnitt 6.6.5.närmare

tredje situationen kandidat blivit invald dels iDen är att enen
partiuppställning,eller flera kretsar listor med dels i ellerpå en

flera kretsar där personuppställning Konkurrensenanvänts.
listformermellan Valkretsar med likadana löses på sätt som

därför det falletIntresset koncentreras påangetts attovan. en
kandidat blivit invald i krets med personuppställning och ien en

med partiuppställning, olika listformernaHär kommer dearman
finnsbrytas varandra. Det lösa problemet.två sätt Detatt mot att

vikta varandra använda sigär systemen mot attatt genomena av
jämförelsetal. andra helt enkelt låta listformDet sättet är att en
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få företräde framför den andra. Lämpligen då personuppställ-ges
ning företräde, eftersom det kan verka incitament för ökatettsom
personval. Det skulle alltså innebära kandidat blivitatt om en
invald i kretsar med olika listform kommer han eller hon att
besätta mandatet i den krets tillämpar personuppställning.som

denMot modellen kan i föroch sig anföras den inte iattsenare
tillräcklig grad hänsyn till röstetalet för kandidaten i de olikatar

Åvalkretsarna. andra sidan torde det svårt finna sättatt ettvara
beräkna jämförelsetal för de olika listformerna kan göraatt som

anspråk rättvisande.på Kommittén har därför funnitatt attvara
metoden med företräde för personuppställning föredra,är att
eftersom den enkel tillämpa förutsebar,är och vilketatt ger
partierna möjlighet hänsyn till följderna dubbelvalsav-att ta av
veckling vid valet listform. Också i detta fall skall det mandatav

kandidaten inte tillträder besättas den stod inäst tursom av som
bli enligtvald ersättarordningen.att

6.5.7 Fri nomineringsrätt och alternativa listformer

RSV skall, liksom i dag, besluta kandidatanmälningarnanär görssom
till skydd för partibeteckning, skall gjorda. De nuvarandesenast vara
reglerna kan behållas oförändrade, vilken listform partioavsett ettsom
valt. För riksdagsvalets del innebär detta bl.a. parti kan hosatt ett
RSV anmäla minst och högst4 15 valkrets och tillattpersoner per
anmälan skall bifogas skriftlig förklaring från varje kandidat atten
partiet fått tillstånd anmäla henne eller honom. partier låtitDeatt som
registrera sin partibeteckning förskydd densammages genom en
föreskrift med följande innebörd valsedelEn partibeteck-upptarsom
ningen för parti, i viss valkrets kandiderar med partiupp-ett som en
ställning eller personuppställning skall första och andrasom namn

kandidater förpå den valkretsen partiet.anmältsuppta namnen som av
Valsedlar inte uppfyller dessa krav inte ogiltiga. Däremot skallärsom

valsedeln obefintliga.på I sådana fall kommernamnen anses vara
alltså valsedlarna, listform, behandlas partiröster. Detoavsett att som
anmälningsförfarande intenämnts led iutgör någonettsom nu
officiell kandidatur. Kommittén har inte funnit skälnämnts attsom
föreslå officiell ikandidatur form förhandsanmälan kandidat-av av
listor jfr avsnitt 5.6.3.

Valkretsar där partiI använder sig partiuppställning kommerett av
spränglistor och utomstående kandidater behandlas idag, dvs.att som
varje kandidats jämförelsetal iavgörande för vilken ordningär
kandidaterna väljasskall in.
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l Valkretsar där parti framgår med personuppställning kan detett
ifrågasättas det med hänsyn till möjligheten otillbörligtpåatt ettom

påverka valutgången motiverat hasätt är några särskilda regler tillatt
skydd för partibeteckning. Eventuella särlistor har partietssom
beteckning och inte har någotupptar gemensamtsom personer som
med ifrågavarande parti torde inte vinna framgång änannat om
väljarna förväxlar dessa listor med dem partiet.presenterassom av
Eftersom med personuppställning kommer leda tillsystemet att ett

intresse för kandidaternas torde redanstörre härigenom för-person
växlingsrisken bli mindre. Dessutom innebär den omständigheten att
mandatfördelningen sker uteslutande efter hur fördelarpersonrösterna
sig samtliga kandidater risken förpå liten kupperäratt att antyttav nu
slag skall lyckas. Det gäller inte bara väljarnafå fel lista,att att ta

också förmåsde skall lägga sina på kandidat.rösterutan att samma
emellertid uteslutasDet kan inte det ändå kommer försökgörasatt att

eller mindre otillbörligtpå utnyttja Sådanasättatt ett systemet.mer
förfaranden ägnade undergräva förtroendet för valsystemet.är Detatt

intedärför, minst preventiv synpunkt, angeläget med bestämmel-är ur
medför manipulationer slagdetta har mycket liten utsiktattser som av

lyckas. Kommittén föreslår därför valsedlarna i de fallävenatt att ett
parti fram med personuppställning skallgår minst tvåtoppas av

kandidater.anmälda Därigenom också enhetliguppnås reglering.en
Kommittén föreslår varjeockså parti önskar delta i deatt som

allmänna valen 30 dagar före valdagen hos RSV eller länsstyrelserna
sittanmäler deltagande. Anmälan bör behörig företrädaregöras förav

partiet och innehålla uppgift vilket val och vilken valkretsom som
anmälan Valsedlar för partier inte sittanmält deltagandeavser. som

ogiltiga.betraktas som

6.5.8 Sammanfattande bedömning

Modellen med alternativa listformer ordningmedger medatt etten
personinriktat valsystem kan införas gradvis.

förAvgörande hur personvalsinslaget kommer bli delsärstort att
uppställningsformvilken partierna kommer välja, dels i vilkenatt

utsträckning väljarna möjligheterkommer utnyttja de till personvalatt
personuppställning medger. Systemet för partierna,utrymmesom ger

de Önskar, fullt låta väljarna personvalet.så avgöra ävenatt utom
väljarnas anledningVad gäller beteende finns det erinraatt attom

det ökade intresset för politikernas personligheter viktigutgör en
anledning till den röstsplittring förekommer. Erfarenheter frånsom
utlandet Belgien visaroch Danmark också allmäntpåt.ex. ett sett
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stigande intresse för personval. Det därför kommitténsär bedömning
personuppställning siktpå kommer bli den dominerandeatt att

uppställningsformen.
En anledning till ändå behålla möjligheten med partiuppställningatt

jämsides med personuppställning bl.a.är den kan medverka tillatt att
icke önskvärda personkampanjer enskilda kandidater uppstår. Ettav
parti har anledning kandidatnågon har för avsiktatt tro attsom att
driva frågor i strid med den allmänna uppfattningen inom partiet i

syften kan, inte drastiska åtgärder finnes påkallade, väljaegna om mer
partiuppställning. Därigenom kommer personfrågan iavgörasatt
samband med internaden nomineringen och inte inför väljarna i en
valrörelse, vilket skulle kunna avleda intresset från valets huvudfrågor.

Den alternativa listformen skulle också kunna minska risken för att
stridigheter eller meningsmotsättningar mellan olika kandidater inom

parti leder till sådana kampanjer ibland förekommit isamma t.ex.som
Finland, eller någon kommer mandat till följderövra privataatt att av
ekonomiska insatser eller andra ovidkommande omständigheter.

Det presenterade förslaget torde också uppfylla direktivens krav på
små inte får personvaletavgöra bekostnadpå dematt grupper av som

kanske överlåter detta till partiorganisationerna. För sådan ickeatt en
önskvärd situation skall fordrasuppstå nämligen partierna tillatt
övervägande del använder sig personuppställning samtidigtav som
väljarna i utsträckning avstår från utnyttja möjligheten tillstor att
personval. Då kommer nämligen det fåtal personröstat attsom

personvalet. En sådan utveckling framstår intestyraensamma som
särskilt sannolik. En likartad situation brukar framhållas isom
sammanhanget är någon kandidat får mycket antalatt ett stort

och därförpersonröster risken sedan denär kandidatenatt stor att,
blivit vald, återstående mandat fördelas på grundval mycket litetettav
antal Om partipersonröster. använder sig personuppställningett av
kan den risken aldrig helt elimineras. Införs spärregel minskar docken
risken.

Vad gäller sammanräkningsförfarandet kan detta inte kommaanses
fördröjas intenämnvärt mycket antal väljare kommeratt ett stortom

personrösta.att
En fördelarna med med alternativa listor ärett systemav att

väljarna känner igen sig i det gamla samtidigt desystemet som ges en
möjlighet uttryck för det ökade personintresse förekommer.att ge som
En nackdel emellertidär skall tillämpas vid såvälatt, systemetom
riksdagsval kommunalval, antalet listor kan komma verkaattsom
förvirrande väljaren. Vidarepå kan det visa sig svårt förklaraatt
varför valmöjligheterna kan bli olika i olika Valkretsar. Man kan heller
inte bortse från risken det beskrivna kommer fördröjaatt systemet att
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partier i fall,personvalsinslag eftersom mångaökatinförandet ettav
utfalla, kanpersonval kan komma väntashurosäkerhetvid attettom

partiuppställningen.gamlabehålla den
gäller grund-det såkommitténfinner närSammantaget att en

finnas godadet kanvalsystemetändringreformläggande avsom en
Samtidigt detgradvis.införas stårför sådan börtalarskäl att ensom

förblir besvärligtalternativa listormeddock klart systemetatt
och det riskerarförhållandennuvarandetillämpa underväljarna attatt
i valsystemet.personvalsmomentetfördröja genomslagettatt av

avvägningavhängigt hur sådanställningstagande blirslutligtEtt av en
gors.

dansk modell6.6 Modiñerad

i förslaget6.6.1 Grunddragen

sidoordnadvalsystemetsdanskadetinspireradModellen är av
uppställning.

rangordningioch demkandidaternominerarPartierna presenterar
Väljaren kannuvarande äveniliksomvalsedlarnapå system.

strykningarden ochvalsedeln göraanvända ärfortsättningsvis som
kanväljaren ocksåförändringar. Detgodtagbara ärandraeller attnya

Väljarenintillimed Xkandidaternamarkera namnet.rutaett enen av
ha lämnat personröst.då enanses

mellan partiernamandatfördelningeninteinnebärSystemet att
mandatfördelningen inom partierna.förändrasförändras. Däremot

får flestden kandidatgrundprincipen är,enklaDen att som
andramed flest detdenförsta mandatet, nästtilldelas detpersonröster

kandidaterlika mångaavgivits pådet inte personrösterOm somosv.
tillsättasmandat på sättskall återståendemandat, somsammavunna

blilistordningen kommeri praktikeninnebäri dag. Det attatt
fall.avgörande i dessa

förblir avgörandedär endast antalet personrösterordningEn
förpartiinflytandet och öppnarreducerarkandidaturvalet, avsevärt att
därförbörpersonvalet. Systemetbestämmakanfåtal personrösterett

antaldetlitet ellerför hurmedkompletteras spärr stort person-en
skallrangordningpartietsmedföraskallskallröster attvara, som

Vadflera olika sätt.kan beräknas påsådanEnfrångås. spärr som
fastbestämmaalternativlämpliga är,framstår ettattnärmast som

de röstereller beslutaantal personröster procentsatsatt somavenom
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totalt avgivits för partiet i valkretsen. Kommittén har valt tillämpaatt
ordning meden procentsats.en

Den modifierade danska modellen medger flera listor kanatt
användas partierna och den fria nomineringsrättenattav i princip
behålls. Den inskränkning görs är det föreslås alla partierattsom att

önskar delta i de allmänna valen i förväg skallsom anmäla sitt
deltagande. Detta motiveratär främst praktiska hänsyn och utgörav
inte någon förutsättning för införande ökat personvalsinslag.ettav

Systemet bygger på två olika regelverk skallatt kunna tillämpas
även endast listform används. För det fall någraom en att person-

interöster har lämnats eller de personröster lämnats inteom som
uppgår till den bestämda blirspärren, listordningen gällande. I de fall
där kandidat fått personröster överstigeren spärrantalet skallsom
enbart personrösterna bli avgörande. För väljaren kommer denna
växling mellan olika regelverk inte det deatt är valadmini-utansynas
strativa myndigheterna kommer tillämpa olika regler föratt desom
olika fallen.

6.6.2 Avvägningen mellan partiernas och väljarnas
inflytande

Grundidén i enbartsystemet att personrösternas fördelning är
avgörande för de nominerade kandidaterna skall tilldelasvem av som
mandat medför partiernas inflytande begränsasatt till urvalet deav

skall förekomma på valsedlarna. Därutöver skullenanm listord-som
ningen inte och därmed inte heller partiets värderinggynnas deav
olika kandidaternas förmåga partietatt i de valdarepresentera
församlingarna. Det skulle också, kunnanämnts, få till följdsom att
personvalet sker slumpmässigt i de fall när väljare utnyttjar
möjligheten personrösta elleratt personrösterna fördelar sig ojämnt.

Rangordnade listor partierna möjlighet upplysa väljarenger atten
partiets prioriteringar. En spärregel innebär denom nuvarandeatt

metoden för fastställa rangordningen mellanatt kandidaterna behålls
beträffande de kandidater inte uppnår visst minimiantalett röster.som
I praktiken innebär det listordningen kommer frångåsatt endast iatt
de fall då kandidat fått detta minsta antal röster. När det i fortsätt-en
ningen i olika sammanhang sägs listordningen kommer beståatt att

alltså den nuvarande metoden föratt utseendeavses kandidaterav
skall tillämpas.

Frågan vilken nivå skallspärren läggas på ärom avgörandeav
betydelse för avvägningen mellan väljarnas och partiernas inflytande.
Tanken bakom spärregel kan sägas frånutgå de politiskaen att
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partierna har befogat intresse kunna påverka kandidaturvaletett attav
eftersom de väl känner till de kandidaternas förutsättningar påattegna
olika förverka partietssätt idéer och mål förverkligas och detatt att
därför rimligt sådanaär överväganden inte skall kunna omkullkas-att

mycket litet fåtal. Frågan då vad rimligär ärtas ettav som en
avvägning mellan partiernas inflytande och väljarnas. Frågan kan
också formuleras. Hur partietsmånga väljare måste göraav en annan
bedömning personfrågorna den nominerande instansenän för detattav
skall få effekt För detta krävs i dedag i fallmånga där partiett
vunnit endast mandat 50 partiets väljare stryker detett att procent av
första För bryta listordningen i de fall parti vunnitnamnet. att ett mer

mandat fordras i vissa fall mindre förän frångå listordningen.ett att
åstadkommaFör reell förändring i förhållande till vadatt en som

gäller i dag bör således väsentligt lägrespärren S0än procent.vara
Att precisera spärrnivånnärmare grannlaga uppgift.är Enen av

svårigheterna ligger i försöka bedömning i hur höggöra gradatt en av
väljarna kommer använda sig möjligheten Detpersonrösta.att attav

rimligt intresset för personröstningär kommer varieraatt anta att att
mellan de olika partiernas väljare. Omfattningen personröstningenav
får också olika utfall för de olika partierna. Detta illustreras attav om
personröstningen ligger högt,mycket 60 70t.ex. procentom av-
valmanskåren får mindre betydelsepersonröstar, spärren för de partier

vid riksdagsvalet vinnerendast mandat i valkrets. Person-ettsom en
kommer i dessa fall ändå blirösterna helt avgörande för besättandetatt

mandatet. För partier vinner många mandat i valkrets blirav som en
emellertid effekten mått personröstning nivåspärrensett stort attav av
får betydelse för tillsättandet de sista mandaten.stor av

Om intresset för blirpå lägre, 30röstaatt t.ex. procentperson ca
väljarna kan låg särskilt i kretsar,personröstar, spärr storaav en

medförakomma fåtal väljare tillåts personvalet påatt att ett styra
bekostnad dem frånavstått på Enrösta sådanattav som person.
utveckling bör undvikas för inte balansen mellan personval ochatt
partival skall förlorad.gå hög kombineradEn medspärr ett svagt
intresse för personröstning andra sidanå personvalsmomentetgör att
blir uttunnat.

Kommittén har fört ingående diskussioner spärrnivån och enatsom
väl avvägd nivå torde ligga i intervalletnågonstans 5 10attom en -

Eftersom det fråga introduceraär ochprocent. att ett nytt systemom
det inte går ha bestämd meningnågon hur många väljeratt om som

kommittén det befogatpersonrösta, iaktta vissäratt att attanser en
försiktighet det fastställagäller spärrnivån ochnär låta den iatt ett
inledningsskede hellre ligga högre förnågot lågt. Personvalsinslagetän
kommer med sådan nivå bli betydligtäven i dag.större änatten
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Skulle det visa sig lämpligt sedan erfarenheter vunnits från denatt,
ordningen, ytterligare öka personvalsinslaget, det lätt justeraär attnya

spärren.

Tabell6.2 Spin 8 partiernas vidröstetal riksdagsvaletår 1991procentav

Valkrets
M C Fp KdS NyD S V

Stockholms kommuns 10651 1012 3960 1698 2358 10328 2476
Stockholms läns 14877 1965 5552 2363 3763 13861 1884
Uppsala läns 2950 15011208 770 999 4718 604
Södermanlands läns 2377 1032 1661 797 930 5702 -Östergötlands läns 4415 1739 1735 1844 1384 8117 828
Jönköpings läns 3014 1762 1180 2690 830 5585 -
Kronobergs läns 1782 1359 621 807 687 3154 -
Kalmar läns 2312 1827 741 995 878 5015 -
Gotlands läns 602 1056- - - - -
Blekinge läns 1438 718 3654- - - -
Kristianstads läns 3589 1510 1040 1089 1216 5133 -
Fyrstadskretsen 7144 787 2120 1261 1403 8730 844
Malmöhus läns 4483 1272 174 8841 1114 5663 -
Hallands läns 3198 1804 1200 923 976 4233 -
Göteborgs kommuns 5408 680 2619 1578 1535 7172 1476
Bohusläns 3455 1297 1812 1366 1241 5256 619
Älvsborgs läns 2524 1459 1213 1230 1044 4758norra -Älvsborgs läns södra 1928 1080 771 91 1 3496- -
Skaraborgs läns 2858 1839 1089 1498 1671 4885 -
Värmlands läns 2649 1586 1108 926 1035 6335 683
Örebro läns 2224 1110 1338 1180 951 6179 735
Västmanlands läns 2302 890 1258 831 977 5728 -
Kopparbergs läns 2349 1703 1080 989 1059 6125 685
Gävleborgs läns 1919 1611 1181 916 899 7054 875
Västernorrlands läns 1803 1568 1019 982 656 6657 702
Jämtlands läns 931 1175 3136- - - -
Västerbottens läns 1401 1626 1277 1011 5848 701-
Norrbottens läns 1470 979 926 7430 1213- -

6.2I tabell med utgångspunkt från 1991 riksdagsvalårs huranges
många röster 8 riksdagspartiernas röstetalmotsvarar procentsom av
i samtliga Valkretsar. Talen har i förekommande fall avrundats till

lägsta hela tal.närmaste
I det följande antal exempel för belysa hurett attges systemet

fungerar. För enkelhets skull bortses i dessa exempel från partimarke-
rade valsedlar. Det skall dock framhållas beräkningen spärr-att av

skallniván pá grundval samtliga giltiga valsedlargöras av som
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för partiet i valkretsen. I underlaget föravgetts beräkningen ingår
alltså liströster namnvalsedlar personmarkering, partimarkeradeutan
valsedlar narnnvalsedlar medsamt personmarkering.

I exempel 6.9 visas några beräkningar med olika nivåer på
spärrnivån. De exempel i övrigt länmas för illustrerasom att
tillämpningen frånutgår spärrnivå 8systemet på Dennaav en procent.
nivå har också vidanvänts utarbetandet förslag till lagtext och iav
specialmotiveringen.

Exempel 6.9 Olika nivåer på spärren

Ett parti har fått sammanlagt 30 000 vilketröster, 3 mandat.gett
Kandidaterna A, B, C, D, F och G står listan.på Av partiets
väljare har 50 personröstat, vilket inteprocent är orimligtett
antagande bl.a.med hänsyn till vad käntär från Danmark ochsom
Belgien. 00015 harpersonröster således De fördelar sigavgetts.
enligt följande. A 7 000, B 000,4 C 1000, D 1500 och E 600,

400F och G 500.
Om spärren vidsätts 5 partiets röstetal, ellerprocent 1 500av

kommerröster, A, B och D väljas. A,B och D haratt samtliga
kommit över och detspärren därför ingetär hindrar listord-attsom
ningen frångås.

Om spärren vidsätts 10 eller 3 000 blirröster, resultatetprocent,
A och B, kommitatt över förstspärren, förklaras valda. Ingensom av

de övriga kandidaterna har kommit över ochspärren därför blir
listordningen avgörande för besättandet det tredje mandatet. Detav
tredje mandatet skall därför besättas C. Sätts vidspärren 15av procent
eller 5004 kommerröster, A bli vald påatt ochpersonröster
listordningen i övrigt bestå eftersom ingen deatt återståendeav
kandidaterna kommit över spärren.

När ställning till den nivå kandidattar måste förman uppnåsom en
kunna bli vald påatt personröster måste beakta också detman

förhållandet högre spärrnivån desto färreatt sätts kandidater kan
väljas med personröster. En spärr på 25 innebär maximaltprocent att
4 mandat kan besättas med kandidater grundvalpå deras personligaav
röstetal. Uppgår spärren till 10 blir motsvarande antalprocent
kandidater 10. En spärr på 5 leder till 20 mandat kanprocent att
besättas med kandidater fått personliga röster. Det skall docksom
framhållas de angivna siffrorna förutsätteratt alla partiets väljareatt
lämnar personröster och rösterna fördelar sig jämnt.att

I de Valkretsar där partierna vunnit mandat vid riksdagsvaletsenaste
det genomsnittliga resultatet följande. Moderata samlingspartietvar 3

mandat, Socialdemokraterna 5 mandat och övriga partier mellan 1 och
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mandat. Med spärrnivå 5 förutsatt 302 på 50procent procenten av-
personvalsmöjlighetenväljarna utnyttjar torde personvalsinslaget bli

tydligt samtidigt mycket förhindras valet.små att styragruppersom
kan dock knappast räkna med samtliga mandatMan att ettsom

iframgångsrikt parti vinner valkrets kan besättas medstoren
blivit personligtkandidater valda. I de Valkretsar där partietsom

blivinner endast mandat torde det vanligare mandatet blirett att
kommer med all sannolikhet inte innebärapersonligt. Detta att annat

i flertalet fall de kandidater står på valsedelnöverstän att som
Erfarenheter från länder tillämparkommer bli valda.att som person-

nämligen kandidater placeradeval visar de högt listanär påatt som
också får flest personröster.

6.10 fungerar i olika situationerExempel Hur spärregeln med
från årutgångspunkt i riksdagsvalet 1991resultatet

mandatStor valkrets och många

Socialdemokraterna har i Stockholms kommun fått 129 108 röster,
8 40 eller 51 643 väljarevilket mandat. Anta procentgett att person-

8 partiets röstetal till 10 328Spärren uppgårpåröstat. procent av
kandidater kan bli valda Om 5Högst 5 på personröster.röster.

kandidater 51 640 i anspråk. 5når Förspärren personröstertas att
med kandidater grundval deras personligamandat skall besättas på av

fordras fördelar sig osannolikt jämnt.röstetal alltså personrösternaatt
Stockholms län fått 185 968 vilket 12Moderaterna har i röster gett

eller 387 väljare Spärrenmandat. Anta 40 74 personröstat.procent,att
till 8778 partiets röstetal 14 Person-på uppgår röster.procent av

för 12 kandidater skall kommaräcker inte till överrösterna att
kandidater invalda vilketMaximalt 5 kan bli på personrösterspärren.

dock fordrar fördelar sig jämnt.rösternaatt
situationerna nödvändigtvis kandidaterde angivna måste någraI

listordningen.väljas in grundvalpå av

valkrets och färre mandatMellanstor något

fått 70 790 vilkethar i Malmöhus länSocialdemokraterna röster, gett
31640 eller 28 väljaremandat. Anta5 personröstat.att procent

röstetal till 6638 partiets uppgår 5Spärren på röster.procent av
fördela sig helt jämt kandidater för allapå 5Personrösterna måste att

kandidater.med personligt valda Detta såmandat skall besättas är
framstår uteslutet alla mandat blir besattaosannolikt det attatt som
grundmed kandidater på personröster.av
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Kds har i Jönköpings län fått 33 637 vilketröster, 2 mandat.gett
Anta 40 eller 13 454 väljare Spärrenatt personröstat.procent, på 8

partiets röstetal till 2 690uppgår I detta fallprocent röster. fordrasav
3805 väljare fördelar sina jämntpersonröster 2 kandidateratt på för

båda skall bli valda på personröster. Därefter finnsatt överskott påett
8 074 En spridningskevhetpersonröster. kanstor personrösternaav
förekomma personvalsinslaget förlorat.gårutan att

valkretsLiten och mandatett

Centern har Gotlandpå fått 7 532 vilketröster, l mandat. Antagett
40 eller 3 012 väljare, Spärrenatt personröstat. 8procent, på procent
partiets röstetal till 602uppgår röster.av

ÖrebroVänsterpartiet har i län fått 9 195 och lröster mandat. Anta
40 eller 3 678 väljare Spärrenatt personröstat. 8procent, på procent
partiets röstetal uppgår till 735 röster.av

I dessa situationer det bedömasmåste sannolikt partietsattsom
blir personligt vald.representant

Om bedömningengör 8spärren på alltför lågär iattman procent
de fall parti vunnit mandat med jämförelsevis litetett antalett ett

kan kompletteraröster, spärregeln med absolut lägsta nivå.man en
Enligt kommitténs bedömning leder fast nivångräns, ävenen om

justeras eller andra hållet, till alltför skillnader mellanstoraena
partierna. Dessutom medför fast i någorlundagräns rimlig nivåen att
personvalsinslaget kommer variera alltför mycket mellan de olikaatt
valkretsarna. Kommittén förordar därför enbart procentuell spärren
vid utformningen den spärregel skall gälla vid riksdagsvalet.av som

Hur nivån på bör bestämmasspärren har kommittén utvecklat
tidigare i detta avsnitt.

6.6.3 Kandidaturvalet

Beträffande de kandidater kommit över skerspärren nämntssom som
kandidaturvalet enbart på grundval kandidaternas röstetal, dåav som
också kan derassägas jämförelsetal.vara

När det gäller beräkna antalet förpersonröster kandidaterna skeratt
ingen begränsning med hänsyn till vilka partiets listor i valkretsenav

vilkapå kandidaterna erhållit personrösterna. En kandidat ärsom
uppförd på såväl huvudlistan eller flerapå spränglistor försom en

fårparti alltså röstetal detutgörs sammanlagdaettsamma som av
antalet dessapersonröster på listor. Anledningen till beräkningenatt
inte bör ske listvis bedömningenär det rimligt kandidatenär böratt att
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få tillgodoräkna sig hela det stöd kanpersonrösterna sägas utgörasom
för kandidatur.hans eller hennes I och för sig borde då iman
konsekvensens tillåta kandidat förekommer påattnamn en som

för fårvalsedlar olika partier tillgodoräkna sig det sammanlagda
antalet sådan ordningEn skulle emellertid stridapersonröster. mot
principen valet i första hand skall partival och dessutomatt ettvara

praktiska problem. Därförskapa bör endast erhållitspersonröster som
och partibeteckningunder räknas Skulle fleraen samma samman.

kandidater exakt får lottninguppnå röstetal tillgripas.samma
gäller tillsättningen kandidater fåttVad inte så mångaav som

kommitde sker urvalet enligt denpersonröster över spärrenatt
nuvarande s.k. absoluta heltalsmetoden. Av exempel 6.11 framgår hur

metoden fungerar.den
beskrivna kandidaterna innebärDet förstsättet att utse attnu man

valsedlarna efterfår hur fördelat sig ochpersonrösternasortera
därefter vilka kandidaterkonstatera kommit över spärren.som
Strykningar och andra förändringar valsedlarna i detta intepå skedeär

betydelse i fall de sådanän är påannat att art attav av namnen
valsedeln skall betraktas obefintliga eller valsedeln skallattsom
ogiltigförklaras. Sedan det konstaterats vilka kandidater klaratsom

fastställs den inbördes ordningen mellan dessa och förklarasdespärren
ytterligare fårvalda. Finns det mandat besätta valsedlarnaatt sorteras

enligt princip i dag, dvs. i efterpå det förstanytt samma som grupper
valsedlarna. Sammanräkningarna sker sedanpå på sättnamnet samma

i från kandidaterdag. Dock skall helt bortses de blivit valdasom som
Som utvecklas nedanpå skall alltså ingenpersonröster. närmare

reduktion jämförelsetal ske grund kandidater blivit valdapå attavav
på personröster.

6.11 nuvarande sättet rangordna kandidater,Exempel Det att
heltalsmetoden

finns femparti har fått mandat. valsedeln kandidater.Ett Påtre
A,B,C,D och Totalt har 000 valsedlar.E. 1 Valsedlarna äravgetts
samtliga oförändrade. A samtliga l 000 valsedlar ochstår påöverst
får röstetal, också jämförelsetal, 000.på 1 Vidär nästaett som
sammanräkning då bortses från A konstateras B står överst påatt
1000 valsedlar. hans röstetal, inte jämförelsetal.Detta Förär attmen
få fram jämförelsetalet skall värdet dessa ärvts frånrösterav som
A reduceras. Eftersom de ärvda varit med besättarösterna att ettom
mandat, nämligen skall de divideras med detta talAs, ökat mednu

dvs. Jämförelsetalet för B blir då 1 0002 500. Vid dentvå.ett
tredje sammanräkningen C 1000konstateras står på valsedlaröverstatt
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från A ochnu bortses B blivit valda. 1000Dessa valsedlar harsom
bidragit till två mandat besatts. beräknaFör jämförelsetalet skallatt att
således 1000 divideras med ökat med dvs. 10003två 333.ett, tre.

motsvarande blir jämförelsetaletPå for 250sätt D osv.
detta okomplicerade fallI blir alltså A, och CB valda i ordning

efter sina jämförelsetal.
När den situationen uppstår någon eller några partietsatt av

kandidater kommit och dessa kandidater inteöver spärren äratt
tillräckligt för besättamånga samtliga mandat partiet vunnitatt som

båda de angivna metoderna tillämpas.måste De kandidater som
kommit rangordnas efter sina personligaöver spärren röstetal medan

förjämförelsetal övriga beräknas enligt heltalsmetoden. särskildEn
fråga i det sammanhanget de kandidater inteär nått spärrenom som
skall få sina jämförelsetal reducerade till följd kandidater påattav

lista först blivit invalda på Enligt kommitténspersonröster.samma
uppfattning bör inte ske. ställetså I bör helt bortse från demman som
blivit valda. problematikDenna kommenteras under exempelnärmare
6.15.

