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Förord

Efter det personvalskommittén tillsattsatt jag i börjantog av
1992 kontakt med kommitténs ordförande, Elisabeth Palm, och
meddelade henne vi på Statsvetenskapligaatt institutionen vid
Göteborgs universitet olika undersökningar under årensgenom
lopp insamlat material, kunde intresse för kommit-som vara av
téns arbete. En del detta material sådant slag detav attvar av
med ganska kort varsel kunde redovisas for kommittén, annat
skulle fordra arbetsinsatsstörre och tid för sammanställ-en mer
ning. Det alltså inte fråga för kommitténs räkningattvar om
insamla material bearbetanytt befintligt.utan att

Efter ytterligare överläggning bestämdes vi från institutio-att
sida skulle, under hösten 1992 och i preliminär form,nens för

kommittén vissa uppgifter till belysningpresentera av person-
valsfrågan se SOU 1993:21, bilaga 2. andraI skulleetappen

bredare och genomarbetad redovisning framläggasen imer en
fristående skrift.

Med den samling uppsatser arbetetär medpresenterassom nu
denna andra avslutat. För bearbetningetapp visst grundma-av
terial till ett har medel erhållitsuppsatsernapar av genom
personvalskommittén. arbetetFör med har ingenuppsatserna er-
sättning utgått. Medarbetare vid Statsvetenskapliga institutionen
vid Göteborgs universitet har velat ställa forskningsresultat till
förfogande underlag för den offentliga debatten i aktuellsom en
fråga. Uppsatsema har diskuterats vid överlägg-gemensamma
ningar, självfallet varje författare för sitt bidrag.men svarar

Göteborg i juni 1993

Jörgen Westerstâhl





Jörgen VIêsterstâhl

1 Person och parti

Utvecklingen

Från begynnelsen, dennär gamla ståndsriksdagen år 1866 ersattes av en
nationalrepresentation, det fråga personval tillett denvar rentom nya
andra kammaren. Kandidatemas personliga egenskaper avgörande förvar

valdes. Dessa egenskaper gällde kandidatensvem som allmänna duglighet
och lämplighet för uppdraget. Ofta ansågs dessa egenskaper främst dokumen-
terade vederbörandes ställning i det lokalagenom samhället. givetvisMen
förekom det också, vid överläggningar mellan kandidat och de små grup-

aktiva valmän liksom vid offentligaperna framträdanden,av kandida-att
åsikter i olikatens frågor bekantgjordes. bygdDen eller yrkesgrupp som

kandidaten tillhörde kunde väl också förvänta den valde skulleatt ha
förståelse för deras intressen. detMen hela tiden kandidaten stodvar som
i detcentrum, hans personliga förmågavar eventuellagenom önskemål
skulle tillgodoses.

Vad partier beträffar utgick de stod bakom representationsreformensom
från sådana inteatt skulle behövas, ståndssplittringennär hade avskaf-nu
fats. Organiserade partibildningar betydde uppdelning i lägermotsatta
och några sådana uppdelningarpermanenta trodde skulle bli erfor-man

Överhuvudderliga. fanns det vid denna tid utbredd negativen syn
partier.

Likväl, redan från första riksmötet började parti- eller gruppbildningar i
riksdagen gestalt. Såatt småningomtaga bildades också organisationer ute
i landet stödde partigrupperingar i riksdagen.som Som bekant gjorde
socialdemokraterna tvärtom: de började med landsomfattande organisa-en
tion fick representation i riksdagen.som Rikspolitikensenare isatte snart
allt högre grad sin prägel på de lokala valen. Kring sekelskiftet började
partiväsendet sin fasta form med politiska riksorganisationer i direkt
samspel med motsvarande riksdagsgrupper.

Under kort period balansen mellanen och parti någorlundavar person
jämn och den skiftade starkt mellan partier och Valkretsar. I och med
övergången från majoritetsval till proportionella val 1911 korn vågskålen
definitivt väga över tillatt partiernas fönnån. blevDet partierna och inte

utgjorde den fasta riktpunkten,personerna väljarnasom när orienterade sig
i det politiska landskapet.



genomsnittomfattande ioch små,mångavalkretsamafortfarandeMen var
partiföreträdare i sinvaldademandat, dvs flertalet3-5 ensammavarav

alltså litet.valda Förväljare och ännuAvståndet mellan attvalkrets. var
valkret-reducerades antaletmandatfördelningenriksproportionaliteten iöka
huvud-fortfarande igenomfördesden valkretsindelningoch1921 somsar

riksdagsledamöterantaletkrañig ökningblevsak består. Resultatet aven
till enkammar-övergångenochförfattningsreformenvalkrets. Genomper

detvalkrets;riksdagsledamöterantaletökade ytterligare1970system per
349 itill 350andra kammarendrygt igick från 230totala antalet upp

personkretsenvidgadesenkammaren. representanterden Dessutom avnya
riksdagsleda-förmed ersättareinförandetytterligare systemettavgenom