6.12 kandidaterExempel Konkurrens mellan kommit översom
spärren

parti har fått 50 000 22 100Ett ochröster, vunnitpersonröster,varav
framtvå mandat. Partiet har med listor.gått två Spärren tilluppgår

0004 röster.

Lista Lista 2l

500 A 2000A
3 100B X 2 500
8C 500 C 1450
3 000D D 1050

15 100 0007

detta fall gäller huvudregeln.I C och D blir valda eftersom de fått
ochflest dessutom 000på 4 Observeraröster än spärren röster.mer

från båda listorna räknas C harpersonrösterna alltså fåttatt samman.
9 950 och 050D 4 personröster.
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Exempel 6.13 Lika röstetal

Partiet har fått 54 000 och 3röster mandat. Partiet har framgått med
2 listor. Spärren till 320uppgår 4 röster.

Lista l 32 000 Lista 2 22 000
A 6 000 S 0005

400B 4 T 5004
C 5001 U 500
T 200 B 300

detta fallI kommer A och S besätta förstadet andraatt mandatetresp.
i kraft sina personliga röstetal. Både B och T har kommit överav

harspärren. De dessutom exakt röstetal, 4 700. Avgörande församma
besättandet det tredje mandatet får i detta fall bli hur lotten utfallet.av

Exempel 6.14 Konkurrens mellan kandidater inte nåttharsom
till spärrenupp

Ett parti har fått 50 000 röster, 12 050 ochpersonröster, tvåvarav
mandat. Partiet har framgått med listor. Spärren blir 0004tre röster.

Lista 1 19 000 Lista 2 17 000 Lista 3 14 000
A 1500 B 600 L 900
B 1000 A 450 M 800
C 500 1000F N 200
D 1100 G 1500 O 850
E 900 H 700 P 50

Ingen kandidaterna har nått till spärren. Nu bortses helt frånav upp
Jämförelsetalpersonrösterna. får beräknas enligt heltalsmetoden.nu

Vid första sammanräkningen konkurrerar A, B och L. A har större
jämförelsetal 19 000 de övrigaän och kommer därmed besätta detatt
första mandatet. Vid den andra sammanräkningen får B jämförelse-
ta1et,19 000+ 17 000 18 000 vilket högreär Ls jämförelsetalän

Är14 000.på B därför det andra mandatet.tar alltså situationen som
i det angivna exemplet ingen kandidaterna nåratt till spärrenav upp
sker kandidaturvalet helt enligt den nuvarande ordningen.
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6.15 påExempel Utseende kandidater grundvalav av person-
kombinerasröster skall med utseende kandidater enligtav

heltalsmetoden

parti fåtthar 100 000 8 mandat.Ett och Partiet har framröster gått
3 Spärrenmed listor. ligger 8 000på Andelen väljareröster. harsom

till 46 46personröstat uppgår eller 000.procent,

Lista 60 000 Lista 251 2 000 Lista 3 15 000
10000A B 2000 2000D
7000 8100B x s 500
4000c 500Y P 300
5500 1500D z 200R

Å1000E D 1000 700
500F F 750 N -

G 425 G 25 G -
28 425 13 875 3 700

Följande kandidater har samtliga klarat A 10 000, listaspärren
9 000, lista och 8 500, listaB 1 D 1,2 och 8X 100, listasamt

därför2. De kommer i nämnd ordning, besätta de första4att,
mandaten. de övriga kandidaternaIngen kan tillträda mandat påav
grund eftersom ingen dempersonröster nått till spärren.av av upp

heltalsmetoden skallNär användas för fördela återståendeattnu
mandat mellan kandidaterna kan tänka sig alternativ.två Detman ena

i alla frånavseenden bortse de kandidaterär blivit valdaatt som
tidigare. Listorna betraktas helt enkelt de personvaldasom om
kandidaterna uppfördainte hade varit listorna.på Lista 1 kommer då

C, och Lista 2E F. Y, Z och listaF. På 3 kommeratt toppas av av
de och konkurrensenöversta P R. I det 5eattnamnen vara om
mandatet kommer då Y och S konkurrera med oreduceradeatt
jämförelsetal, dvs. C 60 000, Y 25 000 och S 15 000, vilket leder till

C blir vald. Vid sammanräkning kommer frånnästa E lista 1att att
konkurrera med S frånY och lista 2 jämförelsetalE får påettresp.
60 000 2 30 000, vilket högre vad och SY har. E därförär än tar

6edet mandatet. Nästa sammanräkning leder till frånF lista 1 fåratt
röstetal 60 000.på När detta reducerats uppgår det till 60 0003ett
000. Eftersom20 Ys jämförelsetal högre, 25 000,är går det 7e

mandatet till Y. Sista mandatet kommer besättas frånF listaatt av
sitt jämförelsetalmed 20 000. dettapå Med beräkna jämförel-sätt att

setal kommer de mindre framgångsrika kandidaterna inte miss-att
på lista, de kandidaterstå blir valda påattgynnas av samma som som

personröster.
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Det andra sättet tillgå heltalsmetodenvägaatt när skall användas
är hänsyn till de kandidateratt ta blivit invalda på personröstersom
på så desätt övriga kandidaternaatt på lista får sina jämförel-samma
setal reducerade i förhållande till de antal blivit direkt valda. detIsom
ovanstående exemplet skulle det leda till C från lista 1 fåratt ett
jämförelsetal 20på 000 i stället för 60 000. För de kandidater på
listan följer efter dem blivit valda påsom innebärpersonröstersom
det försämradavsevärt konkurrenssituation i förhållandeen till andra
listor. Det i sin kan verka incitamenttur för taktiskaett attsom
överväganden partietsän värdering kandidaterna blirsnarare av
bestämmande vid listkompositionen se exempel 6.16 nedan. Skillna-
den mellan de olika metoderna har betydelse endast det före-när
kommer flera listor för partiet. På grund vad ochsagtsav som nu
eftersom det inte kommer finnas lika anledningatt i dagstor attsom

flera listor metodenpresentera med oreducerade jämförelsetalsamt är
enklare från sammanräkningssynpunkt, kommittén fördelarnaattanser
med den metoden överväger. Kommittén föreslår därför vidatt man
ordnandet kandidatnamnen enligt heltalsmetoden skall bortse heltav
från de kandidater blivit valda på personröster.som

Exempel 6.16 Reducerade jämförelsetal

Anta parti räknar med vinna 3 kanskeatt ett 4 mandat i valkretsen.att
Två partiets kandidater A och B välkändaär och populära. Det kanav
på goda grunder de kommer få så mångaantas att personligaatt röster

de blir valda. Det råder enighetatt dessa i första hand börattom
lanseras partiets blivande riksdagsledamöter. De övriga partietssom av
kandidater mindreär kända och inomär partiet hurman oense om
nomineringen beträffande dessa skall En majoritet inom partietut.se
önskar C och D skall bli valda. En minoritetatt förordar E och F.
Huvudlistan A, C D E Spränglistanoch F.upptar A,upptar, ,C och D. Huvudlistan får 28 000 Spränglistanröster. får 19 000
röster. Partiet vinner 3 mandat och endast A och B blir personligt
valda. Om de övriga kandidaternas röstetal skall reduceras med hänsyn
till A och blivitB valda sker följandeatt Cs jämförelsetal blir
28 0002,6 10 769,23. Ezsjämförelsetal blir 19 000 1,4 13 571,42.
E det sista mandatet. C missgynnastar alltså A och B placera-attav
des före honom listan. Ompå majoriteten varit taktisk skulle denmer

antingenha placerat C listan,överst på eller på andra plats mellan A
och B.
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6.6.4 Ersättarsystemet

Inledning

det nuvarande skallI för varje kandidatersättaresystemet utses som
väljs. Principen frånär parti, iersättareatt att utses samma samma

frånvalkrets och listtyp den ledamot skallsamma som som som
Beträffande riksdagsvalet gäller för varjeersättas. ledamot skallatt

lika många ledamotens parti har fåttersättare mandatutses som som
i valkretsen. Minst skall dock alltidersättare för varjetre utses
ledamot. Ersättarna för alla de riksdagsledamöterär gemensamma som
har valts för parti och för listtyp gruppersättare.samma samma
Ersättarna kallas normalt till tjänstgöring i den ordning de Närutsetts.

ledamot från sittavgår uppdrag under mandatperioden utsesen en
efterträdare. Till efterträdare den iersättare stårutses tur attsom som
inträda. När sker det på grundval de valsedlarersättare utses av som
gällde för den ordinarie ledamoten han eller hon fick platsnär i
nanmordningen enligt 14 kap. 6 § vallagen. Det innebär ersättarnaatt

från lista bidragit till den ordinarie ledamoten blivitutses atten som
vald. detta skett med hjälp olikaHar listor den kandidatutsesav som

första lediga fleststår på dessa. Varje valsedel räknassom namn av
detta sammanhangi hel reduktionNågon röstvärdetröst.ensom av

alltså ej. åskådliggöra tillämpningenFör degörs nuvarandeatt av
reglerna fall föremålåterges varit för prövning i valprövnings-ett som
nämnden.

gickModerata samlingspartiet i riksdagsval fram med listor iett tre
valkrets.en

Lista 1 Lista 2 3Lista

Bråkenhielm Jonsson Björck
Sjögreen Gunnarsson Jonsson
Svenningsson Söderström Bråkenhielm
Granstad Axeheim Johansson
Ekberg Bonde Melin
Aspring Hylten Björklund

13911 9 117 16 637röster röster röster

Partiet erhöll mandat. De valda blev Björck, ochJonsson Bråken-tre
hielm. Till frånutsågs lista Johansson, Melinersättare och
Björklund. Beslutet överklagades bl.a. medersättarnaatt utse
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förmotiveringen Bråkenhielm ochersättare Jonsson bordeatt utses
från lista lista Valprövningsnämnden1 fann inte anledning attresp.
ändra beslutet utseende Lista 3 hadeersättare. nämligen i högreom av
grad de övriga bidragit till ochJonsson Bråkenhielm blivitän att
valda. Sedan Björk blivit vald förstaJonsson listaär pånamn
Varje valsedel skall i detta sammanhang betraktas hel röst.som en
Således finns det 16 637 för listaJonsson på 9röster 117 påmot
lista Sedan tagit plats Bråkenhielm förstaJonsson listaär pånamn

motsvarande i högre gradpå lista 1 bidragit till inval.sätt änsom
föreskrivethade alltså Om BråkenhielmErsättarna på sätt.utsetts

hade till efterträdare Johansson.avgått utsetts
det nuvarande riktas emellanåtMot kritik.sättet ersättareatt utse

bl.a. det rimligtDenna går på utsågsersättarnaattut vore mer om
framstårfrån vad kandidats huvudlista. Vidare har detresp.som som

påtalats med den nuvarande ordningen kan inträffa kandidatatt att en
med mycket låg listplacering, ledamöters avgång kanen genom m.m.,
komma tjänstgöra medan högt placerade kandidaterersättare,att som

lista, dragit intepå kommer i fråga.många röster,en annan som
Kommittén väl medveten problematiken, också behandladesär om som

1978 vallagskommitté. Vallagskommittén fann i betänkandetårsav
Översyn SOU 198045vallagen 2 det i och för sigattav vore
möjligt enligt metod ledamöterna,ersättarnaatt utse samma som men

det inte skulle garanti förnågon kom frånersättarnaatt att att utsesge
lista ledamöterna. Vallagskommittén konstruerade ocksåsomsamma
listtroget dock medfördeersättaresätt ersättareett att utse attmer som

i det nuvarande kunde hämtas frånpå vadsätt änett annat systemet
i vissa fall kunde uppfatta den ordinarie ledamotensattvarasom som

huvudlista. känsligt för förändringarDetta dock påsystem var
valsedlarna kunde medföra föroch risk sammanräkningsför-atten

Kommittén fann sammanfattningsvisfarandet skulle försenas. detatt
i flesta fall parti fram listorde då går med flera föredraärett att att

hämtas från listtyp samlat de flestaden ochersättare rösterna attsom
fördelardet nuvarande har obestridliga valteknisksystemet ur

synpunkt. Av dessa skäl det inte föreligga tillräckliga skälansågs att
ändringarföreslå i ersättarsystemet.

Personvalskommittén delar den redovisade uppfattningen ochnu
de olägenheter kan uppstå med det nuvarandeatt systemetanser som

i sig inte sådan omfattning det motiverat för den sakensär äratt attav
skull ändra ordningen för utseende Härtill kommer deersättare. attav
problem aktualiseras främst i de fall då parti väljeruppstår ett attsom
i och valkrets fram s.k. listor.gå med saxade Med deten samma
förslag till personvalsinslag framökat läggs torde dettaett som nu
behov komma minska eftersom kandidaterna föraskan påatt upp
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lista och ändå konkurrera på någorlunda lika villkor. Isamma ett
avseende bör dock reglerna för utseende förändrasersättareav som en
följd principen kandidater fåttatt antalav ett personrösterstortsom
bör komma i fråga före de övriga.

Huvudregeln för utseende ersättare bör ersättarna liksomattav vara
skall från listaden bidragit till invalutses ledamoten.mestnu som av

Om det finns någon kandidat har kommit över spärren påsom samma
lista den valda ledamoten, inte blivit vald, skall vederböran-som men
de först i anspråk ersättare. Denna situationtas kan endastsom upp-
komma i fråga listor där kandidat blivit vald på personröster.om en
Iden mån det inte finns kandidater fått så många personröstersom att
de kan till ersättare på detta skallsätt denutses nuvarande ordningen
tillämpas.

Liksom bör antalet förersättare varje ledamot det antalnu motsvara
mandat partiet vunnit, dock skall minst ersättare Vidare börtre utses.
ersättarna och inkallasgruppersättare till tjänstgöring påvara samma

skersätt som nu.
Den olikhetenstörsta jämfört med det nuvarande blir alltsåsystemet

inte alltidersättarna kommer strikt efteratt listordningenatt utses utan
det personliga röstetalet kan bliatt avgörande i vissa fall. Däremot

kommer ersättarna alltid från den lista bidragitatt tas tillmestsom
inval ledamoten valts. Detta alltsåär skillnad i förhållandeav som en
till vad gäller för utseende ledamöterna. En effekt dettasom av av
listtrogna sätt detersättare är någonatt gång kan inträffautse att att

kandidat blir utsedd till ersättare det på lista förtrots atten en annan
parti i valkretsen kan finnas kandidat har fått flersamma en som

Enligtpersonröster. kommitténs uppfattning dettaär emellertid inte
någon direkt nackdel. fallI de parti valt framgå med flera listorett att

det nämligenär ofta så de kandidater står på lista haratt som samma
bedömts särskilt lämpade varandra.ersätta Exempelvis denärattvara
olika listorna har komponerats med geografisk utgångspunkt eller då
det sigrör s.k. ungdomslista.om en

Den omständigheten för kandidaterersättarna valtsatt påsom
skallpersonröster hämtas från den lista där den valda fått flest

personröster torde också innebära frånersättarna vadatt tas som
normalt kommer framstå ledamotens huvudlista.sett att som
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Exempel 6.17 Utseende ersättareav

Partiet har fått 50 000 och 2 mandat.röster finnsDet 2 listor. Spärren
tilluppgår 0004 röster.

Lista 1 30 000 Lista 2 20 000
A3000 C4000
B1000 500B
C 500 A 1100
D1500 X4000

200E Y 100
F 100 Z 50

C och har fått flestA 4 500personröster 100.4 De kommerresp.
därför förklaras valda. Tre skallersättare för ochatt utses var en av
dem. forErsättare C skall från lista 2 där denne fått flesttas person-

Till skallröster. ersättare i nämnd ordning X, B och Y.utses nu
X grundval sitt personliga röstetalutses når tillav som upp

B och enligtspärren. Y listordningen. förErsättare A skallutses tas
från lista Ersättare blir då B, D och E.

Exempel 6.18 Utseende ersättareav

Partiet har vunnit mandat och framgått med 2 listor. Spärrenett
ligger 1000på röster.

Lista l Lista 2
A 1500 A 900

900B 1500E
C 700 F 400
D 300 G 200

A har fått flest och klaratpersonröster A därmedspärren. är vald på
Ersättarna skallpersonröster. hämtas från lista l eftersom A har fått

flest den listan.personröster på Ersättare blir då B,C och D. E
kommer alltså inte i fråga hanersättare har fått flertrots attsom
personröster.
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ersättareUtseende6.19Exempel av

finns listor.mandat. 4Detoch105 000 4fått rösterharPartiet
4008 röster.Spärren är

Lista4 25 XXJLista 3 20 000Lista 19 0002000Lista 411
300500 DT 15 500B0009A

O 100l 800X 00013 000B
50Z300K000F 1000C 1

P 200150LG 900250D
500Q50MH 100450E

F 200
100Y

Ö 50

flestde hareftersomordinarie ledamötertillväljsoch BA person-
500.89 000tillkommit spärrendessutomochröster resp.upp

från listaheltalsmetodenenligtledamotordinarietillDärefter utses
till medmandatet går D000. Sistatal 41jämförelse påharC ettsom

det33 000. Nu återstår0002,O00+2541 attjämförelsetal på,ett
fått sinal där Afrån listaskallför AErsättareersättare. tasutse

för frånBoch ErsättareYblir då E, tasErsättarepersonröster.
G och H.blir då F,X,Ersättarefått flest personröster.lista 2 där B

enligtvaldablevC ochför DersättareåterstårNu att utse som
bidragitharlista lskall från mestheltalsmetoden. Ersättarna tas som

000fått 41båda ha rösterskallC och Dvalda.till de blev ansesatt
Ö. i ställetOmY ochblir således E,listan.den Ersättarepå man

Czskommer ersättareröstetaletreduktionmetod medanvänder aven
for Dkommer ersättarelista Däremotfrån att tasfortfarande att tas

lista 1jämförelsetalnämligen påskall Dsfalllista I dettafrån 4.
blirJämförelsetaletvald.blivittill C förstmed hänsynreduceras att

000.25lista 4jämförelsetal på är500, medan Dzs0002 20då 41
valdblivitbidragit till Dlista 1i högre gradlista 4 änSåledes har att

och Q.blir O,för D Z,Poch ersättare
metodförorda dennaintekommitténvillskäl nämntsAv ovansom

används.jämförelsetalreduktionmetodenföreslår att utanutan av

Dubbelvalsaweckling6.6.5

kandidaternasbeträffandeförändringinnebär inte någonFörslaget
möjligt förfortfarandedetSåledes kommerbostadsband. att envara

särskilda reglerkrävsDärförValkretsar.kandidera i fleraattperson
blivithonhan ellertillträdakandidat skallmandatför vilket omen
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invald i än valkrets. I dag löses situationenmer en s.k.genom
dubbelvalsavveckling, vilket innebär kandidaten tillträderatt mandatet
i den valkrets där hans eller hennes jämförelsetal är störst. Det mandat

därigenom blir ledigt skall besättas den kandidatsom står förstav som
på flest de valsedlar bidragit till denav ursprunglige kandida-attsom

erhöll plats.ten
Enligt kommitténs uppfattning bör grundprincipen kandidatenatt

skall tillträda mandatet i den valkrets där han eller hon har fått störst
stöd väljarna behållas. I överensstämmelse medav grundtanken bakom
förslaget bör dock kandidat alltid tillträda mandat erhållitsen ett som
på grund förepersonröster mandatett ärav resultatettsom attav
kandidaten fått högst jämförelsetal vid beräkning enligt heltalmetoden.
Har alltså kandidat blivit vald i valkrets påen ochpersonröster ien

enligt heltalsmetoden skall han eller honen tillträdaannan det förra.
Om kandidat blir vald i kretsän påen kanpersonröster imer en
princip skilda lösningar tänkas. Den enklaste lösningen kandida-är att

får tillträda mandatet iten den krets där han eller hon fått flest
ipersonröster absoluta tal. Det kan emellertid innebära småatt

Valkretsar missgynnas kandidaten kan kommaatt tillträdagenom att
mandatet i den valkretsen,större hans eller hennestrots stöd däratt
kanske mindreär relativt vilket inte tillfredsställandesett, är med
häsyn till mandatets personliga karaktär. Avgörande bör därför vara
kandidatens andel det totala antalet röster på partiet i valkrets.av resp.
Ett exempel kan illustrera det sagda. A har blivit invald i valkrets 1
och I valkrets l har A fått 2 000 vilketpersonröster, 30motsvarar

samtliga röster på partietprocent i valkretsen. l valkretsav 2 har A
fått 0005 personröster, vilket 25 samtligamotsvarar rösterprocent av
på partiet. A tillträder mandatet i krets

detfallI kandidat blir vald i valkretsän enligt heltalsme-en mer en
toden får kandidaternas jämförelsetal bli avgörande och dubbelvals-
awecklingen iäven övrigt ske på sätt i dag.samma som

Mandat blir ledigt dubbelvalsaweckling skall besättassom genom
den kandidat stod i bli vald enligtav tur att ersättarordningen.som

Liksom i dag skall alltså listtroget tillämpas vidett dubbelvals-system
aweckling.
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i valkretspå änpersonröster6.20 InvaldExempel enmer

mandat i krets Y.ochmandat i krets Xparti vunnitharEtt ettett
Spärren i krets Y uppgår2 400tilli krets X uppgår röster.Spärren

560till 2 röster

XKrets

10 000Lista 200020Lista 1
500A5002A

C 400200B

YKrets

15 000Lista 2000Lista 171
800A8001A

C 6001100B

dessutom valts påkretsarna och hari bådatillhar spärrenA nått upp
relativt flestkretsarna. Han hari bådagrund personröster person-av

såledesskallmandatet där. Askall tillträdaochi krets Xröster
blir ledigtimandat krets Yi krets Detdubbelvalawecklas Y. som

först iskall besättas B stårtillträder detinteAatt av somgenom
ersättarordningen för A.

på i krets ochinvald personrösterKandidat6.21Exempel en
i kretsheltalsmetodenenligt en annan

skillna-6.20, med deni exempeldesammaFörutsättningarna är som
i krets Ykandidat tillingen nåttden spärrenatt upp

Krets X

10 000Lista 2Lista 20 0001
A 5002 500A
C 400200B

YKrets

000Lista 2 15000Lista 171
100A500A 1

C 6001100B
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A har alltså blivit vald i båda kretsarna. I krets X på grundval av
personrösterna och i krets Y eftersom han där hade högst jämförelsetal
enligt heltalsmetoden 32 000. A tillträder mandatet i krets X
eftersom han där blivit vald på personröster. Det mandat som
därigenom blir ledigt i krets Y skall besättas den kandidat stårav som
främst i ersättarordningen. Således blir det B tillträder mandatet.som

Blir kandidat vald i flera kretsar enligt heltalsmetodenen löses
dubbelvalsavvecklingen enligt den nuvarande metoden. Kandidaten
tillträder alltså mandatet i den krets där hans jämförelsetal är störst
och den plats blir ledig tillsätts med detsom står överst pånamn som
flest de valsedlar bidrog till den valda kandidatenav att plats.som tog

6.6.6 Valsedlar

Namnvalsedlar

Valsedlarna fyller funktionenän förmedla denatt enskildemer
väljarens val. De har också informativ uppgift. De svenskaen
namnvalsedlarna upplyser sålunda vilka kandiderarom personer som
for parti. Vidare framgår rangordningenresp. partiets prioriteringav

de olika kandidaterna.av
Dessutom kan det Valsedlarna framgå kandidaternas ålder ochav

geografiska anknytning. Kommittén den informativaattanser
funktionen hos Valsedlarna är väsentlig. Av det skälet bör det inte
komma i fråga utforma Valsedlarnaatt på sätt innebärett attsom
väljarna får skaffa all information kandidaterna på håll. Enom annat
sådan lösning har valts i Finland där Valsedlarna inte innehåller några
kandidatnamn. Ett utformasätt valsedelnatt vanligtär utomlandssom

tryckaär samtliga partiers listoratt på och valsedel. Så skeren samma
i bl.a. Danmark och Belgien. Gemensamma valsedlar detta slagav ger
väljaren samlad överblick deöver partier och kandidateren som
ställer i valet. Störst värde har måhända valsedlarupp den sortenav
i där personvalsinslagetsystem påtagligt.är Ett medsystem gemen-

valsedlar skulle förmodligen, vilketsamma också påpekats av
Vallagsutredningen i betänkandet VAL, Organisation Teknik Ekonomi
SOU 1992108 komma krävaatt rätten nomineraatt kandidateratt
begränsades, följd någon form forhandsanmälansom atten av av av
kandidater skulle fordras. Detta skulle kunna uppfattas be-som en
gränsning den fria nomineringsrätten. Vallagsutredningenav har också
framhållit erfarenheter från utlandetatt visar att gemensamma
valsedlar komplicerat sammanräkningsförfarandet och ökar risken för

140



Riksdagsvalet199321sou

friadenlängeinföras såintekanvalsedlarGemensammafelräkning.
behålls.nomineringsrätten

personröstningför ärföreslagnadettill hur systemethänsynMed
valsed-utformai ställetlämpligastedetförefaller attuppbyggt vara

depåminnagradi högkommerdesådant sätt att ompålama attett
valsedlarna lämnapåpartiernaförskyldighet attnuvarande. Någon

införas.hellerintebörkandidaterna utöverupplysningar namnom
föreslåsValsedlarnapartierna.förangelägenhetbörDetta vara en

medförsesdesåtillvida utrymmeettendastförändrade attsåledes
kandidatdenmarkeraväljaren kandärkandidatnanmvarje somintill

valsedelvarjebör påDessutompersonröst.villhonellerhan enge
valsedelnbörVidareminsttillskrivaför ettfinnas namn.utrymme

ochtill personröstadet går atthurupplysning attmedförses omen
väljarenbli görföreslåspersonmarkering attförSättetfrivilligt.det är

metodden ärväljasslutligenbörSjälvfalletkryssmarkering. somen
maskinellliknandeellerläsningoptisktillmed hänsynlämpligast
Skullesammanräkningen.vidaktuellblikanbearbetning ensom

personmarke-medförsettshaavseddadärföri denvalsedel rutan en
intedetbörkryssbetecknaskanmarkeringen ettring somattutan

svårbedöm-Naturligtvis kanobefintlig.medföra personröstenatt anses
bör dåbedömningenförUtgångspunkteninträffa. varafallbara

förpreferensuttryckavelathakanväljaren enhuruvida antas en
valsedel änInnehållerellerkandidat person-särskild enmeren

handi förstaväljarenkandidatvilkeninte avgöradetgårmarkering att
valsedelnpådärförfall skallsådantstödja. I ansesönskar namnenett

partiröst.partiettillgodoräknasvalsedelnobefintliga och som en
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Exempel på namnvalsedel

VAL TILL RIKSDAGEN

Partinamn
fårDu markera den kandidat

du helst vill invald.som se
Endast tårkandidat markeras.en

1 Anna Rudolfsson, Riksdagsledamot, R-köping
2 Bertil Oskarsson, Byggmästare, B-köping
3 Vera Gustafsson, Frisör, G-stad
4 Adam Svensson, Aftärsbiträde, S-stad

Nicklas5 Persson, Nattvakt, A-köping
Signe6 Mattsson, Läkare, A-köping

7 Tore Karlström, Journalist, G-stad
8 Cecilia Ljungqvist, Ekonom, A-köping
9 Tyra Magnusson, Pensionär, S-köping

10 Urban Velinder, Urmakare, G-stad
11 Lena Kaspersson, Konsult, A-köping
12 Sten Arvidsson, Redare, S-stad
13 Dagmar Ekström, Sekreterare, S-köping
14 Svea Hagström, Musiker, S-stad
15 Clark Holmtors, Köpman, G-stad

Sofie16 Berglund, Tandtekniker, S-köping
17 Otto Bruse, Miliötekniker, R-köping
18 Eeva Saarinen, Dagbarnvårdare, G-stad
19 Stig Lennartsson, Timmerman, V-köping
20 Malte Carlström, Lärling, M-boda
21 Pernilla Josefsson, Biltörsäljare, K-holm
22 .................................................................................. ..23 .................................................................................. ..

Stockholms läns valkrets
123 12345-

Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter vid förtidsröstning

Det finns anledning partimarkeradeatt anta valsedlaratt används
framförallt vid förtidsröstning. Förtidsröstning kan i dag ske genom
poströstning, röstning hos utlandsmyndighet, brevröstning eller
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gäller möjligheterna tilländringar vadfartygsröstning. Några
kommittén ökatföreslås inte.förtidsröstning Däremot att ettanser

vad gäller utformningenändringarpersonvalsinslag bör föranleda vissa
valsedelsblanketter.valsedlar ochpartimarkeradeav

allmänna valen ske varjepostkontor får vid de påpåRöstning
valdagen till och24e dagen förefrån och med deni landetpostkontor

under den tidpostkontor får skeRöstningvaldagen. påmed posten
postkontorskallallmänheten. valdagen öppetför Påhåller öppet vara

efterkl. 11.00 och timmeminst timme föreröstmottagningför enen
valet inrättas olikamed anledning påPostkontor kankl. 15.00. av

postverket. Röstmottagarenvårdinrättningar. Röstmottagare utses av
eller i anslutningtill Valnämnden. Iavgivna valsedlarnaöversänder de

tillskall väljarna ha tillgångpoströstning anordnaslokaler därtill
parti fåttför varjepartimarkerade valsedlar än procentmer en avsom

riksdagsvalende tvålandet vid någoti helarösterna samtsenasteav
plats därtill lokalen skall anordnasanslutningvalsedelsblanketter. I

skall tillhandahål-valsedlar intepartimarkeradepartier,deäven vars
Namnvalsedlar fårpartimarkerade valsedlar.sinalas, kan lägga ut

skall för-poströstning skerlokaler därIalltså inte läggas ut. en
finnaspartierna anmältkandidatersamtliga deteckning över som

valsedelsservice gäller ocksåfrågatillgänglig. I attpostensom
sådanavalsedelsförsändelser bör medföralantbrevbärare mottarsom

postkontoretfinnas i anslutning tillskallpartimarkerade valsedlar som
valsedelsblanketter.och

depostkontor har underAntalet röster senastetremottagna
omkringhållit sig relativt konstant påvad RSVvalen, enligt uppgett,

antalet37 det totalavilketmiljoner2 röster procentmotsvarar ca av
avgivna röster.

utlandsmyndigheter.hos vissa svenskaanordnasUtlandsröstning
påbörjas tidigast den 24efårvalenRöstningen inför de allmänna

valsedlar kanavgivnalängeföre valdagen och pågå sådagen att
före valdagen.12.00 dagentillhanda kl.RSVberäknas senastvara

vid departier något tvåvalsedlar förPartimarkerade senasteavsom
valet ochfått rösternariksdagsvalen än senasteprocent avmer en
finnasbörtillgängliga. Dessutomskall finnasvalsedelsblanketter en

partierna anmält.samtliga de kandidaterförteckning över som
sinröstberättigade sänderinnebär denBrevröstning postatt per

får användasBrevröstningvalnämnden.valsedelsförsändelse till av
Schweiz. AndelenTyskland elleruppehåller sig iröstberättigade som
undersökningförhållandevis Avunderkända brevröster är stor. somen

hänför sig tillogiltighetsanledningarnalåtit framgårRSV göra att
valsedlarna.självaandra förhållanden än
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Fartygsrbstning innebär besättning,att personal ombord ochannan
på fartyg i utrikes fart fårpassagerare irösta förtid. Ordningen

överensstämmer i med vad gällerstort för röstning hos utlands-som
myndighet. Vid de allmänna valen får dock röstning fartygpå påbörjas
55 dagar före valdagen. Vid det valet inkom 885senaste röster från
fartyg.

RSV har i PM, 1992-08-27, Erfarenheter frånen 1991 års valm.m.
närmare redogjort för problematiken kring törtidsröstningen.

Som framgått det ovanstående utgörs mycketav del detstoren av
totala antalet avgivna valsedlar poströster, 37 Andelenav procent.ca
partimarkerade valsedlar uppgick vid 1991 års val till drygt 22
procent.

Det föreligger inte några uppgifter i vilken utsträckning deom
poströstar också använderpersoner sigsom partimarkeradeav

valsedlar. Det finns emellertid anledning så falletatt är ianta att en
inte obetydlig omfattning och anledningen härtillatt är namnvalsed-att
lar inte förekommer i anslutning till postkontoren. I det nuvarande

påverkarsystemet avgiven partimarkerad valsedel inteen direkt
kandidaturvalet. Däremot kan de partimarkerade valsedlarna bidra till

partiet vinner fleratt mandat. Dessa mandat kommer normalt att
besättas med kandidater från den partiets listor i valkretsenav som
varit framgångsrik. Förmest helt säkeratt på stödja vissvara att en
lista måste väljaren själv skriva och rangordna på sådantettnamnen

hanssätt eller hennesatt valsedel överensstämmer med den lista som
väljaren vill stödja. Vill slutligen väljaren komponera lista gåren egen
det också bra. Införande möjligheten preferensröstav att avge en
ändrar inte på vad möjlighetensagts stödja olikasom listor.nu attom
Den nuvarande utformningen de partimarkerade valsedlarna medgerav
dock inte väljaren lämnaratt preferensröst. Detta problem kan lösasen
på olika sätt.

Man kan tillåta utläggande nanmvalsedlar i anslutning tillav
postkontor. En sådan ordning iär praktiskt hänseende helt
orealistisk och skulle medföra kostnaderna för valsedelsfram-att
ställning ökar dramatiskt. Varje parti skulle kanskem.m. vilja
förse varje postkontor med namnvalsedlar för samtliga valkretsar.

Ett sätt öka möjligheternaannat tillatt preferensröstning är att
konstruera regel innebär det förstaen att väljarensom namn som
skriver på valsedeln alltid skall betraktas preferensröst.som en
En sådan ordning praktisk och skulle dessutom medföravore att
de nuvarande valsedlarna kunde behållas oförändrade. En nackdel

dockär det för väljaren inteatt skulle framgå han eller honatt
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väljare kanske inte skulleoch därför mångaröstade på attperson
klart för sig de personröstade. skulleha Dessutomatt ett stort

tillskrivna medföra betydande svårigheter förantal kunnanamn
samtidigt effektensammanräknande myndigheterna,de som av

förmodligen skulle bli begränsad.sådana tillskrivna namn

alternativ innebär deKommittén föreslår därför tredjeett attsom
valsedelsblanketternapartimarkerade valsedlarna och ut-ges en

alternativdet för väljaren klart framgår vilkaformning så att som
finns.

valsedelsblanketterna börpartimarkerade valsedlarna ochDe
markerade medger väljarendärför förses med attutrymmen som

kan personmarkering förskriver till och någotgöranamn en av
upplysning till väljaren bör också detSom atten angesnamnen.

finns förteckning anmäldai lokalen där röstning överäger enrum
kandidater.

ökningdetta slag kan vissutformningMed avav enen
förutses. införahandskrivna valsedlar Attantalet på ettnamn

sigidentifieringsuppgifter, låterkravabsolut på utöver namnet,
vill därför erinra bestämmelsen iKommitténknappast göra. om
stycket punkt där detvallagen kap. 5 § första14 sägs att namn

inteobefintligt bl.a. detvalsedel skallpå anses som omen
Enligt mening bör be-kommitténsframgår klart vem som avses.

uppfattas det visshetstämmelsen på sättet att om vem somom
efter kontroll i folkbokföringsregister skallinte kan nåsavses

inte Finns det exempelvisefterforskningar normalt ske.vidare
aktuella i valkretsen tordemed detflera valbara namnetpersoner

väljaren sådant be-kunna Ettsällan avgöras avsett.ytterst vem
praxisi överensstämmelse med dentraktelsesätt stå somsynes

utvecklats i Valprövningsnämnden.

145



Riksdagsvalet 199321sou

Exempel på partimarkerad valsedel

Val till riksdagen

PARTINAMN

får skrivaDu till och markera den KANDIDATNAMN
kandidat du helst vill vald. frivillig uppgiñsom se

fårEndast markering göras.en
röstningI lokal där äger rum

finns förteckning över deen
kandidater partierna anmältsom

p

Valsedelsblanketterna torde kunna utformas efter den föreslagnanu
modellen.

6.6.7 Förhandsmarkerade valsedlar

Erfarenheter från norskade kommunalvalen visar iatt ett moment
organiserade valaktioner kan före valdagen distribueraattvara
valsedlar där vissa kandidater förkryssats. Väljarna sedanuppmanas

använda dessa valsedlar. Tillvägagångssättet bör bakgrundatt motses
det norska för tillval de kommunala beslutandeatt systemetav

utpräglatär personvalssystem. Kandidaturvalet sker påettorganen
grundval och listordningen fårpersonrösterna betydelse endast vidav
lika röstetal.

Enligt norsk lag det inte tillåtet otillbörligtär på sökasättatt ett
påverka någon visst ipå offentligarösta angelägenheter.sättatt ett

har efterDet klagomål huruvida detprövats kan otillbörligtanses vara
distribuera förkryssade valsedlar utanför vallokalerna eller medatt

och i samband därmed väljarna använda valsedlarna.post attuppmana
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Så har inte fallet. hellerInte har krav på införaansetts att ettvara
förkryssadeförbud valsedlar vunnit gillande. främstaDet skäletmot

härtill ha varit sådant förbud i praktiken skulle bli mycketatt ettsynes
svårt övervaka. Den enda restriktionen gäller i dag äratt attsom
valsedlarna måste manuellt ifyllda. Maskinellt ifyllda valsedlar ärvara
alltså ogiltiga.

I Danmark gäller väljaren själv måste fylla i sin valsedel. Enatt
väljare oförmögen till detta kan få hjälpär valfunktionärer ochsom av
i vissa fall anhöriga. I samtliga fall gäller väljaren inför denattav

bistår henne eller honom måste på otvetydigt kunnasättettsom ge
uttryck för hur valsedeln skall ifyllas.

i SverigeIntresset distribuera valsedlar med strykningar ochattav
andra ändringar före val torde inte särskilt särlistorFrånett stort.vara

ibortses detta sammanhang. För svenskt vidkommande gäller inte
heller några uttryckliga regler i frågan. Den söker otillbörligensom
inverka omröstning vid tillpå val allmän befattning eller vid annan
utövning i allmänt ärende kan dömas tillrösträtt böter eller fängelseav
för otillbörligt verkande vid röstning. Enligt kommitténs uppfattning
kan det inte innebära otillbörlig påverkan före valet Öppetattanses en
distribuera valsedlar ändrats det ellerpå andra i syftesättetsom ena

stödja vissa kandidater. Annorlunda ställer det sig sådanaatt om
valsedlar försåtligt sammanblandaspå med likartadesätt valsedlarett
i syfte vilseleda väljarna. Jfr 1960NJA 36 och 1965 116.att s. s.

finns inte skäl bedömningDet för fallgöra det valsyste-att en annan
kompletteras med möjligheten Visserligen kanpersonrösta.met att

intresset för organiserade valaktioner komma öka följdatt som en av
det ökade väljarinflytandet. Iden sådanamån aktioner sker ochöppet
i demokratiska former, vilket torde förutsättning för deattvara en
skall få genomslag, kan de bidranågot till vitalisering denen av
politiska debatten och bör därför positivt.något Kommitténses som

därför det inte finns skäl föreslå förbud dis-att att ett motanser
tribution förkryssade valsedlar. Härtill kommer förbud kanatt ettav

föraförutses med sig tillämpningssvårigheter. Dock bör, liksomstora
i Norge, krävas personmarkeringarna för hand.görsatt

6.6. 8 Anmälan kandidater till förskydd partibeteckningav

principiellNågon förändring vad gäller skyddet för partibeteckning
föreslås inte. RSV skall, liksom i dag, besluta kandidatanmäl-när
ningarna till skydd för partibeteckning, skallgörs senastsom vara
gjorda-De nuvarande reglerna kan i allt väsentligt behållas oförändra-

riksdagsvaletsde. För del innebär detta bl.a. parti kan hos RSVatt ett
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anmäla minst 4 och högst l5 valkrets och till anmälanattpersoner per
skall bifogas skriftlig förklaring från varje kandidat partiet fåttatten
tillstånd anmäla henne eller honom. partierDe låtit registreraatt som
sin partibeteckning skydd för densamma kravet på attges genom
valsedlarna skall anmälda Som framgår avsnitttoppas av namn. av
5.6.4 föreslår kommittén detta krav utökas till gälla de tvåatt att
första För tydlighetens skull framhålles detta krav inteattnamnen.
innebär de personmarkeringar gjorts på valsedlarna måsteatt som avse
kandidater anmälts. Däremot innebär det valsedel förattsom etten
parti anmält kandidater efter förändrigar i formäven stryk-som av
ningar, tillskrivna eller ändrad namnordning måste tvåupptanamn
anmälda valsedelnöverst Finnsänupptar ettnamn om mer namn.
endast valsedelnpå skall detta anmält. Valsedlarett namn vara som
inte uppfyller detta krav inte ogiltiga.är Däremot skall pånamnen
valsedeln obefintliga. I sådana fall kommer alltså valsed-anses vara
larna behandlas partimarkerade valsedlar. Det sagda innebäratt som
bl.a. valsedel inte två anmälda kommeratt toppasom en av namn
eventuella personmarkeringar bli verkan.att utan

Det anmälningsförfarande alltså intenämnts utgör led iettsom nu
officiellnågon kandidatur, motiverat förär förebyggautan att

missbruk friaden nomineringsrätten. Kommittén har hänsyn tillav av
den fria nomineringsrätten inte funnit skäl föreslå officiellatt
kandidatur i form förhandsanmälan kandidatlistor. Däremotav av

kommittén det befogat kräva deär partier önskaratt att attanser som
delta i de allmänna valen anmäler sitt deltagande i förväg.

6.9 Förhandsan mälan partierav

En mindre ingripande åtgärd, fordra allaän kandidater anmälsatt att
i förväg, kräva partierär de skall delta i valet anmäler sittatt att som
deltagande. En sådan ordning vanlig i utländskaär valsystem. Ett krav

förhandsanmälanpå skulle medföra på partier interösteratt som
anmält sitt deltagande i viss valkrets inte får delta vid mandatför-en
delningen där. sådanEn ordning skulle innebära vissa fördelar i
ordningshänseende. De valadministrativa myndigheterna skulle kunna
bortse från valsedlar med parodisk beteckning och slippa redovisa dem
i officielladet valresultatet, vilket också torde leda till vissa be-
sparingar. På det kommunala planet skulle kunna komma till rättaman
med problemet mandat förblir obesatta, vilket emellanåt inträffaratt

följd parti erhåller många iröster valkretsatt ett utansom en av atten
ha kandidaternågra där. Slutligen skulle förhandsanmälan partierav
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allmänt innebära väljarnarent och massmedia iatt god tid före valet
fick kännedom vilka alternativ finns.om som

Kommittén föreslår därför varje parti önskaratt delta i desom
allmänna valen 30 dagar före valdagen hos RSV, eller länsstyrelserna,
anmäler sitt deltagande. Anmälan bör behöriggöras företrädare förav
partiet och innehålla uppgift vilket val och vilken valkretsom som
anmälan Valsedlar för partier inte anmält sitt deltagandeavser. som
betraktas ogiltiga. Denna obligatoriska förhandsanmälansom medför

definitionen partibegreppetatt i regeringsformen bör ändras.av
Jämför specialmotiveringen till 3 kap. §7 regeringsformen.

6.6.10 Sammanfattande bedömning

Den modifierade danska modellen för betydandeutrymme ettger
personvalsinslag samtidigt valet behåller karaktären valsom ettav
mellan partier.

Hur starkt personvalsmomentet blir beroendeär främst hurav av
många utnyttjar möjligheten personrösta. Detta i sinsom att ärtur
avhängigt väljarnas kunskap valsystemet och den informationav om

detta.som ges om
Modellen enkelär tillämpa och förklara.att Den går också att

tillämpa vid de kommunala valen. Den grundläggande principen att
den kandidat fått flest blirpersonröster vald uppfattas säkertsom som
naturlig. Att införsspärregel torde, enligt kommitténs mening,en
kunna vinna förståelse, inte minst bakgrundmot spärregelattav en

4 redan finns för val till riksdagen.procent Detom framstår också
naturligt litet fåtal inte skallatt ett kunna kasta omkullpersoner en
rangordning parti, efter långt nomineringsförfarande,ettsom ett har
upprättat.

Enligt kommitténs mening kommer sammanräkningsförfarandet inte
nämnvärt fördröjas. Att viss förseningatt sker i förhållande till dagens

situation emellertidär ofrånkomligt i tillåterett system som person-
markering valsedeln.på Vad gäller ersättarsystemet har kommittén,
såsom föreskrivits i direktiven, övervägt ändring funnit deten attmen
inte finns tillräckliga skäl andragöra ändringar deatt än föranledssom

möjligheten tillatt personval utökas.av
Den fria nomineringsrätten behålls, dock med den inskränkningen

de förstatvåatt valsedel skall anmälda ochnamnen en attvara
partierna skall anmäla sitt deltagande i valet. Denna inskränkning bör
dock välän uppvägas de ökade möjligheterna tillmer personval.av
Partiernas nomineringsförfarande regleras inte.
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Vad gäller missbruk partibeteckningar kommittén attav anser
personvalssystemet sådant i förening med den nämnda regelnsom om
två anmälda ledabör till intresset för illojala förfarandenattnamn
minskar kraftigt.
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7 Kommitténs överväganden och förslag
rörande personvalsinslaget vid de
kommunala valen

1 Inledning

Kommittén har enligt sina direktiv överväga det lämpliga iatt att
införa ökade möjligheter till personval också vid val till kommunala
beslutande församlingar.

Rent allmänt visar erfarenheter från utländska val att personmomen-
intresseär större vid lokalatet val vid deän nationella. Också detav

forskningsarbete redovisats professor Westerståhl jämtesom av
medarbetare se bilaga 2 pekar i riktning. Personhänsynsamma
verkar viktigare kortare avståndet mellanär väljare och valda.vara

Av nämnda forskningsprojekt framgår det betydligtär fleratt som
hänvisar till personfrågor skäl för röstsplittring det gällernär desom
kommunala valen då detän frågaär riksdagsvalet. Valetom av
kommunfullmäktige det val tilldrar sig intressestörstsynes vara som
från personvalssynpunkt. Forskningsresultaten tyder också på att

med god kandidatkännedom tenderar hapersoner störreatt ett
förtroende för politiker väljareän med lägre grad sådanen av
kännedom. Många de politiska frågorna på lokal nivå får ocksåav
bedömas sådan de på direkt berörart att sättett denvara av mer
enskilde och därmed förmårockså väcka livligareatt ett engagemang,
vilket bör intresset för politikerna individer.gynna som

Bedömningen lokala val stimulerar till intresseatt för politikernas
personligheter stöds också iakttagelser från länder tillämparav som
personval. I såväl Belgien Danmark utnyttjas möjligheten röstasom att
på i betydligt högre grad vid de lokala valen vid deperson än
nationella. Detta kan bero på bl.a. valkretsarna mindreär i deatt än
nationella valen vilket bidrar till bättre personkännedomen om
kandidaterna hos väljarna. I vissa länder, Norge ocht.ex.som
Belgien, förefaller ha dragit konsekvenserna detta ochman av
konstruerat valsystemen för de lokala valen armorlunda, och med ett
högre inslag personval, än vad gäller vid de nationella valen.av som
Som exempel kan nämnas det belgiska och det norskaatt försystemet
kommunalvalet medger väljaren får lämna fleraatt preferensröster.
Det bör dock framhållas de lokala valen där inte hållsatt samtidigt

de nationella.som
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Vad gäller det kommunala valsystemets tekniska lämplighet för
personval först och främst beaktaär vi har valdagatt att en gemensam
för riksdagsvalet och de kommunala valen. Enligt kommitténs
bedömning det inte lämpligtär ha skilda valsystem vid de olikaatt
valen. Risken olika valsättär skulle leda tillatt att systemet upp-
fattades krångligt och kanske leda till lägre valdeltagande.ettsom
Kommittén förespråkar därför enhetlig ordning för de allmärmaen
valen.

En faktor särskilt måste beaktas det förhållandevisärannan som
antal ledamöter skall i de kommunala församlingarna.stora utsessom

skulleDet ställa mycket krav väljarnapå hålla sig informera-stora att
de alla kandiderar och det troligtär väljarnasattom personer som

kommer koncentrerapersonröster sig på de kända politikerna.att mest
Sannolikheten för fåtal väljare kommer avgörandeatt ett att ett
inflytande personvalet blirpå därmed i riksdagsvalet.större än Frågan

spärregler för förhindra slumpmässiga resultat därförmåsteattom
uppmärksamhetägnas och utformas med hänsyn till de förut-stor

sättningar gäller för de kommunala valen. En betydelsefullsom
omständighet i vilken utsträckning väljarnaär kommer utnyttjaattsom
möjligheten till rösta på Med hänsyn bl.a. till de erfaren-att person.
heter vunnits vid utländska val kommittén det ärattsom anser
realistiskt räkna med intresset kommer vidstörreatt änatt att vara
riksdagsvalet. Enligt kommitténs bedömning bör sikt kunnapåman
räkna med mellan 50 och 70 väljarna kommeratt procent attav

vid val till kommunfullmäktige.personrösta landstingsvalenFör torde
siffrorna bli lägre. Sammanfattningsvis kommittén mycketattanser
starka skäl talar för möjligheten till personval bör ökas vid deävenatt
kommunala valen.

Som framhållits tidigare har kommittén inte haft möjlighet ingåatt
de kyrkligapå valen. Enligt kommitténs mening torde emellertid vad

anförts skäl för ökat personvalsinslag vid de borgerligaettsom som
kommunala valen gälla för de kyrkligaäven valen.

I det följande redovisar kommittén sin tidigarepå de presentera-syn
de modellernas lämplighet för de kommunala valen.

7.2 Majoritetsval och listval tysk modellav

Ett tysk modell har skisserats i avsnitt 6.3. innebärDensystem av att
viss andel riksdagens ledamöter skall majoritetsvalutsesen av genom

i enmansvalkretsar och återstoden regionala listval. Det tordegenom
inte möjligt överföra sådan modell de kommunalapå valenattvara en

djupgående ingrepp i bl.a. reglerna fullmäktigesutan om samman-
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sättning och valkretsindelningen. Om det införs majoritetsval i
kombination med regionala fårlistval för riksdagsvalet enligtman,
kommitténs mening, annorlunda ordning för de kommu-acceptera en
nala valen.

7.3 Kommunala spärregler

särskiltförhållande beaktas vid anpassningen deEtt måstesom av
Övriga modellerna till kommunala förhållanden det förhållandevisär

antal ledamöter skall i valkretsarna. Antalet ledamöterstora utsessom
skall minsti fullmäktige vara

31 i kommuner med 12 000 röstberättigade invånare eller därunder
landsting 140 000 röstberättigade invånareoch i med eller därunder
i med 12 000 till41 kommuner och med 24 000 röstbe-över

rättigade invånare
till51 i kommuner med 24 000 och med 36 000 röstbe-över

rättigade invånare och i landsting med 140 000 till och med 200över
invånare000 röstberättigade

36 000 röstberättigade invånare61 i kommuner med över
200 000 röstberättigade invånare71 i landsting med över

Stockholms kommun och landsting med 300 000I röstbe-över
rättigade antaletinvånare skall ledamöter bestämmas till minst 101.

kommunfullmäktige skall kommun indelasFör val i Valkretsarav
finns fler 24 000 röstberättigade eller det skall minstdet än utsesom

Även fallfullmäktige. i vissa andra kan valkretsindelning ske.51
varje kanIndelningen skall ske krets beräknas kommaså att att att

fullmäktige. val landstingsledamöterminst 15 För skallutse av
valkretsindelning valkretsen kan få 8ske beräknas minst fastaså att
valkretsmandat.

fram förslagRedan personvalsutredningen 1977 lade sittnär
påtalades förhållandet det antalet ledamöter skallatt stora utsessom

skulle tilli många kommuner kunna leda kompersonrösternaatt att
koncentreras fåtal ledande kommunpolitiker, varigenom riskpå ett
skulle för skulle kunnauppstå små personvaletatt styragrupper
beträffande de återstående platserna. riksdagsvalet har beträffandeFör
det belgiska valkvotssystemet modifierade danskaoch den modellen
föreslagits spärregel innebär kandidat inte får förklarasatten som en
vald han hon inte fåttpå eller så mångapersonröster personrösterom

det viss minsta andel partiets röstetal. Vad gälleratt motsvarar en av
listformermed alternativa har framhållits det kansystemet att systemet

kompletteras med sådan regel det skulle bedömas önskvärt.en om
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Enligt kommitténs bedömning måste någon form finnasspärr närav
de nämnda skall tillsystemen de förhållanden gäller vidanpassas som
de kommunala valen. En sådan måste också utformas med hänsyn till
de speciella förutsättningar råder vid de kommunala valen. Somsom
tidigare nämnts i samband med kommitténs överväganden rörande
riksdagsvalet detär grannlaga uppgift fastställa nivåen att påen
spärren. Detta siggör gällande med än större tyngd i de kommunala
valen.

Val till kommunfullmäktige

Vid valet år 1991 varierade det totala antalet mandat i de icke valkret-
sindelade kommunerna mellan 31 och 49. Valkretsama i de valkretsin-
delade kommunerna generellt mindre i frågasett antal mandat.var om
Resultatet från det valet visar det,senaste med undantagatt för
Socialdemokraterna, betydligt vanligare parti fick färrevar att ett än
10 mandat i valkrets fler.än För Socialdemokraternasen del kan
sägas partiet endast undantagsvisatt fler 15än mandat ivann en
valkrets. Om utvecklingen skulle visa sig gå därhän fåtalatt ett
ledande kommunpolitiker kommer samla mycketatt antalett stort

kanpersonröster det bakgrund de angivnamot siffrorna ifrågasättasav
spärregel på 5 partietst.ex.om röstetalen kommerprocent ledaav att

till tillräckligt personvalsinslagett i de befolkningsmässigt stora
valkretsarna. En möjlig utveckling endastär fåtal partietsatt ett av
kandidater blir invalda på personröster, medan återstoden får påutses
grundval listordningen. Ett sätt undvika dettaav att är naturligtvis att
sänka spärren.

För bild hur olikaatt nivåer på spärren slårge en någraav ges
exempel med utgångspunkt från 1991 års valresultat. Nivån på
spärrtalen har i förekommande fall avrundats till närmaste lägre hela
tal.
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Tabell 7.1 Stockholm första, 18totalt fördela.mandat 102 111att röstbe-
rättigade

5 % 2,5 %

Moderaterna 5 mandat, 18 991 röster 949 474
Centern - - -
Folkpartiet liberalerna 2 mandat, 8 046 röster 402 201
Kds - - -Miljöpartiet mandat.1 4 426 röster 221 110

demokratiNy 1 mandat, 3 668 röster 183 91
Socialdemokraterna 6 mandat, 23 943 röster l 197 598
Vänsterpartiet 2 mandat, 10 144 röster 507 253
Stockholmspartict mandat,1 4 130 röster 206 103

Tabell 7.2 Eslöv, totalt 49 mandat fördela. 21 204 röstberättigadeatt

5 % 2,5 %

Moderaterna 11 mandat, 3 816 röster 190 95
Centern 11 mandat, 3 895 röster 194 97
Folkpartiet liberalerna 3 mandat, 0461 röster 52 26
Kds 2 mandat, 554 röster 27 13
Miljöpartiet mandat, 459l röster 22 11
Ny demokrati - - -
Socialdemokraterna 20 mandat, 7 173 röster 358 179
Vänsterpartiet 1 mandat, 306 röster 15 7

Tabell 7.3 Arjeplog, 31totalt fördela. 2 964mandat röstberättigadeatt

5 % 2,5 %

Moderaterna 1 mandat, 89 röster 4 2
Centern 9 mandat, 679 röster 33 16
Folkpartiet liberalerna 1 mandat, 104 röster 5 2
Kds 1 mandat, 91 röster 4 2
Ny demokrati - - -Miljöpartiet - - -
Socialdemokraterna 11 mandat, 832 röster 41 20
Vänsterpartiet 3 mandat, 245 röster 12 6
Arjeplogs fria
demokrater 5 mandat, 331 röster 16 8
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Som framgår tabellerna leder både ochpå 5 2,5spärr procentav en
partiernas röstetal till mycket ellersmå enstakaatt rentav grupper av

personvalet. inteindivider kan komma Det önskvärt.är Enatt styra
fast nivå bör därför gälla för listordningenlägsta skall frångås.att

nivå kan inte alltför högt eftersomDenna röstetalen i åtskilligasättas
kommunala Valkretsar förhållandevis låga. kombineraAttär spärre-

fast nivå exempelvisgeln med lägsta l 000 skullerösteren
möjligheten till iinnebära personval skulle utesluten deatt vara

åtskilliga det fordraskretsar där mindre l 000 förän röster att ta ett
mandat. Ju högre den fasta lägsta nivån desto mindre blirsätts
personvalsinslaget. problem i de fall parti vunnitDetta därutgör ett ett
enstaka mandat förhållandevis lågt röstetal.på ett

Med nuvarande ordning kan det normalt fordras flersägas änatt att
50 partiets väljare förenar sig kandidat denänprocent av om en annan

partiet har nominerat första för partietspå plats rangordningattsom
frångås. förskall De lägsta röstetalen partier vunnit mandat vidsom

kommunfullmäktige ligger ivalet till dag 100 dessa fallIröster.runt
fordras alltså 50 väljare utnyttjar möjligheten till personvalatt genom

exempelvis stryka bakgrund det ochMot sagda dåatt namn. av en
nivå framstår har50 allmänt rimlig avvägningrösterrunt som en
kommittén tagit denna till för sina Omutgångspunkt överväganden.
den procentuella vid exempelvis 2,5 partietsspärren sätts procent av
röstetal, och den fasta lägsta vid 50 innebär detspärren röster, att ett

ha 000 för inteparti måste röstetal 2 denän rösterett attmer
absoluta nedre skulle gälla. Om alltså parti vinner mandatgränsen ett

lägre röstetal 2 000 fordras alltid minst 50 väljarepå änett att person-
och också förenar sig kandidat för listordningenröstar attom samma

frångås.skall kunna valstatistik visar möjlig-En genomgång attav
heten till personval inom de minsta partierna i de allra minsta valkret-

kommer finnas kvar. reella dockDen kommerspärrenatt attsarna
ligga relativt högt i dessa fall. det angivna frånI exempletovan
Arjeplog skulle för samtliga partier fordras minst 50således att av
partiets väljare enade sig listordning partiets. Föränom annan

del skulle i ligga 56Moderaternas realiteten på ochspärren procent
för Socialdemokraterna 6 fast nedre innebärpå En spärrprocent. att
personvalsinslaget, variera beroende hurrelativt kommer påsett, att

fårmånga partiet i krets i de fall då partiets röstetal lägreröster ären
0002än röster.

vidLandet det valet indelat i 398 kretsar för val tillsenastevar
kommunfullmäktige. för finnsNedan de partier represente-anges som

i riksdagen för miljöpartiet i partietsrade och hur kretsarmånga som
vidröstetal det valet till minst 2 000uppgått röster.senaste
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Eart_i Antal kretsar med högre röstetal 2 000än röster

Moderata samlingspartiet 208
Centern 101
Folkpartiet liberalerna 72
Kds 20
Miljöpartiet 13
Ny demokrati ll
Socialdemokraterna 345
Vänsterpartiet 16

Sammanfattningsvis kan, bakgrund de angivnamot siffrorna, sägasav
för Socialdemokraternas del skulleatt i flertaletspärren fall komma att

ligga 2,5på partiets röstetal.procent Vad gäller Moderaterna skulleav
2,5-procentsregeln komma tillämpas i ungefär hälftenatt Valkretsar-av

I de återstående kretsarna skulle absolut lägstana. gräns 50en om
gälla.röster För övriga partier kan sägas regeln med absolutatt en

lägsta skullegräns dominera helt. Detta innebär allmäntrent att
spärren i flertalet fall faktiskt kommerrent högre 2,5änatt vara
procent.