möter.
så långthar gåttoch valdaväljarepå kontakt mellan attBristen mernu

endapå någonkan erinra sigsvenska folket intehälften namnetän av
volym. Si-dennajfr kapitel ivalkretsen 3denriksdagskandidat i egna

och fårpartibeskrivas så:väljare kan röstarför flertalettuationen man
förvand-således stegvispersonval harrenodlatpå köpet.kandidaterna Ett

partival.utpräglatlats till ett
sigmål iknappast varitpersonvalsinslaget harminskade utanettDet en

prägladeframför alltreformer,konstitutionellaserieföljd av enav en
röstfördelningen iproportionelltriksdagsmandatenfördelaönskan motatt

gjortslandetförverkligatshar slutligenönskan atthela riket. Denna genom
utjämningsmandaten.kdefördelningenenda valkrets vidtill saven

olikapåsträvanden sättockså funnitshar emellertidParallellt härmed att
enbart, har detintedel,vid valen. Tillpersoninslagetvitalisera stor men

ocksåriksproportionalitetdrivit kravetpartier främstvarit de somsom
personvalsfrågan.försigintresserat

utredningarOffentliga

olikapersonvalsmodellerflertalharUnder årens lopp presenteratsett av
proportions-redanframladesförsta förslagutredningar.offentliga Ett av

fickförfattningsutredningentillsattaår 1954valssakkunniga 1921. Den
vid valet. Imomentetdet personligaförsöka stärkauppdragbl i atta

valmetoden ochproportionellamed denpåpekades storadirektiven att
förmindreellerrisk bliriksdagsmannen merValkretsar löpte att anonym

gradhögreenskilde i ändendärför bättreväljare.sina Det somomvore
förtroende för denpå personligtkunde byggafallet ett represen-varnu

långtgå-ganskapresenterade 1963Utredningenönskar vald.han etttant
förhands-personröstning medobligatoriskinnefattadeförslag blende som a



anmälan alla kandidater officiell kandidatur. Utredningens förslagav
föranledde ingen proposition till riksdagen.

Frågan överlämnades till grundlagberedningen inte avlärnnade nå-som
förslag ärendet. Därefteri har personvalsfrågan beretts personvals-got av

och vallaetsutredningen SOU 1977:94 också ville minska valkretsarnassom
storlek med bibehållen riksproportionalitet folkstyrelsekommitténav- -
SOU 1987:6 och alltså personvalskommitténav0 SOU 1993:21.senast

de utredningarna har vissa restriktioner uppställts. BlFör harsenare a
gällt, den k fria nomineringsrätten dvs vid valet strykarättenatt atts -
eller skriva till på valsedeln eller komponera alldeles val-namn en egen
sedel skulle bibehållas. Fasthållandet vid den fria tycksnomineringsrätten-
exemplifiera talesättet det bästa det godas fiende: attom som genom
behålla total frihet i realiteten illusorisk vid riksdagsval, harären som

redan från början uteslutit rad olika tekniker för främjaattman en person-
val.

restriktionEn gäller partiernas nomineringsförfarande. regle-Enannan
ring bör undvikas, heter det i de direktiven. vidHär rörsenaste man
själva kärnan i personvalet, eftersom det partiernas nomineringarär genom

både urvalet kandidater och rangordningen mellan dem fastställs.som av
Alla utredningsförslag har utgått från partiernas urvalsfunktion skallatt
lämnas orörd. har förslagen inneburit väljarna i skallDäremot att gemen
kunna påverka rangordningen mellan kandidaterna.

Nomineringsprocessen

Nomineringen alltså partiangelägenhet. Författningsutredningenär togen
initiativet till systematisk undersökning nomineringarna vid 1948en av
och års1952 riksdagsval Sköldse 1958. Undersökningen visade att ett
avgörande inflytande nomineringarna utövades liten inre kretsöver av en
inom partiernas valorganisationer, krets, bläven större rättom en a genom

föreslå kandidater och provval, förberedelse-kunde dras in iatt genom
arbetet. demokratisk synpunkt ktmde författningsutredningen,Ur det, enligt

otillfredsställandesig majoriteten valmännen direkt in-te att utanav var
flytande nomineringsarbetet. Undersökningama visade dock de le-att
dande partiinstansema i valkretsarna benägna andra partiaktivaänvar mer

beakta den väljare vid kandidatlistomasatt sammansätt-stora massan av
ning. Författningsutredningen ansåg emellertid fortlöpande offentligatt en
insyn i partiernas nomineringsarbete behövlig och utverkade därför attvar
partierna till Statistiska centralbyrån efter med börjanvarje val, 1960,
enligt särskilt formulär skulle lämna uppgifter förändringar stad-ett om av

och praxis i nomineringsforfarandet.gar
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Grundlagberedningen föranstaltade nomineringsundersökning vidom en ny
års1970 val, Brändströmse 1972 för kontrollera den tidigareatt om

redovisningen fortfarande ägde aktualitet. visade sig härvidDet att rappor-
teringen till centralbyrån upphört från valet eftersom1968, centralbyrån
ansåg presentationen föga givande Brändström 1972 10. Utredarens
konstaterade nomineringstörfarandet tidigarelagts samtidiga valatt tre-
skulle förberedas och förfarandet blivit enhetligt förrt,änattnu mer-

den inre kretsens roll under nomineringsprocessen i huvudsakattmen rar
densamma tidigare.som