Personvalsinslaget kommer ändå bli betydligtatt större i dag.än
Endast i de fall då parti har vunnit mandatett på lägre röstetalett än
100 kanröster det nuvarande valsättet sägas medföra högreett
personvalsinslag. Att parti vinner mandatett på lägre röstetal 100än

hörröster till undantagen. Vid det valet förekom det isenaste endast
i fåtal fall parti fåttett färreatt 100ett än röster mandat. Isom vann
dessa fall hade lägsta gräns 50på röster inneburiten spärr påen
mellan 51 och 69 procent.

Om i stället 5 partiernastar röstetalprocentman utgångs-av som
punkt för beräkningarna kommer den absoluta nedre gränsen 50om
röster tillämpas i de fallatt parti vunnit mandat på lägreett röstetalett

l 000än röster. Nedan för riksdagspartierna och miljöpartiet ianges
hur många fall röstetalen översteg 0001 vid valet till kommun-
fullmäktige 1991.år
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BLti Antal valkretsar med högre röstetal 0001än

samlingspartietModerata 314
Centern 248
Folkpartiet liberalerna 162
Kds 86
Miljöpartiet 32

demokratiNy 35
Socialdemokraterna 389
Vänsterpartiet 61

Som framgår de angivna siffrorna innebär på 5spärr procent attav en
fasta nedreden pd 50 fortfarande kommer tillämpasgränsen röster att

mycketi antal fall. Emellertid innebär högre spärrett stort natur-en
ligtvis personvalsinslaget generellt blir mindre vad följeränatt som av

lägre nivå bilagapå I 51 har intagits några beräkningarspärren.en
visar hur olika nivåer slår.på spärrensom

Avgörande för bedömningen vilken nivå bör väljas ärav som
framförallt hur väljargrupperpå små skall tillåtas kunna fåsynen som

inflytandeavgörande på personvalet.ett
Kommitténs uppfattning härvidlag lämplig avvägning liggerär att en

partiernaspå 5 röstetal med lägsta nivå 50på Attröster.procent av en
fasta oftadenna lägsta nivå kommer medföra i realiteten någotatt en

högre för partier vinner förhållandevismandat på lågaspärr som
ofrånkomligtröstetal vill för inteha garanti attsynes vara om man en

alltför få skall kunna dominerande inflytande påettpersoner
personvalet.

Val till landstingsfitllmäldige

Vid 1991 landet indelat ivalet år 121 Valkretsar för val tillvar
landstingsfullmäktige. Antalet mandat i varje krets varierade från 44

till 6 genomsnittligamandat mandat. Det totala antalet mandat val-per
Socialdemokraternakrets uppgick till 14. i regel och 10mellan 4vann

i landstingskretsarnamandat medan motsvarande resultat för övriga
partier ligger mellan l och 5 mandat. Röstetalen för partierna kan
generellt inta mellanställning mellan vad gäller forsägas en som
riksdagsvalet och valet till kommunfullmäktige. Kommittén har på

för valet till kommunfullmäktige gjort bedömningsättsamma som en
hur spärregeln bör konstrueras och framkommit till denattav

procentuella liggabör på 5 partiernas röstetalspärren procent av
fasta nedremedan den lämpligen bestäms till 100gränsen Iröster.
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bilaga 52 har intagits beräkning visar hur nämnda nivåeren som nu
på verkarspärren i antal fall.ett

7.4 Valkvotssystem belgisk modellav

Valkvotssystemet, beskrivits ingående under avsnittsom 6.4,mer
torde kunna till de kommunala valenanpassas någrautan större
förändringar.

Partierna skall alltså valsedlar där kandidaternapresentera tas upp
i rangordning. Väljarna har möjlighet på valsedelnatt göra en person-
makering, dvs. lämna personröst. Personröstningen frivillig.ären De
väljare avstår från göra personmarkeringattsom lämnasägsen en
partiröst härmed förstås såväl omarkerade namnvalsedlar som
partimarkerade valsedlar. En valkvot beräknas. De kandidater som
har fått så många personröster de nått till valkvotenatt förklarasupp
valda direkt listplacering. Valkvotenoavsett varierar med antalet
mandat parti har vunnit. I de fallett parti har vunnitett endast ett
mandat valkvoten 50 partietssvarar mot procent röstetal. Harav
partiet vunnit två mandat uppgår valkvoten till 33 Tre mandatprocent.

valkvot på 25mot Fyrasvarar mandaten procent. motsvarar en
valkvot på 20 partiets röstetalprocent av osv.

Beträffande de kandidater inte nått till valkvoten med hjälpsom upp
enbart personröster sker tilldelningav partiröster uppifrånen påav

listan så kandidaterna i ochatt ordning nårtur till valkvoten ochupp
kan förklaras valda. Om det finns mandat kvar besätta sedan allaatt
partiröster fördelats sker kandidaturvalet enbart med hjälp av person-

beträffanderösterna kandidater nått till visst minimiantalsom ettupp
personröster.Denna föreslås,spärr nämnts i avsnitt 7.3 ligga påsom
5 partiets röstetal.procent För det fall det finnsav mandat kvar att
besätta sedan även så skett får listordningen bli avgörande. Det
innebär alltså får beräkna jämförelsetalatt enligt denman nuvarande
metoden beträffande dessa kandidater för avgörasenare att vem som
skall förklaras vald.

Det bör framhållas valkvotssystemet tillatt sin uppbyggnad är
relativt komplicerat, inte minst då partierna väljer gå fram medatt

Ävenflera listor. valkvotssystem införs finnsett det anledningom att
partierna i de kommunalaanta att valen ofta kommer gå fram medatt

flera listor. Införandet spärregel ocksågörav änen systemet mer
komplext. Det kan därför finnas anledning ifrågasätta valkvots-att om
modellen, såvitt de kommunala valen, förenligtäravser med direkti-

krav på sammanräkningsförfarandetattvens inte får nämnvärt
fördröjas.
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7.5 Alternativa listor

Systemet alternativamed listor finns beskrivet i avsnitt 6.5. Det torde
kunna överföras till det kommunala planet några föränd-störreutan
ringar. Partierna får således välja mellan i varje valkrets framgåatt

partiuppställning ellermed personuppställning. Oavsett listformvilken
väljs förutsätts partierna rangordnade listor. Vidpresenterasom

partiuppställning kan valsedlarna i dag och den nuvarandeutse som
förordningen ordnande kandidatnanm tillämpas. Vidav personupp-

ställning skall valsedlarna intill varje kandidatnarnnpå finnas ett
för markering kandidaten. Väljaren kan i dessa fall görautrymme av

personmarkering och då ha lämnatsägs Dettapersonröst. ären en
dock frivilligt. Avgörande för kandidaturvalet enbartär person-

Systemet bör, såvitt gäller de kommunala valen, komplette-rösterna.
med spärregel för förhindra mycket väljargruppersmåatt attras en

får avgörande inflytande personvalet. principerpå Deett angettssom
i avsnitt 7.3 kan tjäna underlag för hur spärregeln bör utformas.som

7.6 Modifierad dansk modell

modell, beskrivits underDenna avsnitt 6.3, kan tillämpassom ovan
vid de kommunala valen. Partierna således rangord-även presenterar

nade listor, vilka den väljarepå så önskar kan görasom en person-
markering för den kandidat han eller hon helst vill vald.som se
Väljaren då lämna frivilligt.Personvaletsägs personröst. är Denen

inte vill nöja sigpå kan med lämna omarkeradrösta attsom person en
namnvalsedel och därmed liströst. Möjligheten lämnaattavge en
enbart partimarkerad finns också.valsedel Vidare det tillåtetär atten

strykningar och andra förändringar valsedeln. Huvudregelnpågöra
för kandidaturvalet fördelning blir avgörande förär personrösternasatt
kandidaturvalet i de fall kandidaterna visstuppnått antalett person-

Bland de kandidater denna bliruppnått antaletröster. spärrsom
avgörande. Den fått flest besätter detpersonröster personröstersom

första mandatet Om inte alla mandat kan besättas dettapå visosv.
skall den ordningen tillämpas,nuvarande vilket innebär det bliratt
kandidaternas jämförelsetal, beräknade enligt heltalsmetoden blirsom
avgörande. Ovan, under avsnitt 7.3, har beskrivits hurnärmare
spärregeln kan konstrueras.

Samma möjligheter med partimarkerade valsedlarpåröstaatt person
och valsedelsblanketter föreslagits för riksdagsvalet bör gälla vidsom
de kommunala valen.
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Åtgärder bör vidtas för förhindra missbrukatt den fria nomine-av
ringsrätten. Som utvecklats närmare under avsnitt 5.6 kan detta ske

det nuvarande skyddetatt förstärksgenom krav på deettgenom att
två första på valsedel skall anmälda.namnen Det skydden vara som

dettapå kansätt bliruppnås i de kommunala valen isvagare än
riksdagsvalet eftersom det i de förra valen finns betydligt fler mandat

fördela. vissI mån tordeatt det dock uppvägas personvalsinsla-attav
rimligen blirget påtagligt i de kommunala valen.mer

Enligt kommitténs bedömning det, förutomär spärregelns konstruk-
tion, främst ersättarsystemet fordrar smärre modifieringar isom
förhållande till den modell utarbetats med tanke riksdagsvalet.påsom

Ersättarsystemet

Ordningen för utseende iersättare landstingsfizllmäldigeav motsvarar
i allt väsentligt vad gäller för riksdagsvalet. Den modellsom som
föreslagits för riksdagsvalet bör också kunna tillämpas vid utseende av

förersättare ledamöter i landstingsfullmäktige.
Sättet förersättare kommunfullmäktigeatt utse är ann0rlunda.Enligt

kap.14 18 § vallagen bestämmer kommunfullmäktigea hur många
ersättare skall finnas för ledamöterna i fullmäktige.som
Antalet skall vissutgöra andel, dock högst hälften, det antal platserav

varje parti får i kommunen. Dettasom antal ligger till grund för
tillämpningen bestämmelserna hur ersättarnaav Utseendeom utses. av
ersättare sker enligt 14 kap. 19 § vallagen successivtettgenom
sammanräkningsförfarande. För varje ledamot inom samtliga valkret-

i kommunen görs sammanräkning inomsar det parti fören vilket
ledamoten blivit vald. Till ersättare den kandidatutses står förstsom

flestpå de valsedlar bidragit till ledamotenav blivitsom att vald.
Varje valsedel gäller därvid hel Omröst. det efter dessasom en
sammanräkningar visar sig antalet ersättareatt understigerutsettssom
den fullmäktige bestämda andelen antalet ledamöterav i fullmäktigeav
och ersättare för ellerutsetts flera ledamötersamma tre förgörs dessa
ledamöter ytterligare Ärsammanräkning för ersättare.att utse antalet

fortfarandeersättare inte tillräckligt och har ersättare tillsamma utsetts
fem eller flera ledamöter förgörs dessa ytterligare sammanräkning för

ersättare. Förfarandetatt utse för de ledamöter vilkasupprepas
ersättare för sju eller flera,utsetts nio eller flera till dessosv.
erforderligt antal ersättare har Kan någonutsetts. ersättare för vissen
ledamot inte dettapåutses sätt inte någonutses ersättare.

Kommittén inte det i detta sammanhangatt finnsanser anledning
föreslå några förändringar de nuvarande principerna förav utseende

ersättare. Dock bör på sätt föreslagitsav för riksdagvaletssamma som
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gälladel för kandidater blivit valda påersättare personrösteratt som
skall från den lista fått flestvilken ledamoten Harpå personröster.tas

ledamot blivitingen vald påpå personröster ersättarnautses samma
från den lista bidragit till ledamoten blivitsätt attmestsom nu som

förstavald. Till skall inom varje listtyp i handersättare utses
fåttkandidater fler Detta kan ocksåpersonröster än spärren.som

uttryckas inom varje listtyp skall den kandidat fått flestattsom som
förstförst, den med fleststå röster, nästpersonröster näst osv.,anses

Ärkommitallt under förutsättning kandidaterna över spärren. såatt
inte fallet skall helt bortse från och tillämpa denpersonrösternaman
nuvarande metoden.

iExempel 7.1 Utseende ledamot och ersättare kommun-av
fullmäktige

valkretsindelad parti fram medkommun inte har gåttI är etten som
i kommunfullmäktige.listor. Partiet har fått mandat Spärrenetttre

till 50uppgår röster

Lista 2 120 Lista 200Lista 1 100 3
2520 A 15A B

X 20 C 2015B
15C 5 Y D 5

har nått till Därför bortses heltkandidaternaIngen spärren.uppav
A förklaras vald enligt den nuvarande ordningenfrån personrösterna.

jämförelsetal,100+ 120 220. föreftersom A har Ersättare Astörst
bidragitlista till inval, dvs. lista 2.skall från den mestutses som

tilllediga listan XFörsta den är ersättare.på utsessomnamn

i7.2 ersättare kommun-Exempel Utseende ledamot ochav
fullmäktige

i exempel 7.1Förutsättningarna desamma personrösternaär mensom
sig annorlunda.fördelar

200100 120 Lista 3Lista Lista 21
3020 B40 AA

C 3510 X 15B
10 D 15C 15 Y
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förklarasA vald eftersom fåttA flest 60,personröster, och dessutom
kommit över spärren. Ersättaren skall från den listatas mestsom
bidragit till inval A. Det lista 1 eftersomär fåttA flest personrösterav

den listan.på Ersättare blir då B, första ledigaär listapåsom namn

Exempel 7.3 Utseende ledamot och ersättare i kommun-av
fullmäktige

Förutsättningarna desammaär tidigare personrösternasom men
fördelar sig enligt följande

Lista 1 100 Lista 2 120 Lista 3 200
30A A 35 30B

B 10 X 10 C 10
C 20 Y 50 D 60

A, D och harY kommit över Eftersomspärren. A har flest person-
förklarasröster A vald. Ersättare för A skall från lista 2 eftersomtas

fåttA flest denpersonröster på listan. Ersättare blir eftersomY Y har
fler X ochpersonröster än dessutom kommit Y skallöver spärren.
alltså i denna situation första ledigaanses vara namn.

Dubbelvalsavveckling

Systemet för dubbelvalsavveckling vid val till landstingsfullmäktige
och kommunfullmäktige i valkretsindelade kommuner kan utformas
enligt de principer för riksdagsvalet, jämförangetts avsnitt 6.6.5.som
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SOU 199321

Författningsförslag

Förslag till

Lag ändring i regeringsformenom

Härigenom föreskrivs 3 kap. 7 § regeringsformen‘att skall ha
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
§7

Mandaten fördelas mellan Mandaten fördelas mellan de
partier. Med parti varje partier inom den tid ochavses som
sammanslutning eller detpå sätt laggrupp iav som anges
väljare, uppträder i val anmält sitt deltagandesom valet.i
under särskild beteckning.

Endast parti har fått minst fyra rösterna i hela riketsom procent av
berättigatär deltaga i fördelningenatt mandaten. Parti harav som

färre deltagerröster dock i fördelningen de fasta valkretsmandatenav
i valkrets, där partier har fått minst tolv rösterna.procent av

‘ Regeringsformen omtryckt 19911503.
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Förslag till

1972620ändring i vallagenLag om

1972620‘Härigenom föreskrivs i fråga vallagenom
dels 9 §§,5 kap. och 10 6 kap. och 9 §§, 8 127 kap.att

9 6 kap. 10, 16, 18 19kap. 14 4 15, och §§ rubriken tillsamt-
5 kap. skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införas paragraf i 5 kap. 8att en ny a av
följande lydelse.

Registrering partibeteckning,5 kap. kandidateranmälanav av
förhandsannzälanoch partiav

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

8 §a
Partier deltaönskar isom

val skall deltagan-anmäla sitt
de till centrala valmyndighe-

eller deni män regeringenten,
eller myndighet bestämssom

föreskriver det,regeringenav
länsstyrelsen. valsedlar förAtt
partier inte anmält sittsom
deltagande ogiltiga framgårär

14 kap. 4 § första stycket.av
Anmälan skall skrift-göras

ligen ombud partietav som
enligt 5 § ellerutsett av annan

behörigvisar sigperson som
företräda partiet.att

anmälan skall framgåAv
under vilken beteckning partiet

till val och vilket slaggär av
val anmälan Dess-som avser.

skall anmälan framgåutom av
vilken eller vilka valkretsar

anmälansom avser.

1 Lagen omtryckt 199195.

166



SOU 199321 Författningsförslag

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Vid ordinarie val skall an-
mälan göras månadsenast en
före det val den och vidavser

val inom två veckorextra efter
det beslut valdagenatt om
meddelats.

Anmäls parti för val tillett
riksdagen i hela riket galler
anmälan för valäven lands-av
tingsledamöter och kommun-
fidlmdlaige helai riket.

När parti har anmältett sitt
deltagande i val skall detta
kungöras. Kungörelse om
deltagande i val till riksdagen
sker anmälan införsattgenom
i Post och Inrikes Iidningar. I

fråga övriga val sker kun-om
görelse anmälanattgenom om
deltagande i valet införs i
ortstidning inom länet.

9§
Finner den myndighet hos Finner den myndighet hos

vilken anmälan anledninggörs vilken anmälan enligt 8 § eller
till anmärkning anmäl- 8mot § anledninggörs tilla an-
ningshandlingen eller handling märkning anmälnings-mot

åtföljer denna, skallsom handlingen eller handlingmyn- som
digheten underrätta dengenast åtföljer denna, skall myndig-

gjort anmälan. Därvidsom heten underrätta dengenast
skall tid för ändring ochanges gjort anmälan. Därvidsom
komplettering anmälnings- skallav tid för ändring ochanges
handlingen. Därefter skall komplettering anmälnings-av
centrala valmyndigheten så handlingen. Därefter skall

möjligt slutligtsnart pröva centralasom valmyndigheten så
ärendet. möjligt slutligtsnart prövasom

ärendet.
Har det visats anmäld kandidat givitatt partiet tillstånd anmälaatt

honom, skall hans på anmälningshandlingen obefintligt.namn anses
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

valmyndighetenCentralavalmyndighetenCentrala
varje slag valförvalvarje slag upprättarförupprättar avav

varje riksdagsvalkrets,och förriksdagsvalkrets,för varjeoch
för-kommunlandsting ochlistorkommunlandsting och

parti- deteckningar partierkandidaterde överöver somsom
de deltar valskall anmält ianmält. Listorna samtatterna
de kandidaterSkall listorpostverket. övertillsändas som

ochanmält. Listornautlands- partiernahosröstning äga rum
skall möjligt också förteckning-fartyg,myndighet eller på om

sändas tillmöjligt sändas skalllistorna postver-arnaom
hosSkall röstningmyndigheten och ket.till ägaäven rum

utlandsmyndighet eller pâListornabefälhavare.fartygets
riksdagsvalkrets, skall fbrteckningarnavarje fartyg,för

möjligt sändasskalloch kommun så och listornalandsting om
tillställas myndigheten ochmöjligt tillävensnart som

Listornabefälhavare.länsstyrelsen. fartygets
varjeförteckningarna föroch

ochriksdagsvalkrets, landsting
skallkommun så snart som

tillställas länsstyrelsen.möjligt

‘ 19911654.5 kap. §lydelse 10Senaste av
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

6 kap.
2 §

lika till storlek och tillValsedlarna skall material. För valvara
skall användas gula, för val landstingsledamöter blåriksdagen ochav
kommunfullmäktige vita valsedlar.för val av

finnas partibeteckning. Valsedelvalsedel skall bör dessutomPå
innehålla

kandidater,eller flerapånamn en
forbeteckning visar vilken valkrets sedeln avseddärsom

valkretsbeteckning samt
uppgift det val för vilket sedeln gäller valbeteckning.om

valsedelUpptar páen namn
eller flera kandidater skallen
valsedeln finnas markeratpá

invid varje därutrymme namn
väljaren särskildgenom en
markering kan avge en per-

för det Pdsonröst namnet.
valsedel skall dessutom finnas

markerat förett utrymme att
skriva till minst ochett namn
för förpersonröstatt avge en
detta.

Varje kandidat skall sådant det klart framgårpå sätt attanges vem
form identifieringsuppgiftDärför bör någon sättas utsom avavses.

vid kandidatens namn.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3
Om valsedel kandidatnamn, skallänupptaget ettmer namnen

följdi under försesvarandra och med visarupptagas en nummer som
ordningen mellan dem.

gäller självaNamnen valet i den demån därvid isamt, tages
anspråk, val för riksdagsledamöter ochersättare val förersättareav av
landstingsledamöter och kommunfullmäktige.

valsedel medUpptager Upptager valsedel med
registrerad partibeteckning registrerad partibeteckning

kandidater, skallpå kandidater,på skallnamn namn
valsedeln, partiet enligt 5 valsedeln, partiet enligt 5om om
kap. 8 § anmält kandidater för kap. 8 § anmält kandidater till
valet, första valet, första och andraupptagasom namn som

kandidatpå tagits kandi-pånamnet upptagasom namn namn
listan kandidaterpå över dater tagits listanpåupp som upp

partiet anmält. kandidater partietöver anmält.
Upptager valsedeln falli som

endast skallsagts ettnu namn
detta tagitsettvara namn som

listanpå anmäldaöverupp
kandidater.

§7
Om beställaren begär det, Om beställaren begär det,

förser centrala valmyndigheten förser centrala valmyndigheten
särskild ersättning valse- särskild ersättning valse-utan utan

delsblanketterna partibe-med delsblanketterna med partibe-
teckning, kandidatnamn teckning, kandidatnamn medsamt
valkrets- och valbeteckningar. markerat förutrymme person-

röstning, valkrets- och valbe-
teckningar markeratsamt ut-

för tillskrivanderymme av
och för personröstning inamn

anslutning därtill.

1Senaste lydelse 6 kap. 3 19911654.§av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9§
I lokal där röstning I lokaläger där röstning äger

skall väljarna för varje val skall väljarna för varje valrum rum
ha ha tillgång till
tillgång till valsedlar försettssom

valsedlar försetts med parti- och valbeteckningsom
med parti- och valbeteckning markerat församt utrymme
för varje parti vid tillskrivandenågot och försom av namn

de två riksdagsvalen personröstning i anslutningsenasteav
har fått än därtill, för varje partiprocentmer en av som

i hela landet parti-rösterna anmält deltagandesitt valeti
markerade valsedlar och vid något desamt tvåsom av

riksdagsvalen har fåttsenaste
än rösternaprocentmer en av

i hela landet partimarkerade
valsedlar samt

blanketter till valsedlar. 2. blanketter till valsedlar
försetts med markeratsom

för tillskrivandeutrymme av
och för personröstning inamn

anslutning därtill.
Lantbrevbärare valsedelsförsändelser bör medföramottagersom

partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket.
Partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter enligt första stycket

tillhandahålles centrala valmyndighetens försorg.genom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

lokal där röstning skall exemplar denna lag finnasI äger ettrum av
tillgängligt.

vallokal skall finnas vallokal finnasI skallI an- an-
de listor centrala de listorslagna slagna centralasom som

valmyndigheten valmyndighetenupprättat över upprättat över
kandidater partierna kandidaterde de partiernasom som

ianmält för valen den valkrets anmält för valen i den valkrets
till vilken valdistriktet hör. till vilken valdistriktet hör. OmPå
postkontor där röstning möjligt bär förteckningäger även

skall listor finnas tillgäng- anmältpartier sittöverrum som
för samtligaliga Valkretsar. deltagande valen den val-i i

Listor för samtliga Valkretsar krets till vilken valdistriktet här
finnas tillgängliga hosbör finnas anslagen vallokalen.även i

utlandsmyndighet och fartyg postkontor där röstningpå Pa
röstning skall finnasdär listoräger ägerrum. rum

tillgängliga för samtliga val-
kretsar. Om möjligt bör också

fullstärzdig förteckning överen
anmält delta-partier sittsom

gande val finnas tillgänglig.i
Listor för samtliga Valkretsar
och fullständig förteckningen
bör finnas tillgängliga hosäven
utlandsmyndighet och fartygpå

röstningdär äger rum.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

9 kap.
6§

Kommunen skall tillhanda- Kommunen skall tillhanda-
hålla lämpliga vallokaler. I hålla lämpliga vallokaler. I
anslutning till vallokalen eller anslutning till vallokalen eller
i denna skall anordnas lämplig i denna skall anordnas lämplig
plats där de partier deltar plats där de partier deltarsom som
i valen kan lägga sina val- i valen kan lägga sinaut val-ut
sallar. Valförrättaren skall sedlar. Valförrättaren skallse se
till väljarna där har tillgång till väljarna däratt har tillgångatt
till blanketter för valsedlar och till blanketter för valsedlar och
partimarkerade valsedlar för partimarkerade valsedlar för
varje parti vid något de varje parti anmält sittsom av som
två riksdagsvalen har deltagandesenaste valeti och vidsom
fått än något de tvåprocent riks-mer en av senasteav

i hela landet.rösterna dagsvalen har fått änmer en
irösterna helaprocent av

landet.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Valsedel ogiltig,är den Valsedel ogiltig,är denom om
saknar partibeteckning saknar partibeteckning

eller än parti- ellerupptaget än parti-mer en upptaget mer en
beteckning, eller beteckning,

partibeteckning förupptar
parti inte enligt kap.5ett som

8 § har anmält deltagan-sitta
de i valet, eller

2. förseddär med känne- förseddär med känne-
tecken uppenbarligen teckensom uppenbarligensom
blivit anbragt på valsedeln med blivit anbragt på valsedeln med
avsikt. avsikt.

Finns i valkuvert änett Finns i valkuvertmer ett änmer
valsedel, valsedlarnaär valsedel,en är valsedlarnaen

ogiltiga. Innehåller valkuvertet ogiltiga. Innehåller valkuvertet
två eller valsedlar och bärtre två eller valsedlar och bärtre
alla partibeteckning, allasamma partibeteckningsamma
skall dock valsedel räknas skall dock valsedelen räknasen

giltig. Uppvisar i sådant giltig.som Uppvisar i sådantsom
fall valsedlarna olikheter i fall valsedlarna olikheter i
fråga kandidatnamn, skall fråga kandidatnamnom ellerom

på sedlarna mednamnen avseende pdanses personröster,
obefintliga. skall på sedlarnanamnen anses

obefintliga.
Namnen på valsedel skallen

vidare obefintligaanses
1 valsedeln inte drom.

försedd med markerat utrymme
för personröstning,

det avgivits änom mer en
valsedelnpa ellerpersonröst

det inte klart framgår vilken
kandidat personmarke-som
ringen elleravser

personmarkeringenom
kan ha gjorts maskinellt.antas
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5§
vad gäller enligtUtöver Utöver vad gäller enligtsom som

§ andra stycket skall4 § andra och tredje4 styckenananm
valsedel obefintligt, skallpå på valsedelanses namn anses

obefintligt,
kandidaten kandidatenär ärom om

valbar eller det framgår valbar eller det framgår
klart klartvem som avses, vem som avses,

ordningen mellan ordningen mellanom om
och ochnanmet annat namnet annatnamn namn
klartframgår eller framgår klart eller
valsedeln gäller regi- valsedeln gäller regi-om om

parti, för vilket anmälts parti, för vilket anmältsstrerat strerat
kandidater enligt 5 kap. 8 kandidater enligt kap. 8
och valsedeln första och valsedeln förstasom som

på och andraupptager namnet upptagernamn namn
någon de anmälda kandida- på denågonnamnetav av an-

mälda kandidaterna. Upptarterna.
valsedeln falli sagtssom nu
endast skall dettaett namn

obefintligt namnetanses om
anmält.är

Vid bedömning enligt första Vid bedömning enligt första
stycket 3 vilket stycket 3 vilka ärav nanm som av namn som

förstadet skallär det första och det andra skallnamn
obefintligt därför obefintligt där-attanses namn anses

harkandidaten avlidit eller för kandidaten har avliditatt
sigvisat valbar. eller visat sig valbar.vara vara
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Riksdagsvalet
§6

Ordningen mellan kandidatnamnen inom varje parti fastställes
särskilda uträkningar. Vid varje uträkning gäller valsedelgenom

endast för ett namn.
Valsedlar vilkapå avgivits

ordnas gruppvispersonröster
efter panibeteckning. Därefter
räknas antalet personrösterför
varje i Förnamn gruppen.

har fatt personrösternamn som
till antal minst åttaett av

partiets röstetalprocent av
fastställs personliga röstetal.
Ett personliga röstetalnamns

lika med det antalär person-
har förröster avgettssom

under partibe-namnet samma
teckning. Ordningsföljden
mellan bestäms pánamnen
grundval varjeav namns per-
sonliga röstetal. Det namn som
har personligt röstetalstörst

första plats ordningen,itar
det har näst störstsom person-

andraligt röstetal plats itar
ordningen och vidareså enligt

grund. fleraHarsamma namn
lika personliga röstetalstora

företräder lott-avgörs genom
ning. Kan inte tillräckligt

kandidatnamnmanga ordnas
enligt detta förfarande skall
tredje styckenasjätte äga-
motsvarande tillämpning.

Vid de uträkningar skersom
sedan kandidatnamn ordnats
enligt andra stycket skall samt-
liga valsedlar med delta-namn

varvid bortses fränga, namn
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

platstagit enligt andrasom
Vid den första uträkningen stycket. Vid den första av

gäller valsedel för det dessa uträkningar gäller valse-namn
förststår sedeln.på Val- fördel detsom förststårnamn som

sedlar med första på sedeln. Valsedlarsamma mednamn
bildar Varje första bildaren grupp. grupps samma nanm en
röstetal räknas fram. Röstetalet Varje röstetalgrupp. grupps

likaär med det antal valsedlar räknas fram. Röstetalet likaär
ingår i Samma med det antalsom valsedlargruppen. som

tal också jämförelsetalär för ingår i Samma tal ärgruppen.
det förststår på också jämförelsetal förnamn som det

valsedlar. Det står förstgruppens pånamn nanm som grup-
jämförelsetal fårär störst valsedlar.vars Detpens namn vars

den första platsen i ordningen. jämförelsetal fårär denstörst
första platsen i den ordningen.

Vid varje följande uträkning gäller valsedel för det stårnamn som
först på sedeln, varvid bortses från redan fått plats inanm som
ordningen. Den eller de vilkas valsedlar vid närmastgrupper,
föregående uträkning gällde för det fick plats i ordningen,namn som
upplöses och ordnas i så valsedlar vid denattnya grupper, som
pågående uträkningen gäller för och bildarett samma namn en grupp.
Övriga befintliga behålles däremot oförändrade. För varjegrupper
nybildad räknas röstetalet fram. Röstetalet likaär med detgrupp antal
valsedlar ingår i För samtliga deltagersom igruppen. namn, som
uträkningen, beräknas röstetal och jämförelsetal.

Röstetalet för likaär med röstetaletett för den eller detnamn grupp
sammanlagda röstetalet för de vilkas valsedlar gäller förgrupper

Jämförelsetalet förnamnet. lika med dessärett röstetal, ickenamn om
valsedlar gäller för deltagit i besättandetgrupp av förutsom namnet av

utdelad plats. Om detta fallet,är erhålles jämförelsetalnamnets genom
dess röstetal delas medatt det tal den del tagitmotsvararsom gruppen

i besättandet plats eller platser utdelats gruppens platstal,av som
ökat med eller, flera valsedlar, gäller förom grupper av som

deltagit i besättandet förutnanmet, utdelad plats, med dessaav
sammanlagda platstal, ökat med Platstaletgruppers för en grupp

beräknas sålunda röstetal delas med detatt jämförel-störstagruppens
setalet vid uträkningen förenärmast bildande. Bråktal,gruppens som
uppkommer vid delning, beräknas med två decimaler. Den sista
decimalsiffran får höjas.

Det jämförelsetal fårär störst, platsnästa i ordningen.nanm, vars
Mellan lika tal företrädetavgöres lottning.genom
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§7
varje erhållit plats enligt 6För i ordningen § bestämmernamn som

i erforderlig utsträckninglänsstyrelsen särskildagenom samman-
räkningar inom det parti tillhör ordningsärskild mellannamnetsom

partiets förpå valsedlar utseende ersättare.namnen av
Vid utseende förersättareav

erhållit plats inamn som
ordningen enligt 6 § andra
stycket ordnas de valsedlar på
vilka avgivits förpersonröster

särskildainamnet grupper.
Grupperna bestäms med ut-
gdngspunkr från namnordning-

valsedlarnapå så sinse-atten
mellan likadana valsedlar
bildar särskild Val-en grupp.
sedlarna den dessai största av

bildar till-grupper en grupp
med valsedlarövrigasammans

namnord-upptarsom samma
ning. Ersättarna påutses
grundval valsedlarna iav
denna efter storleken pågrupp

personliga röstetal undersina
förutsättning röstetalenatt

tilluppgår minst åtta procent
röstetal.partiets Detav namn

har personligtstörst röste-som
tal först plats den särskil-itar
da ordningen, det namn som
har personligtnäst störst
röstetal andra plats denitar
särskilda ordningen och sä
vidare enligt grund.samma
Mellan lika före-tal avgöres
trädet lottning. Kan integenom
tillräckligt ordnasmånga namn
enligt detta förfarande skall
återstående ordnas mednamn
motsvarande tillämpning av
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tredje stycket, varvid bortses
frán erhållit plats inamn som
den särskilda ordningen.

Ersättare på grundval förErsättareutses namn som er-
de valsedlar gällde för hållit plats ordningeni enligtav som

det erhöll plats inär 6§ tredje sjätte styckenananmet, -
ordningen enligt 6 Vid grundvalpå de valsed-utses av
denna uträkning gäller varje lar gällde för närnamnet,som
valsedel hel Med detröst. erhöll plats i ordningensom
iakttagande på den enligt 6 Vid denna uträk-attav nanm

fåttredan plats i den ning gäller varje valsedelsom som
särskilda ordningen hel Med iakttaganderöst.anses som av
obefintligt skall röstvärdet till- på den redan fåttatt namn som
godoräknas det står plats i den särskilda ordningennamn som
främst på sedeln. Den får obefintligt skallsom anses som
högsta röstetalet erhåller plats röstvärdet tillgodoräknas det
i den särskilda ordningen. främststår pånamn som se-
Mellan lika tal före- deln.avgöres Den fär högstasom
trädet lottning. röstetalet erhåller plats i dengenom

särskilda ordningen. Mellan
lika tal företrädetavgöres

lottning.genom
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10 §
Centrala valmyndigheten fastställer på grundval protokollen frånav

länsstyrelserna vilka skall erhålla mandatenpersoner som som
ledamöter.

Har länsstyrelsen bestämt ordning mellan så många namn som
behövs för de mandat parti erhållit i valkretsenatt skall kunnaettsom
besättas med ledamöter, skall länsstyrelsen på anmodan centralaav
valmyndigheten vid förrättning bestämma ytterligare iny namn
ordningen. Sådan förrättning skall kungöras enligt 1

Har kandidat fått plats i Har kandidat fått plats i
ordning i än valkrets ordning i valkretsänmer en mer en
eller för partiän och eller förett än parti ochmer ettmer
skulle han till följd därav skulle han till följd därav
erhålla mandat i än erhålla mandat i änmer en mer en
valkrets eller för än valkrets eller förett änmer ettmer
parti, skall han tillträda det parti skall han tillträda det
mandat för vilket hans jam- mandat för vilket hans person-

förelsetal år störst. Mandat liga röstetal för-iar störst
kandidat tillträder hållande till antaletsom avgivna

tillfaller den främststår i för partiet. Har kandi-röstersom
den för kandidatens daten inte tagit plats i 0rd-namn
enligt §7 bestämda särskilda ningen på grundval av person-
ordningen. Därvid bortses från ligt röstetal, skall han tillträda

den redan valts det mandat för vilket hansnamn som
till ledamot. Har till följd jämförelsetal är störst. Mandatav
denna paragraf ellertvå flera kandidat tillträdersom
mandat tillträtts, tillsätts de tillfaller den står främst isom

och allt efter storlekenett denett för kandidatens namn
på jämförelsetalen för enligt 7 § bestämda särskildanamnen
enligt 6 ordningen. Därvid bortses från

på den redan valtsnamn som
till ledamot. Har till följd av
denna paragraf två eller flera
mandat tillträtts tillsätts de

och allt efter storlekenett ett
på de personliga röstetalen
enligt 6 § andra stycket i
förhållande till antalet avgivna

för partiet.röster Kan inte
samtliga mandat tillträdas
härigenom tillsätts de ochett
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allt efter storleken pd jäm-ett
förelsetalen enligt 6 § tredje -

styckena.sjätte

Landstings- och kommunfidlmakrigvalen

15§
Ordningen mellan kandidat- Ordningen mellan kandidat-

inom varje parti fast- inom varje parti fast-namnen namnen
ställes särskilda uträk- ställes särskilda uträk-genom genom
ningar. Vid varje uträkning ningar. Vid varje uträkning
gäller valsedel endast för gäller valsedel endast förett ett

Vid fastställande Vid fastställandenamn. av namn. av
ordningen mellan ordningen mellannamnen namnen
törfares i enlighet med 6 § förfares i enlighet med 6 §
andra -femte styckena. andra sjätte styckena med de-

undantag nedan isom anges
andra och tredje styckena.

Vid val till landstingsfull-
mälatige fastställs personliga
röstetal endast för kandidater

erhållit tillpersonröstersom
antal minstett motsvararsom

fem partiets röste-procent av
tal, dock lägst 100 röster.

Vid val till kommunfullmäkti-
fastställs personliga röstetalge

endast för kandidater som
erhållit tillpersonröster ett
antal minst femmotsvararsom

partiets röstetal,procent av
dock lägst 50 röster.
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16§
kandidat vid lands- Har kandidat vid lands-Har en en
kommunfullmäktig- tings- eller kommunfullmäktig-tings- eller

iordning i val fått plats iordning ival fått plats än änmer mer
för valkrets eller förvalkrets eller än än ettettmer en meren

följd parti skulle följdparti och skulle han till och han till
därav erhålla mandat i därav erhålla mandat iän änmermer

förvalkrets eller för valkrets eller änän ett ettenen mer mer
parti, skall han tillträda det parti, skall han tillträda det
mandat, för vilket hans jäm- mandat, för vilket hans person-

förelsetal liga röstetal, enligt 15är störst. är
förhållande till antaletistörst

föravgivna partiet.röster
Har kandidaten tagitinte

plats ordning grundvali pá av
personligt hanröstetal skall
tillträda det mandat för vilket
hans jämförelsetal 15 §enligt
är störst.

kandidaten platsHar fått i
ordningen kraft personligti av
röstetal skall det mandat som
han tillträder besättas pá
grundval de sinsemellan lik-av
adana valsedlar, vilkapd
kandidaten fått flest person-

valsedlarjämte övrigaröster
namnord-upptarsom samma

harning. Den störstsom
personligt röstetal enligt 15 §
erhåller talmandatet. Vid lika

företräderavgöres genom
lottning. mandatetKan inte
besättas detta förfaran-genom
de skall fjärde stycket äga mot-
svarande tillämpning.

platsHar kandidaten fått i
ordningen jämförel-sittgenom
setal enligt 15 § fastställs
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På grundval de valsedlar grundvalpå de valsedlarav av
gällde för kandidatens gällde for kandidatenssom som

dettanär erhöll plats i dettanär erhöll plats inamn namn
ordningen fastställes vid ordningen skallny vem som
sammanräkning skall erhålla mandat kandidatenvem som som
erhålla mandat kandidaten tillträder. Vid denna uträk-som

tillträder. Vid denna uträk- ning gäller varje valsedel som
ning gäller varje valsedel hel röst. Med iakttagandesom av
hel Med iakttaganderöst. kandidatpåattav namn som

kandidatpå redan tillträttatt mandat för parti-nanm som
redan tillträtt mandat för parti- obefintligt skallet anses som

obefintligt skall röstvärdetet tillgodoräknas detanses som
röstvärdet tillgodoräknas det står främst pånamn som se-

främststår på deln. Den får högstanamn som se- som
deln. Den får högsta röstetal erhåller mandatet.som
röstetal erhåller mandatet. Mellan lika tal före-avgöres
Mellan lika tal före-avgöres trädet lottning.genom
trädet lottning.genom

Har till följd denna Har till följd dennaav para- av para-
graf två eller flera mandat graf tvâ eller flera mandat
tillträtts, tillsätts de och tillträtts, tillsättsett deett ochett ett
allt efter storleken pájümförel- allt efter storleken depå per-
setalen för enligt 6 sonliga röstetalen enligt 15 § inamnen

förhållande till antalet avgivna
för partiet.röster Kan inte

samtliga mandat tillträdas
härigenom tillsätts de ochett

allt efter storleken pá jäm-ett
förelsetalen enligt 15

183



Författningvörslag SOU 199321

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För landstingsledamöter följandeersättare på sätt.utses
För varje landstingsledamot För varje landstingsledamot

inomgöres det parti, för vilket inomgöres det parti, för vilket
han blivit vald, lika många han blivit vald, lika månganya nya
sammanräkningar, dock minst sammanräkningar, dock minst

partiet erhållit platser.tre, partiet erhållit platser.som tre, som
varjeVid sammanräkning äger Vid varje sammanräkning äger

16 § andra stycket 16 § tredje och fidrdemotsvaran- stycke-
de tillämpning. motsvarande tillämpning.na

Kan föreskrivet antal ickeersättare enligt andra stycket, skallutses
därvid bero.

För kommunfullmäktige följandeersättare påutses sätt.
Vid utseende förersättareav

erhållit plats inamn som
ordningen enligt 15 § pd
grundval personligt röstetalav
ordnas de valsedlar pd vilka
avgivits personrösterför nam-

i särskilda Grup-net grupper.
bestäms med utgångs-perna

punkt frán namnordningen pá
valsedlarna sd sinsemellanatt
likadana valsedlar bildar en
särskild Valsedlarna igrupp.
den dessastörsta av grupper
bildar tillsammansen grupp
med övriga valsedlar som

namnordning.upptar samma
Ersättarna pá grundvalutses

valsedlarna i dennaav grupp
efter storleken på sina person-
liga röstetal under förutsätt-
ning röstetalen uppgår tillatt

minst fem partietsprocent av
röstetal dock lägst 50 röster.

1Senaste lydelse kap.14 18 § 19911654.av

7 Senaste lydelse 14 kap. 19 § 19911654.av
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Det har störstnamn som
personligt röstetal utseddär
till för den ledamotersättare

sammanräkningensom avser.
Vid lika tal företräderavgöres

lottning. Kan inte ersät-genom
detta för-tare utses genom

farande skall fidrde stycket äga
motsvarande tillämpning.

Vid utseende ersättareav
ledamot erhållit plats isom
ordningen grundvalpd av

jamförelsetal enligt 15 § görs
varje ledamotFör görs för varje ledamoten en samman-

inomsarnrnanräkning det parti, räkning inom det parti, för
för vilket han har blivit vald. vilket han har blivit vald. Vid
Vid varje sammanräkning varje sammanräkning hän-tas tas
hänsyn endast till de valsedlar endast till de valsedlarsyn som

ledamotens ledamotens ochupptar upptarsom namn namn
och på grund härav gällde grund häravpå gällde försom som
för detta det fick dettanär det fick iplatsnärnamn, namn,

ordning.plats i Varje valsedel ordning. Varje valsedel gäller
gäller hel Med iakt- helröst. Med iakttaganderöst.som som
tagande kandi-på kandidatpåatt attav namn av namn som
dat har blivit valet har blivit valet utseddsom genom genom
utsedd till ledamot skall till ledamot skallanses anses som

obefintligt tillgodoräknas obefintligt tillgodoräknas rös-som
röstvärdet det står tvärdet det starnamn som namn som
främst sedeln.på Den far främst på sedeln. fårDensom som
högsta röstetalet utsedd tillär högsta röstetalet tillutseddär

for ledamotdenersättare för den ledamotersättaresom som
sammanräkningen Mel- sammanräkningen Mel-avser. avser.
lan lika tal företrädetavgörs lan lika tal töreträdetavgörs

lottning. lottning.genom genom
Om det antal ersättare Om det antal ersättaresom som

har enligt andra stycket har enligt andra -fiardeutsetts utsetts
mindre det antalär än styckena mindre det antalär änsom

kommunfullmäktige har be- kommunfullmäktige harsom
enligt 18 § ochstämt bestämt enligt 18 § ocha samma a

har förersättare har förutsetts ersättaretre utsettssamma
eller ledamöter,flera görs eller flera ledamöter, görstre
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ytterligare sammanräkning ytterligare sammanräkningen en
för och dessa leda- för och dessa leda-var en av var en av

Därvid skallmöter. även Därvid skallmöter. ävennamn namn
på kandidat har blivit på kandidat har blivitsom som

valet utsedd till ersätta- valet utsedd till ersätta-genom genom
för den ledamot för den ledamotre som sam- re som sam-

manräkningen manräkningenavser anses som avser anses som
obefintligt. I övrigt förfars på obefintligt. I övrigt förfars på

i andrasätt stycket. isätt andra fiardesom anges som anges -
styckena.

Om antalet fortfarandeersättare mindreär detän antal som
kommunfullmäktige har bestämt enligt 18 § och harersättarea samma

för fem eller flera ledamöter, ytterligaregörsutsetts en samman-
räkning för och dessa ledamöter.var en av

Därefter görs på motsvarande successivtsätt ytterligare samman-
räkningar för de ledamöter vilkas harersättare för sju ellerutsetts
flera ledamöter, nio eller flera ledamöter, och så vidare, längeså
antalet mindre detersättare är antal kommunfullmäktigeän harsom
bestämt enligt 18 a

Om samtliga för ledamotersättare i kommunfullmäktige ären
förhindrade inställa sig eller vidare delta i sammanträde,att att ett
skall i ledamotens ställe den inträdaersättare enligt den bestämdasom
ordningen istår tjänstgöra för den ledamot har fått denatttur som
första platsen för partiet i valkretsen. Om sådan inte kanersättareen
tjänstgöra, skall den inträdaersättare istår tjänstgöra förtur attsom
den ledamot har fått den andra platsen för partiet i valkretsen ochsom

vidareså efter grund.samma
Om partiets samtliga i valkretsenersättare förhindradeär inställaatt

sig eller vidare delta i sammanträde, inträder haratt ersättareett som
för partiet i valkrets efter den grund harutsetts sagts.annan som nyss

Därvid har den företrädeersättare har i den valkrets därutsettssom
partiets röstetal högst.är

Kan någon förersättare Kan någon förersättareen en
viss ledamot inte enligt viss ledamot inte enligtutses utses
andra femte styckena, andra sjunde styckena,utses utses- -
ingen för den ledamo-ersättare ingen för denersättare ledamo-
ten. ten.
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8 Specialmotivering

8.1 Förslag till lag ändring i regeringsformenom

Samtliga regler partier i regeringsformen fördelningenom avser av
mandaten i riksdagen mellan de partier deltagit i valet. Närsom
begreppet definierasparti i 3 kap. §7 utgångspunktenär alltså
valresultatet. Att partiet uppträder i valet betyder det får röster,att
inte det kandiderar. Folkstyrelsekommittén konstaterade i sittatt be-
tänkande Folkstyrelsens villkor SOU 19876 parti i regerings-att ett
formens mening något tillspetsat kan beståsägas väljare i stället förav

medlemmar 122av
Förslaget partier för få delta i mandatfördelningen i förvägatt att

skall ha anmält sitt deltagande bygger i härtill på partiernamotsats att
kandiderar. Partidefinitionen bör därför till sådan ordninganpassas en
och ändring i regeringsformen.görasen

Den regleringennärmare vilketpå och inomsätt vilken tidav
anmälningarna skall ske behöver inte i grundlag kan meddelasutanges
i vallagen.

8.2 Förslag till lag ändring i vallagenom

Vallagen i behov redaktionellär och språklig översyn. En sådanav en
också förutseddär ske i den fortsatta Vallagsutredningenatt

Ju 199102. Personvalskommittén har därför valt denatt anpassa
föreslagna författningstexten till lagens nuvarande utformning.

5 kap.

föreslagnaDet införandet obligatorisk förhandsanmälan partierav av
har behandlats i avsnitt 6.6.9. Som framgår där inte avsiktenär att
förhandsanmälan partier skall denersätta nuvarande ordningen medav
registrering partibeteckning och anmälan kandidater.av av

Syftet är obligatorisk förhandsanmälan skall bidra tillatt deten att
i god tid före valet blir känt vilka partier ställer Dessutomsom upp.
kommer kravet förhandsanmälan,på förutsättning för fåattsom en
delta i valet, underlätta de valadministrativa myndigheternas arbeteatt
bl.a. valsedlar med parodisk beteckning i de flesta fallattgenom
sannolikt kommer betraktas ogiltiga.att som
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8a§

I kapitlet har införts paragraf behandlar förhandsanmälan.en ny som
första stycket föreskrivsI de partier önskar delta i val skallatt som

sittanmäla deltagande. Vidare har intagits erinran följdenatten om
underlåta i förväg anmäla deltagandet partiets valsedlaräratt att attav

skall ogiltigförklaras vid sammanräkningen.
andra formernaI stycket regleras för anmälningförfarandet. Således

uppställs krav anmälan skallpå skriftligen och dengörasett att att
anmälan visa han ellergör måste hon behörig företrädaäratt attsom

partiet. frågaI partier anmält kandidater till skydd förom som
partibeteckning finns ombud enligt §5 kan ombesörja anmälan.som

partier inteFör anmält ombud får behörigheten styrkas medsom
behörighetshandlingar.

tredje-femteI styckena ytterligare bestämmelser rörandeges
anmälningarnas innehåll och anmälningsförfarandet.

sjätteI stycket föreskrivs anmälningarna skall kungöras.att
Ändringsförslaget behandlatshar i avsnitt 6.6.9.

9§

paragrafen har gjorts hänvisningl till 8 innebärDet denatten a
myndighet partis förhandsanmälan skall förelägga dentar emot ettsom

gjort anmälan avhjälpa eventuella brister. Hänvisningen till 8attsom
§ innebär sådana förelägganden, liksom fallet skall utfärdasäratt nu,
också vad anmälningar kandidater.avser av

10§

Förändringarna i paragrafen innebär centrala valmyndigheten skallatt
förteckningar de partierupprätta anmält de deltar i valöver attsom

och dessa skall sändas till länsstyrelserna, därigenom fåratt som
uppgifter nödvändiga för sammanräkningen. Vidareär sägs attsom
förteckningarna möjligt bör sändas till Postverket utlands-samtom
myndigheter och fartyg röstningdär Anledningen tilläger detattrum.
i dessa fall inte föreskrivs absolutnågon skyldighet attsenare

förteckningarnadistribuera förhandsanmälan kanär sågörasatt sent
30 dagar före ordinarie val och vid val två veckor efter detextrasom

beslut valdagen meddelats. Jfr specialmotiveringen till 8 kap.att om
12 §.
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6 kap.

2 §

I tredje stycke deett reglernytt för utformningen valsedlarges av som
fordras för personröstning skall kunnaatt ske. Således föreskrivs att
namnvalsedlar skall förses med ruta intill varjeutrymme därnamn
väljaren kan göra personmarkering. Vidare föreskrivsen allaatt
former valsedlar, förutom namnvalsedlarav även partimarkerade
valsedlar, skall ha markerat därett väljaren kanutrymme skriva till

och göraett personmarkering för detta.namn I avsnitt 6.6.3en har
lämnats exempel hurpå utforrrmingen kan ske.

Fjärde stycket det nuvarandemotsvarar tredje stycket.
Ändringsförslaget har behandlats i avsnitt 6.6.6.

3§

Ändringen i tredje stycket föranleddär kravet på de två förstaattav
på valsedeln skall anmälda. Dessutomnamnen särskildvara ges en

regel för det fallet valsedel för parti med registreradett partibeteck-en
Ärning endast falletupptar så skallett namn. anmältnamnet ettvara

namn.
Ändringsförslaget har behandlats i avsnitt 5.6.4 och 6.6.8.

7§

Ändringarna föranleddaär de reglerna för utformningav nya av
valsedlar införs.som

9§

Ändringarna föranleddaär kravet på partier vill deltaatt iav som
valet har anmäla detta ochatt de reglerna för utformningav nya av
valsedlar.

Kravet på valsedel innehålleratt också skallen som namn ge
möjlighet till personröstning, för inte skallatt namnen anses som
obefintliga, innebär partimarkerade valsedlaratt och valsedels-
blanketter skall finnas i lokaler där röstning skersom måste utformas
så de möjlighet föratt väljaren rösta påger De föreslagnaatt person.
ändringarna innebär det på såväl partimarkeradeatt valsedlar som
valsedelsblanketter kommer finnas foratt personröstning.utrymme
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8 kap.

12 §

förteckning partierFörändringarna i paragrafen innebär överatt som
finnas tillgänglig där röstning sker.deltar i val böranmält deatt

i kan ske 30förhandsanmälan deltagande val såEftersom sent somom
dagenval veckor efter beslutföre ordinarie och tvådagar attett om

sig praktiskt omöjligtval meddelats kan det visa kunnaför attett extra
de valdagen finns tillgängligadistribuera förteckningar så påatt

föreskrivits absolutDärför har inte någonöverallt där röstning sker.
förteckningar. kan erinrastillhandahålla sådana Detskyldighet att om

föreslagna be-deltagande i val enligt denanmälningarnaatt om
i kap. 8 § skall kungöras.stämmelsen 5 a

9kap.

6§

Ändringen i val harkravet partier vill deltaföranledd påär att somav
sitt deltagande.anmälaatt

14 kap.

4 §

ogiltig-stycket införsandra punkten i förstaGenom den ennya
obligatorisk förhandsan-följd förslagethetsanledning är omsom en av

Ändringen i andra stycketvill delta i valet.partier ärmälan av som
isig till väljarens preferenserinte slutamotiverad det går attattav

olika kandidater.förkandidaternafråga när personröster avgettsom
skallkandidatnamnen valsedelnlydelsen innebär päföreslagnaDen att

valsedlarna olikaobefintliga ävennär upptar namn omsomanses
kandidat.förpersonrösterna avgetts samma

bordei situationerhävdas sådana personröstkanDet att en
ordning skullekandidaten. sådanaktuella Medtillgodoräknas den en

ivilken valsedlarnaemellertid bli omöjligtdet avgöraatt somav
utseendeinverka kandidaturval ochövrigt skulle på ersättare.av

endast detdärför få betraktas deskulleValsedlarna upptogsom om
vadskulle kunna föras ocksåsådantaktuella Ettnamnet. resonemang

personmarkering allaolika valsedlargäller sinsemellan utan som
inte motiveratförsta framstår göraDet attupptar somnamn.samma
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någon principiell skillnad på de angivna situationerna. Med hänsyn
härtill och då reformering reglerna i detta avseende måsteen av antas
få begränsad praktisk betydelse har ytterligare ändringar inte bedömts

nödvändiga.vara
I tredje stycke har intagitsett ytterligarenytt omständigheter som

leder till på valsedel skallatt ogiltiga, ochnamnen en anses som
således medföra valsedeln betraktasatt partimarkerad valsedel.som en
I första punkten så skall ske inte valsedelnatt utformadäranges om
så det möjligtäratt Anledningenpersonrösta. till bestämmelsenatt är

det i fall skulleatt möjligt förannat parti tryckaettvara att upp
valsedlar inte medgav personröstning och använda sig dessa.som av
Därmed skulle personvalsmomentet förloratgå för partiets väljare. En
konsekvens bestämmelsen de väljareär vill skriva tillattav som namn
bör detta i detgöra särskilda för tillskrivandeutrymmet medav namn
vidstående för personmarkering, skallruta finnas på namnvalsed-som
lar, partimarkerade valsedlar och valsedelsblanketter. På namnvalsed-
lar torde det tillräckligt med markerat för ellervara utrymme tvåett

Vad gäller övriga valsedelsformer kan det finnasnanm. anledning att
trycka fler I avsnitt 6.6.6utrymmen. exempel på partimar-ettges en
kerad valsedel med möjlighet skriva till två Vidatt den närmarenamn.
utformningen valsedlarna bör iakttas tillräckliga möjligheterav att
finns for väljarna skriva till ochatt preferensröst.namn avge en

l andra punkten klargörs på valsedeln skallatt namn anses som
obefintliga än personmarkering ellergörsom mer en om person-
markeringen är så otydlig det inte går vilkenatt avgöra kandidatatt
den I sådana fall betraktas alltså valsedlarnaavser. partimarkera-som
de valsedlar.

Bestämmelsen i tredje punkten uttryck för endast manuelltattger
gjorda personmarkeringar godtas. Anledningen till ställningstagandet
är ordning skulleatt möjligheteröppna för massframställningen annan

törhandsmarkerade valsedlar vilket i sin skulleav kunna leda tilltur
missbruk systemet.av

Ändringsförslagen har behandlats i bl.a. avsnitt 6.1 och 6.6.7.

5§

föreslagnaDen ändringen i tredje punkten föranleddär kravet påav
valsedlar i vissa fall skallatt två anmäldauppta namn.

Det bör särskilt påpekas den oförändrade bestämmelsenatt förstai
stycket andra punkten medför otydlig rangordningatt mellanen ett

fått ochpersonröst något medförnamn som en annat att namnetnamn
skall obefmtligt. Att inte lösning valtsanses motiveratären annan av
praktiska skäl sammanräkningssynpunkt.ur
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Ändringen i stycket följd det utökade kravet påandra är en av
anmälda namn.

6§

för ordnandetandra stycke utgångspunktenI ett nytt avanges
spärregeln konstruerad.fått och hurkandidatnamn ärpersonröstersom

giltiga förberäknas med utgångspunkt från antaletSpärren skall röster
framgårföreskrift torde inte behövas.partiet. särskild härom DetEn

partiets mandat i förstakandidatnamnen skall ordnas såockså attatt
med kandidater kommithand kommer besättas spärrenöveratt som

för varje kandidatdet då antaletoch personröster äräratt som
ordning kandidaterna skall Termenavgörande för i vilken utses.

för det antalpersonligt röstetal används personrösteratt som enange
partibeteckning.fått valsedlar med Förkandidat har på samma

de uppnåttkandidater inte fått många spärrenså personröster attsom
enligt nuvarande metoden ochjämförelsetal beräknas denskall

angivitsDetta harkandidaturvalet sker på sätt genomsamma som nu.
särskilt angivits vidföljande stycken. harhänvisningen till Det att

frånjämförelsetal i dessa fall skall bortsesberäkning namn somav
reduktion jämförelsetaltagit plats grund Någonpå personröster. avav

till skall därför inte skekandidater inteför de nått spärrenuppsom
dessförinnan ordnats efteranledning kandidatnamnmed attav

förfaras då ellerhur det skall tvåpersonliga röstetal. Vidare anges
skallröstetal. sådana fallfått lika personliga Ikandidaterflera stora

lottning.företrädet avgöras genom
paragrafen har styckeindel-andra stycke införts iGenom att ett nytt

kommithar såledesförskjutits. tidigare andra stycketningen Det att
förstatillägg gjorts idet tredje stycket. Detbetecknas somsom

jämförelsetal förberäkningenmeningen detta markerar att avav
skall ske först sedankommit tillkandidater inte spärrenuppsom
röstetal enligt andragrund personligakandidatnamn ordnats på av

stycket.
Ändringarna i avsnitt 6.6.3.har behandlats

7§

förutseendeförfarandet vidandra stycket regleras ersättareI av
kandidater blivit valda på personröster.som

ersättarordningen den listaUtgångspunkten för bestämma äratt som
dettaMed lista iordinarie blivit vald.bidragit till denattmest avses

och harvalsedlarsammanhang upptar samma namnav somen grupp
avgivitsvalsedlar vilka detrangordning mellan De pånamnen.samma
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förpersonröst den kandidat valts får alltsåen medsom sorteras
utgångspunkt från och rangordningen mellan dessa sånamnen att man
får fram är övriga.större än I normalfalleten grupp tordesom detta
bli partiets huvudlista strykningar. Dennautan innehållergrupp ett
antal valsedlar på vilka det avgivits förpersonröst den ordinarieen
ledamoten. Valsedlarna år iäven övrigt identiska i fråga ochom namn
namnordning. För fram det slutligaatt underlaget för ersättarord-
ningen skall till läggas övriga valsedlargruppen upptarsom samma

och namnordning. Bland dessa kan finnas valsedlarnamn saknarsom
personröster och sådana förupptar personröst någonsom en annan
kandidat denän blivit vald. Att personröster avgivits för olikasom
kandidater innebär inte valsedlarna skallatt olika i frågaanses vara

och namnordning. Den sammanlagdaom namn kan alltsågruppen
innehålla kategorier valsedlartre nämligen sådana saknarav som en
personröst, sådana har för denpersonröst kandidat för vilkensom en
ersättare skall för och sådanautses förupptar personröstsom en
någon kandidat.annan

Ordningsföljden för utseende ersättarna inom iavgörsav gruppen
första hand det finns några kandidater fåttav om personligtettsom
röstetal Ärnår till eller överstiger spärren.som falletsåupp utses
ersättarna i ordning efter storleken på de personliga röstetalen. Har
flera kandidater lika personligastora röstetal får lottning tillgripas.
Om det inte finns några eller alltför få ersättarkandidater nåttsom upp
till tillämpasspärren beträffande dessa tillvägagångssättett som

den nuvarandemotsvarar metoden, vilket hänvisningenanges genom
till tredje stycket.

tredjeI stycket regler för utseende ersättare för kandidaterges av
inte kommit till spärren och såledessom blivit ordnadeupp enligt

heltalsmetoden. Förfaringssättet helt vadmotsvarar gäller i dag.som
Ändringsförslaget har behandlats i avsnitt 6.6.4.

10§

I bestämmelsen regleras bl.a. tillvägagångssättet vid dubbelvalsavveck-
ling. Av tredje stycket framgår kandidat tagitatt plats i fleraen som
Valkretsar skall tillträda mandatet i den krets där han eller hon relativt

fått störst personligtsett röstetal. innebärDet kandidaten skallatt
tillträda mandat han ellerett hon vunnit på grundsom personrösterav
före erhållits jämförelsetalett enligt heltalsmetoden.som genom I de
fall kandidaten fått mandat i flera kretsar på grund jämförelstal blirav
storleken på dessa tal avgörande. Avgörande för skall besättavem som
mandat kandidaten inte tillträder är ersättarordningen.som Detta har

hänvisningen tillangetts 7 Det innebärgenom listtrogetatt ett sätt
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de mandatskall besättade ledamöteranvänds för att utse somsom
ordningsföljd mandatenregleras i vilkenfjärde stycketblivit lediga. I

kandidatensAvgörandeblivit lediga.då flera mandat ärskall besättas
blivitjämförelsetal. mandatEttpersonliga röstetalrelativa somresp.

personligtgrundtillträtt mandat pådärför kandidatenobesatt ettatt av
vunnit till följdkandidatenföreröstetal skall besättas ett avsom

jämförelsetal.
Ändringsförslaget 6.6.5.i avsnitthar behandlats

18 19 §§16, och15,

vid ordnandettillvägagángssättetreglerasde angivna lagrummenI av
utseende vid valdubbelvalsaweckling och ersättarekandidatnamn, av

i alltkommunfullmäktige. Förfarandetlandstings- ochtill motsvarar
tillSe specialmotiveringenför riksdagsvalet.vad gällerväsentligt som

kommunala valenspärregeln i deböroch 10 §§. Det7 noteras att
riksdagsvalet. Segäller ikonstruerad denannorlunda änär som

7.3.avsnitttsärskilt
Ändringsförslagen avsnittbehandlats i 7.har
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9 Genomförande och kostnader

9.1 De olika modellerna

Av de framlagda modellerna detär endast den majoritetsvalsom avser
och listval tysk modell kräver grundlagsändringar.av För desom
Övriga modellerna finns från konstitutionell synpunkt inte något hinder

genomföra reformen tillmot deatt allmänna valen år 1994.
Enligt kommitténs mening detär väsentligt det snabbt kan räknasatt

fram preliminärt resultat vilkaett blivit valda. Valförrättamaav som
torde med nuvarande uppgifter, organisation och inte kunnaresurser
utföra också denna uppgift. Vallagsutredningen har i sitt betänkande
VAL, Organisation Teknik Ekonomi SOU 1992108 pekat på
möjligheten delvis samordna denatt preliminära och den slutliga
röstsammanräkningen. Förslaget bl.a. möjligheten förupptar de
kommunala valnämnderna dagen efter valetatt genomföra slutligen
sammanräkning huvuddelen valsedlarna bl.a.av optiskav genom
läsning valsedlarna. Vallagsutredningen har föreslagitav för-att
söksverksamhet i bl.a. dessa avseenden skall genomföras vid de
ordinarie valen år 1994.

Andra faktorer påverkar tidpunkten för genomförandetsom detär
förberedande arbete måste göras från de valadministrativasom
myndigheternas sida. Således måste valsedlar möjlighet tillsom ger
personröstning fram. Vidare fordras,tas optisk läsningoavsett om
kommer till stånd eller ej, ADB-rutiner för registrering ochnya
bearbetning valresultaten. Utbildning personal och informationav av
till partier och allmänhet valsystem är ocksåett nytt exempelom på
åtgärder måste förberedas i god tid.som

Övriga9.2 förslag

Kommitténs förslag samtliga partieratt önskar delta iom valetsom
skall anmäla detta i förväg förslaget valsedlarsamt i vissaatt fallom

skallöverst två anmälda kandidateruppta kan genomförasnamn
samband med förslagetutan i övrigt. De nämnda åtgärderna ärnu

ägnade förhindra missbrukatt den fria nomineringsrätten. Genom-av
förs förslag förhandsanmälanett partier tordeom även partibegrep-av

i regeringsformen börapet härtill. En definitionanpassas ny av
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regeringsformen fordrar grundlagsändring.partibegreppet i en
fram förslag till sådan ändring.Kommittén lägger ett en

genomförande9.3 Tidpunkt för

detför genomförandet finner kommitténBeträffande tidpunkten att
föregås den försöksverksamhet,fördel reformen kunde avvore en om

1994.med de allmärma valenföreslagits ske i samband årsom
möjlighetengenomföras med beaktandeVerksamheten bör då också av

anledning framExempelvis kan det finnaspårösta att taatt person.
simulera försök med optisk läsningalternativ till valsedlar ocholika

praktiska hänsynstaganden goda skälvalsedlar. ochDetta gör attav
genomförs med sikte kunnaför personvalsreformen påtalar attatt

Om sker kan reformenallmänna valen 1997. såtillämpas vid de år
införandet förhandsanmälanpersonval samordnas medvad avavavser

samordning framstårsådanpartier önskar delta i valet. Ende somsom
kravetgäller det föreslagna påändamålsenlig. Vad slutligen att

anmäldai vissa fall skall två överstvalsedlar uppta namn anser
isamband med reformenlämpligen genomförs ikommittén dettaatt

övrigt.

9.4 Kostnader

innebära vissa ökadeinledningsvispersonvalsreform kommerEn att
och införande ADB-information, utbildningkostnader för av nya

torde intevalsedelstillverkningenKostnaderna för självarutiner m.m.
nuvarande. måsteskilja sig från de Däremotkomma nämnvärtatt man

sammanräkningsförfarandet. Hur dessaförökade kostnadermedräkna
viss beror det påI månemellertid svårtskall beräknas säga.är att om

användas.kunnaoptisk läsning kommer att
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Summary

The electoralpresent system

General elections the Riksdag Parliament heldto thirdare every year on
the third Sunday in September the and municipal electionscountyas are
in which candidates elected and municipalto councilscountyare
respectively. At the Riksdag election 349 Members of Parliament are
elected.

The Swedish Constitution provides for the dissolution of the Riksdag
between general elections. This entails holding interim period elections.
No such elections have taken place since the Constitutioncurrent came
into force in 1975.

The right to vote

All Swedish citizens who currently residing in Sweden and whoare are
least 18 ofat Election day have the right inyears age on to vote an

election the Riksdag. Most Swedes livingto abroad also entitled toare
in the Riksdag election. Foreign citizensvote also enjoy the right to vote

in and municipal elections providedcounty that they have been duly
entered in the population registry in Sweden three prior thetoyears
election.

Eligibility

eligible eligible beto electedvote,you are MP. Atoyou are as an
prospective MP does need reside in thenot constituency into which she

he hopes be elected. County andto municipal elections,or the otheron
hand, require and municipal residency forcounty candidature.
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political in legislationof parties electoralThe status

political parties mentioned in the Constitution and electoralThe theare
legislation regulating their activities practicallylaw. However,

required give advance notice of participationnon-existent. They not toare
election. their nomination They doin No law procedure.governsan

financial aid from obligedreceive the State, but rendernot toare an
fundsof how the spent.account are

Voting

post-office.majority of voting takes place polling-stationThe at ata or a
Polling-stations election day from 8 8 Intoare open on a.m. p.m.
connection elections the Riksdag large ofwith to amount temporarya

correctionalin hospitals, old peoples homes,post—offices setare up
facilities and other homes for those who able polling-not to vote atare a
station. Special procedures apply those residing abroad. Votingto at a
polling-station only be done Election day; postal voting at acan on

possible from 24th before Election day. Post-officespost-office the day
Electionalso for postal voting day. In certainkept cases,are open on

voting relatively widespread invoting by allowed. Postalproxy
Sweden. the 1991 elections about 37 ofIn cent votes cast cameper
through the post.

clearlySpecial forms used for ballot A ballot mustare papers. paper
list theof the in order be approved. should alsothe party tostate name

constituency’s alsoof several candidates and the designation,name one or
lists thaninformation the election concerned. ballota paper moreon

of precedence. ballotthese shall be given order A mayname, paperone
itsof other words, each hasonly contain the Inparty. partyname one

with of party’s candidates printed it.ballot the thepapers names onown
ballotlegislation limiting the number of candidates listedThere no on a

parties nominate candidates;In practice the political that thepaper.
different for electionalso have several lists with candidatesthey may up

RSVconstituency. The National Swedish Taxboard thethe same
of freesupplies the established parties with certain quantity ballot papersa

of Prior Election day citizens who entitledcharge. most to voteto are
from all the parties. also availablereceive ballot Ballotpapers papers are

polling-stations. Approximately 650 million ballottheat werepapers
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printed for the Election in 1991.
Voters have deal of liberty with regardgreat ballota theyto papers

from the lists, alter the order incan whicherase thenames names are
listed and add There also balloteven with onlynew names. are papers a
political patty’s printed it. Here writename voters severalon can one or

of individual candidates. And, finally, therenames completely blankare
ballot which write only thepapers voters of theiron choicenotcan party
but also candidates.party

This rather liberal of choice usually knownvoter the freerange as
right nominate. In practice, however,to of little importance since

large number of would be required bandvotersa together haveto to any
significant effect the order of preference chosen by foron itspartya
candidates. In elections, however,most recent outside thegroups
established parties have made organised make of the freeattempts to use
right nominate, but in disloyalto a way.

Counting the votes

Votes counted in several withstages. preliminaryare starts firsta
counting the polling-stations Electionat day when the polling-stationon
has closed for voting. As far election the Riksdagto concerned,as
preliminary results usually known before midnight. But these onlyare tell

how each particular hasseatsus and themany party of thenotwon names
individual successful candidates. The definitive counting done theat
offices of the County Administrative Boards. For Riksdag electiona
the County Administrative Boards that decide the order of preference of
the of the candidates the ballot of thenames parties in theon papers
constituency and determines which candidates elected. Based theare on
electoral from the respectivereturns County Administrative Boards, the
National Swedish Tax Board then decides inter-party and candidateparty
parliamentary allocation. The County Adminstrativeseat Boards also have

corresponding with regarda arrangement and municipalto county
elections. Once each has been given their dueparty mandates, the seats

then divided the individual candidates.are among
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ofdistributionConstituencies and seats

the Riksdag.for elections28 constituenciesdivided intoThe tocountry
the RiksdagdecidedGovernmentof 1992, theendtheAt to to apropose

the1991 ElectionAt theadditional constituency.involvingchange toan
County37between 2 andvaried in sizeconstituenciesRiksdag, seats.

governingRegulationsconstituencies.divided intocouncil communes are
certain theincouncils stipulate that,municipalelection ofthe cases,

constituencies.divided intoshall becommunes
proportional.electionsmunicipal councilandParliamentary, county are

mightresult thatproportionallyfromof deviationstheIn correctevent a
constituencies,allocation of intheconnection withinarise seats

Riksdag andin elections theinto forceequalizing countytoseats comes
fixedconcerned, 310electionRiksdagfarcouncils. As aas

thedivided betweenshall be39 equalizingandconstituency seatsseats
fixedallocation of theoff with theallocationMandateparties. starts

constituencyfrom theelection resultsbasis of thetheconstituency seats on
would be349of how thethen madecalculationquestion. Ain seats

constituency.singleregardedentiretheallocated country as onewas
andwould thennumber ofthedifference betweenThe getpartyseats a

made byhas actuallyconstituencyof fixednumberthe seats upwon
equalizing seats.

relation howproportionality achieved inhigh level ofthis toIn way a
parties.variousthedividedentirethethe countryvotes amongare

besaidthus beelectoralRiksdagNationally the tosystem can
proportionalnationalprinciple ofTherepresentative.proportionally

fourthe so—calledprioritygivesrepresentation, however, centto per
of fourminimumparties thatonlywhich that centbar, get perameans

ofallocationin theparticipatethe entireinof the countryvotes may
takefewerthatHowever, partparliamentary votesgetspartyseats. maya

thewhereconstituenciesinfixed constituencyallocation of thein the seats
of the12given leastbeenhas votes.centatparty per

fixedmandatestenths of theelections ninecouncilIn arecounty
smallThe barequalizingremainderand theconstituency seats.seats on

councilinof thethreehas been countyparties votescentatset per
communes.

inallocatedmandatesequalizing whenThere seats arenoare
smallfor thebar existsformalNoconstituency-divided communes.

constituencyhowever,constituency-dividedtheparties. In communes,
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division has blocking effects that significantly affect the small parties.can
The method used distribute between the parties the modifiedto seats

odd-figure method with the first divisor 1.4. With this methodset to a
awarded, according certain oforder preference, theseat to thatpartya

has the highest comparative ratio each time. The first comparative ratio
the number of divided by 1.4. Having the first divisorvotes greater

than 1 that will be difficult for take its firstmeans party tomore a
mandate. This therefore, be said be small bar. Thetocan, partya
subsequent comparative ratios obtained by dividing the number ofare

by with the figure corresponding twice thevotes numberparty towon a
of mandates given the increased by that is, 7 Theparty etc.
method used when allocating both the fixed constituency mandates and
the equalizing When the equalizing however,seats. to seats,comes a
modification into force whereby in constituency where thecomes partya
has been given fixed constituency mandate, the comparative rationot ina
connection with the first equalizing the the number ofseat same as

acquired by the In other words, odd-figure methodvotes used.party. an
This will that there will be less risk of being completelypartymean any
without representation in constituency.a

The d’Hondt Method used when allocating mandates within the
parties.

Registration of party’s etc.a name,

permitted for have its registered. Regulationsparty toa name
herewith there misuse of party’s Into preventare a name. no way are
these of nominationthe procedure.statutes parta

Party’s registered with the National Swedish Tax Board. Thisnames are
entails fulfillmentthe of certain conditions. For example, the application

be backed by the signatures of fixed number of membersmust up a
entitled in election. Safeguarding party’s linked theto vote toan a name
possibility of submitting the of candidates the National Swedishtonames
Tax Board before the election. A submit certain number ofparty must a
electoral candidates in order safeguard its registered duringto party name

election. If has submitted the of its candidates, the ballotpartyan a names
bearing the party’s subsequent election list itspapers mustname a as

first that of of those submitted. Should the ballotname one notpapers
comply with this requirement, they will apply the only and willto party
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affect mandate allocation within thenot party.

Personal Representation Committee Report

timeFor and people have been raising questionssome now more more as
how personal representation be integrated in the electoralto systemcan
that will have better opportunity choose the individuals whovoters toso a

them in the Riksdag and the and municipal councils.represent countyon
The has been discussed several occasions in the withoutmatter paston
leading legislation.to any

The Personal Representation Committee has been chiefly working under
followingthe directives with forproposal increasedto come up a

personal representation for election the Riksdag;to to propose measures
that would the free right nominate from being abused. Alsoprevent to on
its agenda how about personal representation in connectionto greatergo
with communal elections.

The Committee has also been particularly charged with finding theout
effects increased personal representation have the proportion ofcan on

and elected. Also of particular interest Committeethetowomen men
the financing of the individual election candidates. The Committee also
perfectly liberty take of the above that beat to mattersup any may
inter-connected. An of this suggestion that parties wishingoutcome a

take in election give advance notice.to part mustan

Greater personal representation

involvedThe work in arriving personally oriented electoralat a more
has had starting point that be simple forreasonably thesystem mustas a

apply such also that the ballot-counting procedurevoters to system, musta
be simple possible. has also become clear that those votingas as very
should be able choose between voting for and, theto a person as

practice, voting for party’s list of candidates. Another of thecurrent a
Committee’s charges that small number of shouldto voters notensure a
be able have decisive influence the of forthe eachto outcome votea on
individual candidate. Committee’sThe of reference such thatterms are
proposals for simple majority election in single-member constituenciesa
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purely personal representation election permitting the election ofor a
independent of particular political have beenpersons partyany not

considered.
CommitteeAs The has wished the basicnot to system,propose a

of which, has been tried instructure othernot hasout country,any
therefore made study of several foreign electorala systems.

The electoral in neighbouring countries,systems in several otherour as
European countries, give examples of shifting the degree of individual
choice within electoral using lists of candidates. Amongsystems the
European electoral that of Germany stands insystems particularout as
combines majority election in single-member constituencies with regional
candidate-lists elections. The electoral in force in Denmark andsystems
Belgium have been judged contain elements that couldto basisserve as a
for personal representation that could be adapted Swedishsystema to
conditions.

The prescribes four models, all of whichreport based elementsare on
from foreign electoral A German model unitessystems. majoritarian
election with ballot lists election; election has beenquota systeman
structured along the lines of the Belgian electoral proposal withsystem; a
alternative lists forms based idea from the Danish electoralon an

where have multi-ballot listing,system, and also modified Danishyou a
model, which based the Danish system’s parallel form of liston
organization. This latter model governed by detailed regulationsmore
than the others.

The modified Danish model basically the following the parties
lists of the candidates they have nominated.present The the listsnames on

in order of preference. Voters make tickare of thenext tomay one one
the ballot In other words, the hasnames personallyon paper. voter

selected particular candidate. One of the why personala reasons
representation here has been limited only that wouldto voteone
otherwise serious delays the counting procedure.cause

That which decides the candidate candidates elected the numberor
of personal given each candidate, providedvotes that theto candidate has
received specified minimum number of personal As fara votes. as
Riksdag elections concerned, the Committee has theare tocome
conclusion that this minimum number of should be between 5votes and
10 of the number of gainedcent by the The minimumper votes party.

of required looks differentpercentage withvotes regard andto county
municipal elections.
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received personal the firstcandidate has theThe who most votes
of elected second, andwith numberelected, the the next most votesone

minimum required.that have attained theprovided they percentageso on,
filled by candidates who havethe by beIf all party cannotseats awon

will selected accordingminimum level required, members beattained the
listingwhich generally that ballotthe method,presentto means

remain force.candidature will in
minimum requirement level rulefor theThe preventto areason

small of personal fromhas received numbercandidate who votesa very
order of preference listed by theable break thebeing party.to

for individualthus provides opportunityhe votetosystem an
wishing for particularcandidates. Those voters not to vote a person

particular candidate the ballot However,simply do selectnot paper.a on
selection, thethe makes personalirrespective of whether voternot aor

Thechanges the ballotfree makevoter to paper.names or onerase
contains limitation. This limitationCommittee’s proposal, however one

element,personal representationbecause of the suggested greaternot
gripsof the Committee’s proposalmerelybut to tocomeconsequencea

free rightfree right nominate. See below. Thewith abuse of the toto
nominate.

ofwill decide the degree ofthe factors thatAmong acceptance
themselves ofreform which will availproposed thethe votersextent to

hasfor particular The Committeeopportunitythe to vote a person.
of the will forthat between 30 and 50estimated votecent votersper

expectedcandidates Riksdag election. Theparticular topercentageto a
elections. important factorwith regard municipal Anotherbe greater to

divided the various candidates.personal will be betweenhow votes
quiteforeign personal show thatExperiences from systemsvote

thecandidates high the lists will alsothat those party getup oncommon
considerablyAll in all, this should makemajority of personal votes.

of preference forarrive ordereasier than present atat to an
from made by Anothercandidates which different that party. reasona

candidates high thegive their thosethat, partytovoters votes up on
element will beactual personallist, the not apparent.vote so
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free rightThe nominateto

As mentioned above, safeguarding party’s designed sucha name a
that the in question submit specific number of electionpartyway can a

candidates the National Swedish Board.Tax has submittedto partya
candidates, the offirst these printedbe ballot withmustnames on papers
the party’s for the following election. ballot doname not meetpapers
this requirement, they the only and do affectto party not seataccrue
allocation within the Procedural abuses in electionsparty. most recent

other things led people who wished take advantage ofto toamong an
established arranged for ballot be printed with theparty toname papers

in question. They then entered in second followingand placesparty name
candidates who had adherence whatsover the whosetoown partyno name

headed the ballot paper.
This problem has been mentioned in previous Neverthelessreports.

found impossible solve without infringing the free righttowas to
nominate the time.at same

The Committee, however, has with proposal, namely, thatcome up a
both the of the first and second candidates be printed the ballotnames on

Although this might be infringement the free rightpaper. seen as an on
nominate, will be made for by the personalto representation.greaterup

also the opinion of the Committee that element of personalgreatera
voting will make procedural abuses of the less worthparty systemname
while.

Advanced notification of election participationparty

proposed that parties wishing take in general elections shouldto part
advance notification of this. For ordinary elections this would be one
month before the election date, and, far interim electionsas as are
concerned, within weeks after Electionthe day has been decided. Thetwo
reasoning behind this proposal bethat will known in fairly good time
which parties will be standing for election. will also contribute avoidto
the situation of having unoccupied Needless the proposal alsoseats. to say
has certain advantages regarding the administration of election.an
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Female male division the electorateamong-

After the 1991 General Election, female representation in the Riksdag
amounted 33 Womento had 43 and 34cent. ofper cent seatsper on

and municipal councilscounty respectively.
A particular section of the throws light those effectsreport increasedon

personal representation have vis-a—vis parliamentary equality of thecan
Here the Committee tried find theresexes. to out grounds forwere any

assuming that particular electoral leads imbalanceda system divisonto
between the and which features of thesexes caused suchso system an
imbalance.

When differences between electoraltocomes wouldsystems, seem
that election by majority single-member consitutiencesa results in a
considerably lower female representation than the with the listscase

There clear evidence,system. however, that shows thatno varyinga
element of personal voting within the latter of hastype system any
decisive effect the division of the The Committeeon of thesexes. more
opinion, that in these likely that underlying opinionscases, more on

equality, rather than the actual of thesex electoralstructure thesystem are
for the division between andreasons women men.

With personal representationgreater will have influencevoters greatera
the selection of candidates than they have today.on When bearing mind

the ongoing efforts of Swedish society equality of theto promote sexes,
there little fear that the influenceto of thereason greater justvoter
mentioned will result in fewer those elected. On thewomen among

this direct influencecontrary, of will opportunitiesvoters foropen greater
female representation.

Election finances of individual candidates

Greater personal representation will probably lead personalto greater
of individual politicians than has hitherto beenexposure the This, incase.

its should stimulate theturn, rise of private election financing. the
view of the Committee that outside contributions politicians willto
increase. The Committee feels there nothing with this providingwrong
such contributions and above board and based the desireare open are on

particularto candidatesupport because of the politics thea candidate
stands for. Financing that and above boardnot unacceptable.open
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Some of financing which objections be raised alreadythe to may come
of legislation corruption. After givingwithin the bribery andscope aon

of future here, the Committeedeal thought developments hastogreat as
conclusion that there thethe moment toto atno reason proposecome

of individuallegislation election fincancing candidates.particularany on
Committee should beNevertheless, the feels that the subjectmatter to

forms.election financing unacceptablerediscussion assumes

207





199321SOU

Bilaga J

@

Kommittédirektiv
ww

w

Dir. 1991121
Ökat inslag personvalav m.m.

Dir 1991121

Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-19

Statsrådet Lauren anför.

1 Mitt förslag

En parlamentarisk kommitté tillkallas med uppdrag lägga fram förslagatt
medför ökat inslag personval till riksdagenett och kommunalasom beslu-av

tande församlingar. l anslutning därtill bör kommittén också denöver friase
nomineringsrätten.

2 Bakgrund

Det nuvarande valsystemet i Sverige tillkom led i det omfattandeettsom
reformarbete under 1960- och 1970-talen slutligen ledde till Sverigeattsom
fick författning. Två huvudinslag i denna reform enkammarriksda-en ny var

och valsystem. Reformenett nytt innebar bl.a. ordinariegen val till riks-att
årdagen fr.o.m. hålls1970 årtredje samtidigt med val till landstingvart och

kommunfullmäktige. Vidare infördes s.k. riksproportionellt valsystem.ett
Ytterligare viktigt inslag iett reformen parlamentarismens principattvar
kom till uttryck i grundlagen.

Reformarbetet upphörde emellertid inte med den regeringsformen.nya
frågornaBl.a. ökat inslag tillctt personval riksdagen och den friaom av no-

mincringsrätlcn har föremålvarit för flera utredningar därefter.
Det nuvarande valsystemet brukar karaktäriseras renodlat pani-ettsom

val. Väljaren ställning till de alternativtar partierna Inom parti-utgör.som
valets finns dock möjligheter för påverkaväljaren vilkaram att personer som
skall plats i de beslutande församlingarna.ta Formellt har nämligen väljarna

i det närmaste total frihet lägga sin justen röst deatt bästpersoner som
deras preferenser. l realitetenmot emellertidär inslagetsvarar av person-

röstning obetydligt och partiernas nominering blir därför i hög grad utslags-
givande detnär gäller mandatfördelningen inom partierna.
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Ett uttryck för personvalsinslaget i det nuvarande den friaärsystemet no-
mineringsrätten. Den fria nomineringsrätten innebär bl.a. väljaren haratt
möjlighet valsedeln vilkaatt kandidater han eller Någotta hon vill.upp

frånsamtycke parti eller kandidat behövs inte.
Den fria nomineringsrätten grundläggandeär princip i det svenska val-en

Det harsystemet. väsentligt det inte någraställsansetts regler föratt upp
partiernas organisation och verksamhet.

Väljaren kan därför vid valet själv konstruera sin valsedel det gällernär
kandidatnamnen. stårDet också väljaren fritt ändra inbördesden ord-att
ningen mellan kandidater valsedel, stryka kandidater eller tillläggaen
nya namn.

En möjlighet för påverkaväljaren vilka skallannan att personer som er-
hålla partiets mandat väljaär bland de olika listoratt kan förekommasom
för partiet i valkretsen. Partierna kan nämligen ibland välja fram medatt
flera listor med olika kandidater det ocksåkan förekomma s.k. spräng-men
listor. Denna personvalsmöjlighet alltsåblir beroende partiet beslutatav om

fram med flera listor eller någon inom partiet ställtom grupp enupp
spränglista.

inslagEtt i vallagen 1972620, någonomtryckt mån199195 i mins-som
kar väljarnas personvalsmöjligheter reglernaär skydd för partibeteck-om
ning. Dessa har tillkommit försvåraför partibeteckningaratt användsatt

otillbörligt Partierett sätt. med registrerad partibeteckning kan anmäla
minst visst antal kandidater iett varje valkrets. Varje valsedel för dessa par-

måstetier de anmäldatoppas Omett väljaren stryk-av av namnen. genom
ning, tillägg förändrare.d. valsedeln måste listan åtgärdenefter alltidäven

anmälttoppas ett tillgodoräknas valsedeln endast partiet,av namn, annars
vilket i praktiken betyder den fårpartiet bestämda listanatt rösten.av

Personvals- och vallvetsmredm fråganutredde bl.a.-gm, som om person-
val, presenterade sitt förslag i betänkandet SOU 197794 Personval och
valkretsindelning. Förslaget byggde kombination och list-en av person-
val. Enligt förslaget skulle personvalet frivilligt. Väljare önskadevara som
delta i personvalet kunde markera den kandidat valsedeln de helstsom

Övrigaville vald. Därigenom lämnades prefercnsröst. väljare kundese en
lämna omarkerad valsedel, liströst. dåDe anslöt sig till partiernascn en no-
minering. Väljarna ocksåkunde föra fram kandidater i stället för demegna

partierna nominerat.som
Folkstyrelsekommittén, också personvalsfrågan,utredde föreslog attsom

väljarna siffermarkering i särskild valsedeln skullerutagenom en en
något listans förstaän skulle placerasannat valse-överstange om namn

deln SOU 19876.
tvåDe kommittéernas förslag personvalsfrågani fick relativt svaltett mot-

fråntagande och kritiserades både utgångspunkter.principiella tekniskaoch
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Detta ledde till förslagen inte fördesatt vidare se bl.a. 19878822prop.
f.34s.

Under de riksmötena har det isenaste riksdagen väckts motioner för-om
bättrade möjligheter till personval inom för partivalet. Konstitutions-ramen
utskottets majoritet har dock uppfattat det nämnda svala mottagandetovan

förslagen uttryck för tillräckligt intresseett för personvalsfråganav attsom
inte förelegat. Utskottet har därför inte funnit det meningsfullt med ytterli-

fråganutredningar i och har följaktligen avstyrktgare motionerna
198788KU32, 198990KU12 och 199091KU32. I reservationer har
emellertid anförts det angelägetär riksdagen såatt fårmöjligtatt snart som
anledning ställning tillatt ta innebärett den enskildesystem väljarenattsom
får ökade möjligheter till personval och folkstyrelsekommitténsatt förslag

ingåbör bland de alternativ övervägs i reformarbetet se bl.a.som
199091KU32 10. Riksdagen har anslutit sig till majoritetens stånd-res.
punkt senast 1990912112.prot.

Den fria nomineringsrätten har visat sig medföra vissa olägenheter vilket
har illustrerats i samband med tidigare val. Senast årsi 1991 val förekom
förfaranden vid nomineringen kan uppfattas otillbörliga. lokaltEttsom som

Skåneparti i sina kandidatersatte listor för Moderata samlings-egna
partiet och Socialdemokratiska arbetarpartiet i uppenbart syfte deatt egna
kandidaterna skulle bättre möjlighet erhålla riksdagsplatsatt änen om

gick fram med listor.man egna
Frågan har redan förut aktualiserats i riksdagsmotioner andraoch fram-

ställningar och bådehar års1978 vallagslwmmittéutretts SOU l98045av
och folkstyrelsekommittén SOU l9876.av

Utredningarna kom inte fram till det-änannat skall behållaatt om man
väljarnas fria nomineringsrätt går-inte komma åt vad kanatt uppfattassom

otillbörligt utnyttjandeett andra partiets beteckningsom och andra kan-av
didaters namn.

Konstitutionsutskottet har i betänkandesitt 199192KU3 vallagsfrå-om
påpekat behovet lösning dessa problem.gor av en

3 Utredningsbehov utgångspunkteroch för utredningsarbetet

Enligt regeringsförklaringen skall sådanförslag till förändring val-ett av
fram ökarsystemet inslagettas personval till riksdagen i syftesom attav ge

medborgarna bättre möjligheter påverka vilka skallatt representerasom
dem.

Det är angeläget riksdagen så fåratt möjligt anledningsnart att tasom
ställning till innebärett nytt den enskilde fårsystem väljaren ökadeattsom
möjligheter till personval. De tidigare utredningarnas förslag hur al-ettom
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visserligenkonstrueras utgör ettskulle kunnapersonvalssystem un-temativt
läggasvidare kunnade torde knappastöverväganden,för utanderlag men

rådandedetförändringar systemet.grund förtill av nu
iförslagfram äm-uppgift läggatillkallas meddärförbörkommitté attEn

också iKommittén börparlamentarisktbör sammansatt.Dennet. vara
1991medSkåne sambandiihändelsernabl.a.bakgrunduppdrag att, mot av

uppfattaskanvad ettförhindraårs möjligheternaval, somöverväga att som
för-fram deoch läggafria nomineringsrättendenutnyttjandeotillbörligt av

motiverade.kanslag härom ansessom
börDetfrågor angivit.två jagbehandla dehandi förstaKommittén bör

frågor dennärliggandeockså andrastå frittkommittén somdock att ta upp
utredningsarbetetsmedstår överensstämmelseiochfinner angelägna som

skallJagoch valda.väljareavståndet mellanminskanämligen en-syfte, att
underlagomfattandeEttarbetet.några utgångspunkter för somdast ange

betänkanden.utredningarstidigarebl.a. ifinnsintressebör avvara
skallvalsystemetriksproportionellautgångspunkt detviktigDet attär en

valkaraktärenskall ha ettfortsättningenbibehållas ivalenoch även avatt
enskildavalsystem görundvika attdärförpartier. Man bör ettmellan som

sakfrågor ibekostnadbetydelsefår föralltkandidaters stor avenperson
valet.

redande kravdessutombörutgångspunkt arbetetför somallmänEn vara
inslagökatförmetoderansåg ställasböra per-grundlagberedningen av

skall be-metoderdeinnebär87. Dettase SOU 197215 att somsonval s.
riksdagensinflytandeväljarnas över personsamman-stärkaför attgagnas

småmöjligt för attdetsådana intemåste de gör gruppersättning attvara
kan-väljare,mängdenbekostnad den sompersonurvalet stora avstyra av

ocksåDet ärpartiinstanserna.tillöverlåter somvaletske helst personerav -
följdtillmandaterövrarframgått- förebyggaviktigtdelvis attatt personer

omständigheter.ovidkommandeandraellerinsatserekonomiskastoraav
svårablirdeså kompliceradeblifår attinte hellerpersonvalMetoderna för

valresul-fastställandetfördröjerförstå röstande eller nämnvärtdeför avatt
nomine-intekandidater ärframföramöjlighetenVidare bör somatttatet.

undvi-nomineringsförfarande börpartiernasbehållas. regleringEnrade av
fördel-frågaieffektereventuellabörsammanhang även omkas. I detta

valda belysas.deblandochkvinnormellan männingen
föränd-krävakommapersonvalsinslag kan även attmed ökatEtt system

kommit-ingå iDet börriksdagsledamöter.förreglerna ersättareringar i om
fråga.dennauppdrag ävenövervägaténs att

det möjlighe-ökadeinförailämpliga attKommittén bör vidare överväga
församlingar.beslutandekommunalatillvid valpersonvaltill äventer

frå-olikadenå sådana lösningarkommittén sökerangelägetDet är att
majoritet.bredde samlaratt engorna
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Kommittén bör lägga fram de förslag till författningsändringar föran-som
leds dess ställningstaganden.av

4 Utredningsarbetet

För utredningsarbetet gäller vidare regeringens direktiv dir. 19845 till
samtliga kommittér och särskilda utredare angående utredningsförslagens
inriktning.

Kommittén bör lämpligt sätt samordna sitt arbete med vallagsutred-
ningen Ju 199102, har till uppgift tekniskgöra och administrativattsom en
översyn vallagen. Vidare bör utredningen samrådaav med grundlagsutred-
ningen inför EG Ju 199103 har till uppgift utreda behovetsom att av
grundlagsändringar vid svenskt medlemskap iett EG.

Utredningsarbetet bör avslutat årsföre utgång.1992 Om grundlags-vara
ändringar skulle bli aktuella, såkan i fall proposition sådana läggasen om
fram i december 1993 jfr 8 kap. 15§ RF.

5 Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringen be-nu att
myndigar det statsråd har till uppgift föredra ärendensom att statsrättom
och förvaltningsrätt

tillkalla kommittéatt omfattad kommittéförordningenen 1976119av-
åttamed högst ledamöter med uppdrag lägga fram förslagatt medförsom-

ökat inslagett personval till riksdagenav m.m.,
ledamöternaatt utse ordförande,atten av vara

besluta sakkunniga,att sekreterare ochom experter, biträde åtannat
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt
kostnaderna skallatt belasta andra huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

6 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Justitiedepartementet
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Personinslag i svenska val

Forskningsprojekt utfört vid Statsvetenskapliga
institutionen vid Göteborgs universitet

Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet har samman-
ställt och bearbetat data och andra uppgifter bedömtssom vara av
intresse för kommitténs arbete. Det har inte varit fråga attom
insamla material bearbeta befintligt.nytt utan att

Institutionen har under hösten 1992 for kommittén vissapresenterat
uppgifter kan belysa några aspekter på personvalsfrågan. Ensom mer
omfattande och genomarbetad redovisning i skriftlig formmer
beräknas färdigställas under 1993.våren Det har bedömts ävenatt, om
denna redovisning publiceras först efter kommitténs betänkande, den
kan tjäna underlag för den fortsatta debatten personval.som om

Vad i denna bilaga alltså denär förstapresenterassom etappen av
redovisningen, ägde inför Personvalskommittén i novembersom rum

1992.år Dessa data återkommer, i överarbetat och fullständigareett
skick, i den redovisningen. Den publiceras friståendesenare som en
skrift och innefattar också resultat från flertal andra under-ett
sökningar.
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Sören Holmberg

Kandidatkännedom vid riksdagsvalen

Personval förutsätter kandidatkännedom. Väljarna måste åtminstone
känna till något eller några på valsedeln innan de kan rösta pånamn

Resultaten i figurerna l 7 och tabell 1 visar i vilken utsträck-person. -
ning svenska väljare känt till på kandidaterna i riksdags-som namnen
valen under perioden 1956 1991. Materialet hämtat frånär de-
intervjuundersökningar med väljare Statsvetenskapliga institutio-som

i Göteborg genomfört i samarbete med statistiska centralbyrån vidnen
samtliga ordinarie riksdagsval 1956.‘sedan

Huvudresultatet cirkaär halva väljarkåren 42att 1991 kanprocent
på någon kandidat i den valkretsennamnet Kandidat-uppge egna

kännedomen har inte ökat tid.över Andelen väljare känner tillsom
på kandidatnågon har hållit sig kringnamnet 40 50 ändaprocent-

sedan 1950-talet. Om det skall bedömas hög eller lågsom en
kunskapsnivå svårtär Amerikanskasäga. studier visaratt på ungefär

eller något lägre siffror för kandidatkännedomen i USA.samma
Analysen vilka socioekonomiska har bäst respektiveav grupper som

kunskapersämst kandidaterna visar äldremän,attom personer,
högutbildade och landsbygdsbor tenderar känna till kandidatnarrmatt
bäst medan kvinnor, de lågutbildade och storstadsboryngsta, hade

kandidatkunskaper.sämre Sett tidöver visar det sig skillnaden iatt
kandidatkännedom mellan olika sociala minskat det gällernärgrupper
kön, utbildning och bostadsort, inte det gällernär ålder.men

Valundersökningen i samband med 1991 valårs iavrapporteras
Mikael Gilljams och Sören Holmbergs bok Väljarna inför 90-talet Nord-
stedts 1993.

2 Vid de kontroller gjorts faktiska valsedlar i tidigare val-motsom
undersökningar 1956 1968 visar det sig andelen felaktigt uppgivnaatt-

endast är fånågra De siffror redovisas i tabell-procent. ochnamn som
figurmaterialet för valen 1973, 1985 och ojusterade1991 är för eventuellt
felaktiga vilket innebär de viss överskattningattnamn, rymmer en av
kandidatkännedom. Vid valen 1956 1964 gällde intervjufrågan endast-
kandidatnamn detpå partiets valsedlar. Personer partipreferens 11utanegna

1956, 5 1960, 6procent 1964 ingår i resultatenprocent för dessaprocent år.
I de undersökningarna 1968 1991 gällde intervjufrågan kunskapsenare om-
kandidater oberoende vilket parti de tillhörde.av
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Eftersom kandidatkännedom förutsättning förcentral kunnaär atten
måste det bedömas tillfredsställande depersonrösta någraattsom av

sociala skillnaderna i kandidatkännedomen minskat tid.över De
förutsättningarnakunskapsmässiga inte bättre i dagpersonrösta äratt

tidigare, de jämnt spridd olika socialaän är övermen mer grupper.
Även skillnaden i kandidatkännedom väljaremellan från olika

minskatpartier har tid. Men det grundläggande frånöver mönstret
1950-talet består vid valet 1991. Centerpartiets väljare tenderarännu

ha bäst kännedom kandidatnamn medan socialdemokraternasatt om
personkännedomväljare uppvisar den gradensämsta av

Partipolitiska eller socioekonomiska faktorer tillhör dock inte de
faktorer har de starkaste sambanden med väljarnas kandidat-som

faktorerkännedom. De uppvisar de starkaste kopplingarna tillsom
namnkännedomen i stället engagemangsvariabler politisktär som

partiidentiñkationintresse, grad allmänpolitisk kunskap.och av
kunnigaPolitiskt och intresserade väljare har mycket bättre kännedom

kandidaterna valsedlarna övriga väljare.på änom
Som kuriosum kan människor kandidat-med godnämnasett att en

kännedom tenderar ha förtroende för politiker väljarestörre änatt ett
lägremed grad kandidatkännedom. Bland väljare 1991en av som

de hade mycket förtroende för politikersvenskaatt ett stortuppgav
kunde 52 kandidat i den valkretsen.någonprocent namnge egna
Motsvarande siffra bland väljare de hade mycket lågtatt ettsom angav
förtroende för svenska politiker endast 29 procent.var

Avslutningsvis bör betonas de resultatdet gälleratt rapporterassom
för l ancien dvs. nuvarande kandidat-regime, vårt valsystem. Om
kännedomen kommer uppvisa liknande sambandsmönster med olikaatt
páverkansfaktorer efter det utvidgat personvalssystem införtsatt ett

vi intekan säkert kan misstänka blir fallet.såävenveta, attom man
Som dock klokt i inte uttala sig alltför bestämtgörstatsvetare attman

framtiden.om

3Bland väljare röstade pá miljöpartiet och demokrati kunde1991som ny
respektive32 38 något på kandidat i denprocent uppge namn en egna

valkretsen. Det är sämre siffror för s-väljama. Bland socialde-än 1991 års
mokratiska väljare kunde 42 valkretskandidat.någonprocent namnge
Motsvarande andel bland c-väljare 53 procent.var

4
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Figur 1 Andel väljare kan på åtminstone riksdagskandidatsom namnet denuppge ien
valkretsen 1956 1991egna -
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50
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39 39
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I T I | I I |1955 1950 1954 19sa 1973 valår1995 1991

ÅrenKälla Valundersékningama. 1956 1964 gällde intervjufrågan på detnamn egna-partiets valsedel medan frågan gällde samtliga partier valsedlar fr.o.m. 1968.
Undersökningen Övriga1956 är enbart cficrvalsstudic. år har undersökningarnaen
genomförts både före och efter valen.

Figur 2 Andel väljare kan på åtminstone riksdagskandidatsom namnet denuppge ien
valkretsen 1956 1991 efter könegna -

7o . 66
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50 515°
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.36 39z530 - 32 32

I I v 1 v 11955 1950 1964 1958 1973 1985 valår1991Skillnad
män-kvinnor 16 111 10 13 13 10 5



Bilaga 2 199321sou

riksdagskandidat deniAndel väljare kan på åtminstone3Figur namnetuppge ensom
1956 1991 efter åldervalkretsenegna -
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Kz u1 å61-80uu r-3840
U0 NZ

å1821-30
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IIIrIII valår1985 19911968 19731960 19641955
skillnad

15131830-3160 1312 1110 7

denrilcsdagskandidal ikan på åtminstone4 Andel väljareFigur namnet enuppgesom
utbildning1956 1991 eftervalkretsenegna -
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I T 1 F‘ ’ v1955 1950 1964 1968 1973 1985 1991skillnad
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Figur 5 Andel väljare kan pd åtminstone riksdagskandidat.ram namnetuppge denien
valkretsen 1968 1991 efter bostadsortegna -
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UU rnn
land-
bygd° 37

N filfll32’\ sind
.30 -

I I I I II vn|H1968 1985 1991
skillnad landsbygd-storstad 20 19 9

Figur 6 Andel väljare kan på åtminstone riksdagskandidatom namnetuppge denien
valkretsen 1956 1991 efter partivalegna -
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1956 valår1960 1964 1968 19351973 1991skillnad

32c-s 19 21 16 19 H

Kommentar För övriga partier resultaten 1991 47, 50,kds 32 ochvar nyd 38.v mp
Blandblankröstareochicke-röstarekunde29respek1ive21 någotkandidamamn.procentuppge



Bilaga 2 199321sou

riksdagskandidat den7Andel väljare kan på åtminstone iFigur namnetuppge ensom
politiskt1960 1991 efter intressevalkretsenegna -

71
70 57

63 62 mycket
57 57 intressera

50

30 27r 25 2523 f z-ø‘ 20 zY {5 inte alls
intressera

| l I I I I
19641960 1968 1973 1985 1991skillnad

mkt intresserad-inte intresserad 32alls 314 141% 143 142 117

på åtminstone riksdagskandidatväljare kanTabell 1 Andel namnet ensom uppge
partiidentiñka-politiskt förtroende,1991 olika gradefteri valkretsenden avegna

tion politisk kunskapoch

procentandel antal
uppger namn personer

allmänt förtroende för politiker
mycket S4 56stort
ganska 50 919stort

litetganska 38 1222
mycket litet 29 260

partiidentifikation
stark partiidentifikation 52 598

partiidentifikation 46 598svagenbart preferens 36 917
ingen partiidentifikation 31 358

politiska kunskaper
mycket 67 217stora

S9ganska 464stora
medel 100641

27 S71ganska små
19 193mycket smA

247142samtliga

förtroendefrågan i byggerfigur 7 och tabell l påIntressefrågan iKommentar
serie frågorbygger därsjålvklassiñceringsfrágor. Kunskapsmåttet på svarspersonerrmen

politiker tillhörde och antalvilka partier antal kändañck ettett ange omange
variablemnolika sakfrågor riktiga eller Hurpolitik ochsalcpåståenden mervarom

Mikaelinför 90-talet Nordstedts 1993framgår i Väljarnahar bokenexakt mätta av
Holmberg.Gilljam och Sören
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Peter Esaiasson

Riksdagsledamöterna och valrörelsema

Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg har under årsenare
genomfört två enkätundersökningar med riksdagens ledamöter. Vid de
båda undersökningarna 1985 och 1988 ställde sig ledamöterna positiva
till projekten och besvarade enkäterna i mycket utsträckningstor
svarsfrekvens 97 Ävenrespektive 96procent procent. då enkät-
undersökningarna skulle kompletteras med personliga intervjuer våren
1991 ställde sig tillfrågade ledamöter positiva sammanlagt genomför-
des 20-tal intervjuer mellan februariett och maj 1991. Resultaten från
undersökningarna har i boken Derapporterats folkvalda av Sören
Holmberg och Peter Esaiasson, Bonniers 1988 och kommer även att
ligga till grund för engelskspråkig publikation med arbetsnamneten
Parliamentarians samma författare, under färdigställande.

En frågeställningarna behandlas berör riksdagsledamöternasav som
bedrivasätt valkampanjeratt under nuvarande regelsystem. Här skall

redovisas några huvudresultaten från analyserna.av För en mer
utförlig behandling ämnet hänvisas till ovannämnda publikationerav

till den Jörgen Westerståhlsamt utgivna kommandeav publikationen.

Valet kampanjteknikerav

likhetI med parlamentskandidater helaöver västvärlden valsystemet
tycks här inte ha någon betydelse använder svenska riksdagsledamöter
huvudsakligen direkta, personinriktade, kampanjtekniker torg-som

arbetsplatsbesökmöten, och anföranden på utlysta möten under
valrörelserna. Till skillnad från förhållandena i framför allt anglo-
saxiska länder detär dock förhållandevis ovanligt ledamöternaatt

sig i dörrknackningskampanjer.engagerar

En klar majoritet ledamöterna drygt 80 procent sigav säger dock
ha varit aktiva även med medieinriktade kampanjtekniker som
presskonferenser och debattartiklar. Här kan vi skillnadnotera en
jämfört med amerikanska förhållanden. Kandidaterna till det amerikan-
ska representanthuset skriver endast undantagsvis i tidningarna under
valrörelsen. Debattartiklar används i första hand för påverkaatt
elitopinionen inför fattandet politiska beslut.av
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kampanj-mellan partierna i frågavissa skillnaderfinnsDet om
socialdemokratiska ledamöterskillnadentekniker. ärDen största att

debattartiklar framförpresskonferenser ochaktiva medmindre änär
1988Vidare miljöpartiets ledamöterborgerliga ledamöter.allt är

kampanjtekniker.personinriktadeförhållandevis inaktiva med

ledamöternas val kampanj-inverkar påövriga faktorerAv avsom
kanske föga överraskande,partiledningarna,kantekniker nämnas att

kampanj-personinriktade och medieinriktademed bådeaktivaär mer
anmärkningsvärt måhändavanliga ledamöter.tekniker Mer ärän att

definierat ledamöter kanriksdagskândisar som somgruppen av
50-allmänhet, sammanlagtigenkända bredareförväntas ettav envara

armorlunda de för allmänhetenstycken uppträdertal än mer anonyma
ochRiksdagskändisarna talar oftare utlystapå möten ärledamöterna.

överlåts uppgiftenpresskonferenser. gengäldaktiva med Imycket att
ledamöter.hos väljarna till andraknacka dörr

nyhetsmediernaiGenomslag

Över nationellai Sverige, tenderarvästvärlden, alltså inte barahela
fåtal ledandei huvudsak fokusera sig pånyhetsmedier ettatt personer.

Aktuelltnyhetsmedier storstadspressen, Rapport,nationellasvenskaI
tioviktigaste aktören i fyrapartiledarna den18-Ekotoch är av

1985 och 34valrörelserna 38politik underartiklarinslag procentom
Övriga iviktigaste aktörriksdagsledamöter1988. 345 ärprocent

10artikelinslag 14 1985 ochtiondeendast procentprocentvar
1988.

lokalagenomslag iriksdagsledamöterfår de flestaDäremot stort
blivitdeallra flesta ledamöternanyhetsmedier. De attuppger

89 1985 ochför lokala tidningarminstintervjuade gång procenten
olika mediavärl-har alltså två1988. Riksdagsledamöterna87 procent

nationell.ochvalrörelserna, lokalsig till underdar relateraatt en en

intervjuadeblihar lättare andraledamöter änVissa attgrupper av
frånnyhetsmedier Paniledningarna,nationellai representanter

till bådeoberoende närhetseffektdet finnsstorstadsvalkretsarna en
nyhetsmedi-radiomikrofoner riksdagskändisarochTV-kameror samt

intervjua ledamötergammaltenderar attutanatt sammavanaaverna
bedrivasärskilt. lönar sig vidaresig Detdessa behöver anstränga att

bådemycket aktiva medkampanjarbete; ledamöterintensivt ärett som

10
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personinriktade och medieinriktade kampanjtekniker får större
uppmärksamhet i nyhetsmedierna. Kvinnliga ledamöter kan dock ha
svårare sinaän manliga kolleger uppmärksammas i bådeatt nationella

lokalaoch nyhetsmedier.

Innehållet i kampanjema

Om det finns likheter mellan ländernastora i fråga valetom av
kampanjtekniker skillnadernaär desto i frågastörre innehållet iom
kampanj Amerikanska kandidater till representanthuset prioriterar
lokala frågor framför nationella, personfrågor framför sakfrågor, och
de väljer sina kampanjteman oberoende partiet. Svenska riksdags-av
ledamöter uppträder på rakt vis de betonar huvudsakligenmotsatt
nationella sakfrågor partierna har prioriterat på förhand.som
Skillnaden kan dock knappast konsekvens majoritetsvalses som en av

Åtminstonekontra proportionella val. brittiskagör parlaments-
kandidater snarlik prioritering sina svenska kolleger.en Ensom
ökning inslaget personval skulle dock kunna leda till detav blevav att

personfrågor under valrörelserna och ledamöternamer av att gör ett
mindre enhetligt urval kampanjteman.av

Med nuvarande valsätt kan ledamöternasägas har begränsatatt ett
personligt för vilka frågor de skall under valrörelsema;ansvar ta upp
det tillär allra största delen partiernas gärningar granskassom av
väljarna. Våra undersökningar tyder dock på ledamöterna alltatt trots

personligt Det tillhörtar ett ovanligheterna ledamöternaansvar. att
betonar frågor de inte har någon personligttypsom av engagemang
i antingen i form personligt intresse, ellerett specialom-av ettsom
råde i riksdagsarbetet. De allra flesta ledamöter följer också deupp
sakfrågor de har prioriterat under kampanjen under den efterföljande
mandatperiodens riksdagsarbete. Det finns i vårt material inga tecken
på ledamöterna medatt nuvarande konstitutionella spelregler uppträder

opinionsopportunister under valrörelserna.som

8 13-0214 ll
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Jörgen Westerståhl

Kommunundersökningen 199 l

I 1991 års kommunforskningsprojekt,stora där samtliga statsveten-
skapliga universitetsinstitutioner medverkar, ingår medborgar-en
undersökning genomförd i samband med 1991 års val huvudansvarig
Folke Johansson. Den bygger på enkät till invånarna i 27en
kommuner. Totala antalet enkätsvar uppgår till 3 400.ca

Förtroende för kommunpolitikern som person

Bland lång rad påståenden berörande olikaen aspekter på kommunal-
politiken, de svarande fick ställning till,som ingickta påståendeett

förtroendet för kommunalpolitikernom frågan återges isom person
tabell 1.

Denna frågeteknik har vissa, ofta påtalade svagheter. Att frågefor-
muleringen lätt kan påverka Svarsfördelningen, de saknaratt som en
bestämd uppfattning ofta benägnaär instämmaatt har gjortetc. att

särskilt för betraktaman svarsfördelningenattvarnar precistettsom
mått på åsikts utbredning.en

Svarsfördelningen i detta fall, med 80över instämmandenprocent
och endast 7 med heltprocent åsikt, är emellertidmotsatt så otvetydig

bilden åsiktsfördelningenatt i sina huvuddragav måste bedömas som
tillförlitlig ärspontant majoritet bereddstoren detnär gälleratt,
kommunalpolitiker, värdera det personliga förtroendet högre än
partianknytningen.

Tabell 1 Förtroende för kommunalpolitikern Procentsom person.

Instämmer Instämmer I stort Heltsett motsatt
helt delvis åsiktmotsatt åsikt

Påstående förtroende
för kommunalpolitikem

âr viktigaresom person
än hanhonatt represen-

visst partiterar ett 37 45 12 7

Anmärkning 19 svarade ingenprocent åsikt och 5 svarade Tabellenprocent utvisar
åsiktsfördelningen bland dem uttalade åsikt.som en

13
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vidolika partiermotiv för påröstaPersonval attsom
landsting och kommunerriksdag,samtidiga val till

parti i riksdags-,vilket deförst på röstattillfrågade ombadsDe ange
givetvislöd såfråga Detkommunvalen. Nästa ärochlandstings- att

röstadevalen. Om dui de olika påolika partierkan pårösta treman
fickkommunalvalet, vad detochi riksdagsvaletpartierolika var som

minska exercisen ivalen Förde bådaolika idig rösta attatt
sigEmellertid visade detlandstingsvalet.frågandet uteslöts att

i lands-ställningstagandemotiverade sittsvarandeåtskilliga även
tingsvalet.

inte röstade påde svarande22detTotalt procent sammasomavvar
olika partier,de påvalen. Av dem röstatallaparti i atttre som uppger

motiv. flestasina Deeller 594redovisade 75 procent angerpersoner
uppfattarfor den röstningvanligenför valenendastmotiv ett manav -

motiveradepartisympatin. Någradominerandefrån denavvikandesom
motiv 1,2.Genomsnittliga antaletvalröstning isin än ett varmer

motiv.uppgivna2 baseras påTabellerna 4-

uppdelats ipartier har åttaolikafor röstning påMotiven2.Tabell
det låter sigiden månövrigochspecificerade samt,gruppengrupper

intehargäller;val motivetdet slagsfördelats pågöra, en grupp
motiven fördelar sigtotalkolumnen framgårAvspecificeras.kunnat att

nämligenvardera,20 21medpå procent person-tre stora grupper -
sådanaochspeciella sakfrågormotivmotiv, avsersomsom avser
gälla påTaktik-motivet kan röstaallmänhet.politiken i attt.ex.

från riksdagen.skall försvinnadetriksdagsvalet förmiljöpartiet i att
parti ochmissnöjd med sitt röstaruttryckligenbestrafiningVid är man

politiskagäller hela detAvstdndstagandedärför systemetpå annat.ett
bästa partidemokrati. Närtill Nyanhängareanförs främstoch av

valet.i det aktuella Någraställerpartietdetsaknas betyder att upp
saknar kunskapdeuttryckligenockså t.ex.attprocent omanger

kommunalva-gällerdetPersonmotiv vanligast närlandstingsvalet. är-
gäller riksdagsvaletdetvanligtprocent och minst när27let

viktigarepersonhänsyn ärförefallerprocent, dvs. det6 som om
i fråga.ärnärmare personernaman

positiva,kaninnebörd växlar DePersonmotivens3.Tabell vara
med vederbörandebekantpersonligen ärnegativa, innebära att man

viktigt. Avvaletneutralt, ärformulerasocksåeller t.ex. personerav
röstningennegativa, dvs.26framgår ärtotalkolumnen procentatt

likaföreträdare. mångapartiets Detogillar ärmotiveras att manav

14
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de vilka uttryckligen framhåller personliga förtjänster hos kandi-som
daterna motiv. Bekantskapsmotivet torde böra tolkassom ettsom
positivt motiv.

Tabell Motivprofilerna, dvs. fördelningen olika motiv blandav
respektive partis anhängare, uppvisar inga drastiska skillnader.
Personmotiv åberopas minst ofta Ny demokratis och Vänsterpartietsav
anhängare och ofta bland Centerpartiets.mest

Tabell 2 Motiv för röstning på olika partier vid riksdags-, landstings- och kommunal-
fullmäktigevalet 1991. Procent

riksdags- landstings- kommunal- ospeci-
val val val ñcerat totalt

6 17 27 20person 20
sakfrågor 20 26 22 20 21
allmän politik 18 18 22 23 21
taktik 18 3 3 2 6
bestraffning 9 3 3 1 4
avståndstagande 16 1 2 5-
bästa parti saknas 2 20 12 7-saknar kunskap l 13 4 1 3
övrigt 10 6 31 13-

100 100procent 100summa 100 100
antal motiv 163 66 310 181 720

Tabell 3 Personmotivens innebörd. Procent

riksdags- landstings- kommunal- ospeci-
val val val ñcerat totalt

positiv 30 18 35 8 26
negativ 50 37 29 11 26
bekantskap 27 11 8 11-
neutral 20 18 25 73 37

100procent 100 100 100summa 100
antal personmotiv 10 ll 83 36 140

Kommentar tabellen innebär fmtördelning personmotiven i tabell Observera2. antaleten motivav att
riksdags- och landstingsvalen är mycket lågt.som avser

13-02149 15
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respektive parti.4 Motivproñl inom ProcentTabell

nydmotiv kds annatm mpv s c

13 20 26 23 22 16 16 12 24person
2523 23 24 12 41 6sakfrågor 18 23

34 17 13 16 23 15allmän politik 26 21 24
3 7 3 16 16 2taktik 13 6 1

2bestraffning 11 2 4 4 8 4 5l
6avståndstagande 4 2 3 23 1- - -

18 6 3parti saknas 11 8 4 6 1 6bästa
3kunskap 3 2 4 8 7saknar - --

6 6 12 4 10 29 18övrigt 4 18

100 100 100 100 100 100100 100 100procentsumma
55 95 97 71 38 84antal motiv 102 82 94

sitt partival.ingår inte uppgivitparti även deKommentar I annat personer som

16
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Lena Wängnerud

Kön och personval

För väljarna skall kunna utnyttjaatt personvalssystem det viktigtett är
de har kunskap vilkaatt kandidater finns representeradeom påsom

partiernas listor. På motsvarande det likasätt är viktigt för kandidater-
de kändaär bland väljarnaatt de skall kunnana fånga någraom

personorienterade röster. Kopplingen mellan kön och personval har
därför två sidor. Den fråganär kvinnliga väljare harena om samma
kunskap, eller kännedom, partiernas kandidater de manligaom som
väljarna och den andra fråganär de kvinnliga kandidaterna nårom ut
och blir kända hos väljarna i utsträckning sina manligasamma som
kollegor. I sitt avsnitt visar Sören Holmberg det på väljarsidanatt
finns skillnad mellan könen i kandidatkännedom.en De kvinnliga
väljarna har vid alla de undersökta valen varit sämre deän manliga
väljarna detnär gäller kunna kandidateratt ställt inamnge som upp
de aktuella riksdagsvalen. Men det är skillnad minskar överen som
tid. l 1991 års valundersökning skillnadenär fempå procenten-nere
heter. I det följande kommer jag koncentrera mig kandidatsidan.påatt
Först främstoch på skillnaden mellan kvinnliga och manliga kandida-

förmåga tillnå väljarna,ters att ocksåut på frågan vilkamen om
faktorer påverkar väljarna känner tillatt och kansom namnge
kvinnliga kandidater. Jag kommer också kort jämföra de olikaatt
riksdagspartierna med varandra med avseende depå här frågorna.

Materialet tabellerna bygger på valundersökningarnaärsom 1985
och 1991. Undersökningarnas fråga kandidatkännedom lyderom

Känner Du till på någon eller någranamnet deav personer
står på partiernas valsedlar i Din valkrets införsom riks-

dagsvalet

Frågan har ställts i fler valundersökningar jfr Sören Holmberg men
det baraär för 1985 och 1991 det finns uppgifter de nämndasom om
kandidaternas kön. 1985 det 46 väljarnaprocentvar av som uppgav
kandidatkännedom, 1991 andelen 42 Tabellerna byggerprocent.var
genomgående på dem har uppgivit kandidatkännedom.som

17
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1 Kvinnliga eller manliga kandidater vilka mestnämns-

Tabell l Manliga och kvinnliga kandidaters andel de namngivna kandidaternaav
i valundersökningarna 1985 1991 procentoch

1985 1991vu vu

manliga kandidater 71 66
kvinnliga kandidater 22 24
övriga 7 10

totalt 100 100

KategorinKommentar övriga består kandidater där kön i fallgått avgöra,att Lex.av
1985där bara eflemamn uppgivits. 2 649 kandidater, 1991 224.totalt 2namngavs

2 Manliga kvinnliga kandidatersTabell och andel nominerade och valdaav
kandidater i riksdagsvalen 1985 1991 procentoch

1985 1991
nominerade valda nominerade valda

manliga
61kandidater 69 59 67

kvinnliga
kandidater 39 31 41 33

100 100 100 100totalt

visar kvinnliga kandidater inte uppmärksammas iResultaten att samma
utsträckning manliga kandidater. drygt 20Bara deprocentsom av
namngivna kandidaterna kvinnor i de båda undersökningarna.är
Uppmärksamheten for kvinnor också lägre deras andel deär än av

respektive kandidaterna inominerade valda de två valen. I bada fallen
kvinnorna utgjort 40 de nominerade kandidaternahar procentca av

och drygt 30 de invalda riksdagsledamöterna. Detprocent motsattaav
för de manliga kandidaterna. igäller De den utsträckningnämns som

deras andel de valda kandidaterna.motsvarar av

18
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2 Vem kvinnliga kandidaterser

I valundersökningarna kan väljarna till fyra kandidater.namnge upp
Det möjligheten enbart manligager att kandidater, bådeange; manliga
och kvinnliga kandidater eller enbart kvinnliga kandidater. De följande
tabellerna bygger på dessa möjliga kombinationer.tre

Tabell 3 Andel manliga och kvinnliga väljare enbart manligasom namnger
kandidater, både manliga och kvinnliga kandidater eller enbart kvinnliga
kandidater i valundersökningarna 1985 och 1991 procent

1985 1991
väljare väljare

kandidater manliga kvinnliga manliga kvinnliga

enbart manliga 60 49 55 49

manliga och
kvinnliga 27 33 26 29

enbart kvinnliga 9 14 12 17

övriga 4 4 7 5

totalt 100 100 100 100

Mer halvaän väljarkåren enbart manliga kandidater.namnger För de
manliga väljarna denutgör andelen 1985 60 och 1991procent
55 För kvinnligaprocent. väljare detär vid båda tillfällena 49 procent

enbart manliga kandidater.som Skillnadernanamnger mellan
kvinnliga och manliga väljare visar sig också till vilkenom man ser
andel nämner kombination kvinnligasom och manligaen kandida-av

eller vilken andelter enbart kvinnliganämner kandidater.som 1985
de kvinnligaär väljarna 11 procentenheter bättre på nämna kom-att en

bination där kvinnlig kandidat ingår, 1991 är motsvarande skillnad 8
procentenheter.

Tabell 3 ett mått hurpåger sammantaget skillnadernastora är
mellan kvinnliga och manliga väljare. Delar väljarna efterman upp
vilket parti de röstat ipå riksdagsvalet och därefter gör motsvarande
analys blir bilden något annorlunda. För vissa partier försvinner
skillnaderna helt mellan könen, medan det för andra framträder ganska

skillnader mellanstora den kvinnliga och manliga valmanskåren.

19
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kandidaterkvinnliganämnandet3 Parti och av

olika partiernas kvinnligadebildöverblickbarfâ överFör att en
tabell 3 gjortjämförelse medjag imanliga väljare harrespektive en

kvinnligaenbartkandidatsidan. De nämnerförenkling på som
kvinnliga ochbådemed deslagits nämnerharkandidater somsamman
väljareblir detTillsammanskandidater.manliga grupp somen

Tabell visarkandidat ingår. 4kvinnligkombination därnamnger en
väljare.riksdagspartiernasde olikafördennahur ärstor grupp

bådeväljareriksdagspartiernakvinnor bland4 AndelTabell namngersom
skillnadefter störstPartierna rangordnadekandidater. ärmanligakvinnliga och

valmanskåren procenti

bådenamnger
manligakvinnliga och

paxtidifferenskandidaterkönparti

20väljaremanligav
21väljare 41kvinnligav

39väljaremanliga
1958väljarekvinnliga

38manliga väljarec
1452väljarekvinnligac

20väljaremanliganyd
1030väljarekvinnliganyd

48väljaremanligakds
840väljarekvinnligakds

41väljaremanliga
6väljare 47kvinnliga

39väljaremanligam
039väljarekvinnligam

andelen väljarenivån påtotaladenObserveraKommentar att namnger ensom
partiernaskiljer sig mellanockså åtmanliga kandidaterkvinnliga ochkombination av

andel100 består dentillresterandesifferkolumnen. Deden vänstra procenten avupp
nämnerden lillakandidatermanligaenbartväljare nämner samt grupp somsom

3.jfr tabellköninte avgörakandidater det gåttdär att

20
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Störst potential för gender blandett väljarna verkar det finnas igap
vänsterpartiet, folkpartiet och centerpartiet. Tabell 4 visar bara
resultaten från 1991 års valundersökning, bilden iärmen stort sett
densamma 1985. Partiröst är viktig faktor väljarnasavgören som
kännedom kvinnliga kandidater. Andra sådanaom faktorer som
påverkar kännedomen kvinnliga kandidater väljarnasär valkretstill-om
hörighet, kunskap politik, intresse för politik och hurom mycket de
läser politik i tidningarna. Analysernaom vad är deom som mest
avgörande faktorerna har inte kommit så långt jag kan redovisaatt
dem i tabell. Men de preliminära resultaten tyderen på de faktoreratt
jag räknat har större betydelse andranu än bakomliggandeupp
faktorer väljarnas utbildning, yrke och ålder.som
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CIVILDEPARTEMENTET PM
LindholmBerndt 1992-08-17

KVINNORNA I KOMMUNALPOLITIKEN

Könsfördelningen i kommunala beslutsorgan

Liksom i rikspolitiken domineras kommunalpolitiken
fortfarande männen. Vi perioddockhar lämnat den bakomav

när det politiska beslutsfattandet domän däross var enkvinnor inte in.släpptes kvinnornaIdag är representerade
i samtliga kommunfullmäktigeförsamlingar.

Nedanstående figur visar kvinnor ordinarieandelen med
i årenuppdrag kommunfullmäktige visarunder 1963-1994. Det

frånatt andelen nivåhar ökat till dagensprocent11 1963
på 34 procent.

PROCENT

tas-uas-9192-un-asT7-79so-274-7367-7071-nea-es
vurenoo

Antalet ordinarieantalet iuppdrag kommunerna efter valet
är1991 41500. dessa innehas kvinnor.Av 33 procent av

Antalet uppdrag ersättare är 34100. procent dessa38som av
innehasuppdrag kvinnor. historiskt inter-ochI ettav

nationellt såledesperspektiv kvinnornas representationhar
i de kommunala beslutsorganen ökat.

ävenMen andelen kvinnor i kommunalpolitiken ökatharom
ocksåbörjan mångasedan 1970-talet är detav som

försvinner. kvinnorEfter valet andelen1976 var som
lämnade kommunalpolitiken 36 procent.

Förtroendeuppdragsutredningen redovisadeSOU 1989108 en
frånskälrad varför hoppade uppdragen. Utredningenman av

avgårfann männen i betydligtatt större utsträckning än
åldersskäl.kvinnorna åldersgruppen år avgårI 36-55av

kvinnor i betydligt utsträckningstörre än män. störreEn
kvinnorandel än sina innanmän lämnar uppdrag sigde anser

för gamla för politiken.vara
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Betydligt fler kvinnor än män det politiskaattuppgavarbetet har medfört ökade kunskaper och erfarenheter. Närdet gäller möjligheterna påverka förhållandetatt detvarmotsatta.

De negativa erfarenheter förtroendeuppdragenav storsom endel kvinnorna pekarav påbristenpa är tid och ork, attförsummar barnen,man känslan någoninteatt ha fritid.avAlla gårkrafter åt till fåatt arbete, hem och barn ochpolitiken gå ihop. Mångaatt kvinnor också påpekar
sammanträdenas form innehåll.och tråkigaär oftaDe medlånga eller onödiga inlägg. Kvinnorna att de harmenarsvårt att göra sig hörda bland männen. De attansersammanträdena skulle bli mindre formella det fanns fleraomkvinnor med.

Förtroendeuppdragsutredningen kom tillfram slutsatsen attde befinner sig isom mindre framträdande rollen somförtroendevald riskerar att försvinna relativt snabbt.Eftersom kvinnor i större utsträckning än männen har mermarginella positioner, t.ex. suppleanter, riskerar desomatt försvinna från politiken förhållandevis snabbare änmännen. ocksåDet är vanligare att männen tidsefter enfrånvaro åter påtar sig politiska uppdrag.

Skillnader i politisk kultur

Maktutredningen SOU 199044 konstaterade männenattfortfarande har övertagett när det gäller de mertraditionella kanalerna för politiskt inflytande. Detgäller aktiviteter inom arbetsliv, partipolitik ochmyndighetskontakter.

Men utredningen konstaterade också att utanför dessamännens gamla traditionella förhållandenadomäner oftaserannorlunda ut. Utredningen menade att den gängse bilden avkvinnor passiva och underlägsnasom intemer stämmer. Itakt traditionella kvinnoområdensamma som tillgörsföremål för offentlig politik ocksåförändras sambandetmellan kön och politiskt engagemang.
detI sammanhanget kan hänvisas till utvärderingSIFOs avårs1991 val. Enligt ansågden drygt hälften väljarnaavvårdatt och sakfrågan.den viktigasteomsorg Däreftervarkom landets ekonomi, sysselsättning och skatter. Menkvinnor och män gjorde delvis annorlunda värdering deavpolitiska sakfrågorna. För män skatterna ochvarsysselsättningen de viktigaste frågorna. kvinnorBland

dominerade vården, skatterna, sysselsättningen ochfamiljepolitiken.

bildDenna bekräftas förtroendeuppdragsutredningensavundersökningar. Den konstaterade kommunalpolitikenatt
präglas bådestark könsskillnad,av en vertikalt ochhorisontellt. Vertikalt skiljer sig fördelningen mellan
könen att männen besittergenom de flesta ledande
positionerna, både i partierna ioch den kommunala
beslutsorganisationen. Kvinnorna befinner sig längst iner
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hierarkierna. på ordförande viceochuppdragenSer somman
i innehasordförande endastde kommunala 19organen

respektive kvinnor.uppdrag25 dessaprocent avav

Horisontellt skiljer fördelningensig mellan könen genom
kvinnors till socialaatt uppdrag koncentreras de och

områdena,kulturella medan männen för deansvarar
ekonomiska områdena. framgårtekniska tydligtoch Detta avnedanstående tabell.

Antal kvinnorDärav %
Kommunalt ledamöter 92 89 86 83 80 77organ

Kommunfullmäktige 13524 34 34 30 29 29 23
Kommunstyrelse 3534 24 1022 20 18 14
Valnämnd 1737 725 23 17 14 10
Socialnämnd 2507 54 54 54 51 50 45
Skolstyrelse 38 383128 45 43 41—Teknisk nämnd 51361 10 814 12 11
MiljöHälsoskydd 171777 28 26 25 2128
Byggnadsnämnd 15 15 12 91908 17 17

gäller 1989

såledesfinnsDet kvinnorformer därmedborgarengagemangav
ofta är aktiva än Kvinnor aktivamän. är än män,mer merinte inombara familjde delar privatsfären rör ochav somocksåutan vad gäller politisktde formeromsorg, av

påhandlande är inriktade opinionsbildning ochsom
militanta protester.

Från förtroendevald till väliardelegat

politikerkultur existerarDen idag iär hög gradsom
tillkopplad traditionelladen manliga könsrollen när det

språkgäller samarbetsformer, konflikter, debatteknik, och
organisation politiskadet forskningarbetet. Aktuellav

många avstånd frånhar belagt kvinnliga politikeratt tar
denna kultur.

Förtroendemannarollen emellertid i förändringär stadd och
etablerade mönster framtidenkan komma brytas. kommeratt I

påsannolikt större krav ställas dem företräderatt som
sina partier, samtidigt möjligheter tillde ökadesom ges
inflytande och blir internafärreeget agerande. Det av
möten människoroch möten partiernamed utanför ochmer av

inåtvändapolitiken vilket kan politiker-bryta dagens
kultur;

Enligt förtroendeuppdragsutredningen forskninghar senarepåvisat intressanta könsskillnader i kommunalpolitikernas
demokratisyn. Rollen förtroendevald, dvs därsom
politikern utifrånär partilinjenrepresentant eller denen

åsikten, vanligareär kvinnor.bland män blandänegna
skillnad gäller även kvinnorför iDenna högt denuppe

politiska hierarkin varit ioch har längemedsom
politiken.
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Kvinnor och manliga politiker siguppfattar oftareyngre
innehavare rollen väljardelegat, dvs.som attav som manförtroendevald önskemålprioriterar väljarnas framförsom

partilinjen åsikten.eller den enligtärDetegnautredningen demokratisyn ligger i linje med deen som mersträvanden efter fördjupad demokrati präglatharsomdecentraliseringsreformerna finnsunder Här1980-talet.
vikten kontakter med medborgarna uttalatettav momentsomi det politiska arbetet. iMedborgarna störreskall
utsträckning påverkakunna politiska beslut därmedoch

sig frågor.i politiskaengagera

politiskagen segregationens ljusa sidormörka och

Vilka tänkbara dåutvecklingslinjer i framtidenkan man seUtifrån bild isärhållning,den segregation, eller mänav avbådekvinnoroch politiker och medborgaresom somredovisats har maktutredningen dels mörk,tecknatovan endels ljus framtidsbild.en

Enligt maktutredningen är femininiseringen välfärdspoli-avtikens politiker ett faktum. blir kvinnorDet allt fler
inom de s.k. politikområdenareparerande eller mjuka
socialpolitik, utbildningspolitik, kulturpolitik Härosv.kan enligt utredningen skönja kvinnligaframtid medman enpolitiker tar allt störreett för lokalsam-som ansvarhällets skötsel drift,och samtidigt prioritering ochsomfördelning påmedel sker nationelladen övergripandeav
nivån där kvinnor frånvaro.lyser sinmed

Utredningen kan även sigtänka utveckling där denennationella nivån kommer kvinnorskötasatt allt mer avsamtidigt den förvandlas till lokalpolitik,slagssom en
bestämd europapolitik, tillbefolkad största delenav en ny
av man.

Utredningen vidarekan sig skiljelinjetänka mellannyenpolitik, sköts allt kvinnor, och statustyngtettsom mer av
näringsliv, skött politiseratmän, blir allt ochav som mer
överbestämmande.

Slutligen kan utredningen sig symbiostänka mellanen nypolitik påoch näringsliv internationell politiskhögreennivå å sidan och administrerandeförvaltande,ena en
kvinnlig påpolitik nivå.lägre nationellen
Utredningens slutsats ifråga framtidsbildenden mörka ärom

egentligen någonatt det inte har hänt grundläggande
förbättring i kvinnornas positioner i jämförelse med
männen. gåttDet har hänt är bara haratt genussystemetsom
in i sin postmoderna fas. platserna och denDe nyanya
rörelsefriheten erhållitshar till pris. Närhögtett

nåttkvinnorna har för upptäckerdem okända platser de att
påde är tomma makt, fylldamen av ansvar.

Utredningens ljusare påbild fasta dettar att som
onekligen integrerandehar hänt är privatas,det hemmets,

på Ävenverkan det offentliga, samhälleliga. männendet
tillåts område.till viss privat ärDetgrad ägaatt etten
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viktigalilladet livets frågor ochidag är de storasomfrågorna utrikes- ellerdignitet förrav samma som-
försvarspolitiken.

hierarkiskaförändring denkanDetta kanske medföra aven
i jämförelsemanliga kannormeringen utredningen. Detmenar åtskillnadenhårda blii fysisktmed tidigareden samhällen

mindre föränd-bakomödesdiger kvinnorna, därförför att
saknade.ringen finns tidigare kulturergemensamheten som
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MODERATERNA

Valkrets Valkvot i rösteroch proccntandcl partietsröstetalsom av
vid riksdagsvaletIr 1991

Stockholmkommuns 133l41 13314 10%
9+l

Stockholmslins 185968 30514 7%
12+1

Uppsalalins 36 878 12292 33%
2+1

Södermanlandslins 29 722 9 907 33%
2+1

Östergötlandslina 55196 11039 20%
4+1

Jönköpingslins 37 12560680 33%
2+1

Kronobergslins 22 277 7425 33%
2+1

Kalmarlins 28 9634902 33%
2+1

Gotlandslins

Blekingelins 17986 8 993 50%
1+1

Kristianstadslins 44 869 11 217 25%
3+1

Fyrstadsh-etsen 89 308 12758 14%
6+1

Malmöhuslins 56 044 11208 20%
4+1

Hallandslins 97539 9 993 25%
3+1

Göteborgskommuns 67 603 11267 16%
5+1

Bohuslän 43195 79810 25%
3+1

Älvsborgslins 31559 51910 33%norra
2+1

Älvsborgslins södra 24 l09 8 036 33%
2+1

Skaraborgslins 35 732 11910 33%
2+1

Värmlandslins 33124 11041 33%
2+1

Örebrolins 27 803 9 267 33%
2+1

Västmanlandslins 28 776 5929 33%
2+1

Kopparbergslins 29 372 9 790 33%
2+1Givvleborgslins 23 992 7 997 33%
2+1

Västernorrlandslins 22 543 11271 50%
1+l

Jämtlandslins 1164l 5 820 50%
1+l

Västerbottenslins 17514 7578 50%
1+1

Norrbottenslins 18377 9 188 50%
1+1

En mandati 5 Valkretsar
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CENTERN
röstaalpartietsprocentandelochi rösterValkvot svsomValkreu

1991riksdagsvaletårvid

50%632865612kommunsStockholm
l+1

33%299571 1024linsStockholm
2+1

50%755315107Uppsalalins
1+1

645112903Södermanlandslins
1+1

1086921738Östergötlandslins
l+1

1101622032Jönköpingslins
l+1

849799416linsKronobergs
l+1

33%761322839linsKalmar
2+1

50%7667532 3Gotlandslins
l+1

44878975linsBlekinge
l+1

440988118Kristianstadslins
1+1

49229845Fyrstadskretsen
1+1

952904715linsMalmöhus
1+1

1127722554linsHallands
1+1

42548508kommunsGöteborgs
1+1

811016221Bohuslän
1+1

912118242Älvsborgslins nom
l+1

675350713Älvsborgs södralins
l+1

%33766622998linsSkaraborgs
2+1

50%9916833-19Värmlandslins
1+1

693787513Örebrolins
l+1

5 56711135Västmanlandslins
1+1
21297-10648linsKopparbergs
l+1

1007220145linsGävleborgs
1+1

9806196l2limVästernorrlands
1+1

734969914JämtlandsEn
1+1

1016620333linsVästerbottens
l+1

611912239linsNorrbottens
l+1

El1mandati25vnlkru.sar
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POLKPARTIBT

valkrets Valkvotiröncroch Iomptoeenlxndelavputieu röstetalvid riksdagsvaletlr 1991
Stockholmkommuns 49 510 12377 25%

3+1
Stockholm lina 69408 11568 16%

5+1
Uppsalalina 18771 9385 50%

l+1
Södermanlandslin 14587 7293

1+1Östergötlandslina 21695 10847
1+1

Jönköpingslins 14756 7378
1+1

Kronobergslina 7769 3 884
1+1

Kalmarlina 9269 4634
1+1

Gotlandslina

Blekingelins

Kristianstadslins 13010 6505
l+1

Fyntndskretmr 26512 8837 33%
2+1

Malmöhuslina 14686 7343 50%
1+1

Hallandslina 15004 7502 50%
l+1

Göteborgskommun 32 743 10914 33%
2+1

Bohuslän 22662 11331 50%
l+1Älvsborgslina 15 164 7582norra 50%
l+1Älvsborgslina södra 9641 4820
1+1

Skaraborgslim 13623- 6811
l+1

Värmlandslina 13851 6925
1+1Örebrolins 16725 8362
1+1

Västmanlandslina 15734 7867
l+1

Kopparbergslins 13504 6752
1+1

Gävleborgslins 76314 7381
1+1

Viatcrnorrlandalim 12741 6370
1+l

Jämtlandslina

Västerbottenslins 15974 7 987
1+1

Norrbottenslim 11 581 5 790
1+1

Ett mandati 21 Valkretsar
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KDS
partietsröstas]proeentsndelochiVslkvot röster svsomVnlkrett

1991riksdagsvaletårvid

50%616233 1021kommunsStockholm
1+1

33 %984954829linsStockholms
2+1

50%48169633linsUppsala
1+1

49859970linsSödermanlands
1+1

Östergötland 1152805723lins
1+1

i331121263733linsJönköpings
2+1

50%5045100918linsKronobergs
1+1

622412449Kalmarlins i
1+1

Gotlandslint

Blekingelint

680661313linsKristianstads
1+1

788415768Fymadtkretscn
1+1

52611053 5linsMalmöhus
1+1

5 770l1540Hallandslins
1+1

866919733kommunsGöteborgs
1+1

85401708lBohuslän
1+1

7687Älvsborgs 15375länsnom
1+1

5 695Älvsborgs 11390lins södra
1+1

936372718Skaraborgslint
1+1
11585 5 792Värmlandslint
1+1

7376Örebro 75314lint
1+1

519910399Vistmtnltndt lins
1+1

618537112linsKopparberg
1+1
11458 5 729linsGävleborgs
1+1

614312287Västernorrlandslint
1+1

Jämtlandslint

941882 613linsVästerbottens
1+1

linsNorrbottens

Valkretsari 22mandatEn
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NY DEMOKRATI

Valkras Valkvot i rösteroch prooentandcl partietsröstetalsom avvid riksdagsvaletlr 1991

Stockholmkommuns 29 485 9 828 33%
2+]

Stockholmslins 47 045 11761 25%
3+1

Uppsalalins 12496 6248 50%
1+1

Södermanlandslins 11625 5 812
1+1

Östergötlandslins 17305 8652
1+1

Jönköpingslins 10378 5189
1+1

Kronobergslina 8594 4297
1+1

Kalmarlint 10979 5489
1+1

Gotlandslins

Blekingelins

Kristianstadslins 15209 7604
1+1

Fyrstadshetserl 17545 7728
1+1

Malmöhuslint 13925 6962
1+1

Hallandslins 12200 6100
1+1

Göteborgskommuns 19198 9 599
1+1

Bohuslän 15514 7 757
1+1

Älvsborgslins 13056 6 528norra
1+1

Älvsborgslins södra

Skaraborgslint 59714 7263
1+1

Värmlandslint 12944 6472
1+1

Örebrolins 11897 5 948
1+1

Västmanlandslins 12221 6110
1+1

Kopparbergslins 13247 6623
1+1

Gävleborgslins 24011 5 620
1+1

Västernorrlandslint 8 205 4102
1+1

Jämtlandslins

Västerbottenslins

Norrbottenslins

En mandati 20 Valkretsar
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SOCIALDEMOKRATERNA

Valkvot iValkrcta rösteroch pmoentandel partietsröstetalsom av
vid riksdagsvaletår 1991

345Stockholmskommuns 129108 14 11%
8+1

8%Stockholm lint 173268 14439
1l+1

20%Uppsalalint 5898l 11796
4+1

Södermanlandslint 71285 16%11880
5+1

Östergötlands 12%lins 101464 12683
7+1

11547 16%Jönköpingslins 69 823
5+1

Kronobergslint 9 857 25%39 430
3+1

lint 692 12538 20%Kalmar 62
4+1

Gotlandslins 13208 6 604 50%
1+1

Blekinge 135lins 45 679 9 20%
4+1

Kriatisnstadslina 64 l66 12833 20%
4+1

Fyrtttdtkrettcn 641 12%109133 13
7+1

Malmöhuslina 70 11798 16%790
5+1

Hallandslint 52 20 25%920 13
3+1

Göteborgskommuns 89 658 12808 14%
6+1

Bohuslän 65 706 13141 20%
4+1

Älvsborgslins 59 476 11895 20%norra
4+1

Älvsborgslins södra 43 710 10927 25%
3+1

Skaraborgslins 1261063 212 20%
4+1

Värmlands 79199 13199lint 16%
5+1

Örebrolint 77 24l 12873 16%
5+1

Västmanlands 71610 935lint 11 16%
5+1

Kopparbergslint 76 566 12761 16%
5+1

Gävleborgslint 88175 12596 14%
6+1

Vittemorrltndt lint 83224 11889 14%
6+1

Jämtlandslins 39 201 9 800 25%
3+1

Västerbottenslin 73103 12183 16%
5+1

lintNorrbottens 92 882 26813 14%
6+1

Ettmtndttienvtlkrett
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VÄNSTERPARTIET

Valkrets Valkvot i rösteroch pmcenundcl partietsröstetalsom svvid riksdagsvaletår 1991

Stockholmkommuns 30 956 10318 33 i
2+1

Stockholmlins 23 S60 7 853 33 %
2+1

Uppsalalins 7560 3 780 50%
1+1

Södermanlandslins

Östergötlandslins 10350 5175
1+1

Jönköpingslins

Kronobergslins

Kalmarlins

Gotlandslins

Blekingelins

Kristianstadslins

Fyrstadakretsen 10557 5278
1+1

Malmöhuslins

Hallandslins

Göteborgskommuns 18454 9227 50%
1+1

Bohuslän 7 741 3 870
1+1

Älvsborgslins nom
Älvsborgslins södra

Skaraborgslins

Värmlandslins 8546 4273
1+1

Örebrolim 91958 4597
1+1

Västmanlandslim

Kopparbergslins 8567 4283
1+1

Gävleborgslins 10940 5470
1+1

Vistemorrlandslins 8781 4390
1+1

Jämtlandslim

Västerbottenslin 8774 4387
1+1

Norrbottenslins 15 l66 7583
1+1

Ettmandatil2valln-cunt
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Exempel på spärregeln vid val till kommunfullm ge
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