Mellan dessa två undersökningar hade den Statsvetenskapliga kommunal-
forskningsgruppen, med stöd Riksbankens jubileumsfond detaljstuderatav
nomineringsprocessen vid års kommunalval.1966 har ingaDärutöver större
nomineringsundersökningar genomförts. På år alltså20 har nomire-över
ringsförfarandet inte föremål förvarit någon systematisk granskning. En
snabb aktuell kontakt med de centrala partiorganisationema visar fler-att
talet dem inte systematiskt följer hur nomineringsarbetet i pralci-av upp
ken utförs valkretsama.i Med tanke på nomineringsförfarandets centrala

förroll personurvalet riksdagentill framstår det nuvarande informationsläget
klart otillfredsställande.som

Motstånd förändringarmot

Med undantag för personvalskommitténs förslag, där utgången ännu är
har allaoviss, förslag till utvidgning personvalsinslaget vid valen blivitav

resultatlösa. harMan varje gång motstånd förändringar. ochmött I fårmot
sig skulle tycka den successiva anonymisering prägatattman som
riksdagsuppdraget borde ha uppfattats något djupt otillfredsställande,som

skänkeranonymiteten också trygghet. Viljan profilera sig tordeattmen
bland riksdagsledamöterna växla dels individuellt, dels med rådande partitra-
ditioner. alla gällerFör vad har. Följande reflexion liggeratt vetman man

till hands: Samma riksdagnära beslutat hela den kommi-stöpasom om
nala strukturen i landet, avskaffar och inrättar ämbetsverk, läggersom som
ned och för dagsaktuellt exempel, omdamrregementen att ta ettsom,
sjukvården husläkarreforrn och alltså sina beshtgenom en som genom
påverkar arbetsförhållandena och därtill för tusentals, tiotusentals ellermer
hundratusentals människor, riksdag hesiterar inför den minsta mb-samma
ning det regelsystem påverkar rekryteringen till just riksdagen.av som

alla fungerandeInom organisationer finns slags naturlig konserva-ett
tism eller motvilja förändringar. Vad kan övervinna sådanmot som en
motvilja förändring kommaär, kan till medrätta ettom man genom en

och problem. måste inom organisationen kännastörre Manannat att en
förändring behövlig.är
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den uppmärksammeFör politikern finns det påtagliga orostecken detnär
gäller partiernas position. tjugo år sedanFör betraktade hela 23 väl-av
jarna sig själva anhängare något parti, 1991 det knappt hälf-som av var

På 1950-talet karakteriserade sig drygt hälftenten. väljarna tav 0 m som
starkt övertygade anhängare något derasparti, andel har sjunkitav men nu
till 14. Andelen sig partimedlemmar har gått ned tillsom anger vara
under 10 befolkningen, partibytamas antal ökarprocent liksom ocksåav
de på olikaröstar partier i de samtidiga valen Gilljam och Holmbergsom
1993. föreligger alltsåDet rad tecken tyder på samtidigtatten som som
particentreringen vid valen blivit alltmer markerad, har partiernas egen
ställning kraftigt försvagats folkmedvetandet.i finns otvivelaktigtHär en
grund för och behov motåtgärder. Naturligtvis kan det hävdasoro attav
aktuella personvalsförslag ytterligt försiktigaär och därför kanske otill-
räckliga botemedel. faktisktUtan går det emellertidettsom attprov

i vilken månavgöra väljarna skulle intressera sig för personval och en ny
kontaktväg kunna öppnas.

Slutligen bör betonas förstärkning i politikenatt personmomenteten av
också kan komma till stånd på andra förändringarvägar än igenom
valsystemet. kanMan tänka sig själva den politiska stilen ochatt presen-
tationen politiken inför medborgarna i högre grad hittills personifie-änav

Åtgärder och förslag kan i utsträckningstörre bindas medras. samman
medän partiprogram. kommunalpolitiken,I där avståndet mellanpersoner

beslut och genomförande ofta kortare ochär politiker medverkar isamma
båda leden kan det redan så framträ-attav processen, nu vara personerna
der tydligare partiet.än Möjligt vidare hela denär allmännaatt synen
politiken förskjuts från läge, där det centrala politikeni beskrivsett som
programförverkligande, vandring bestämt mål, till lägemot ett ettsom en
där politikens huvuduppgift blir hantera uppkomna problem, vartefteratt
de inställer sig. detI sistnämnda fallet det inte visionenär handlaget,utan
frågan leda och fatta beslut blir detatt väsentliga. Uppmärksam-om som
heten förskjuts då från partiet ellermot teamet.personen

Göteborgsundersökningarna

nuvarandeDet svenska valsystemet således, sådant det tillämpas, mi-ger
nimalt för personval. empiriskautrymme De studier kring valsystemet i
vid bemärkelse i denna volym bygger på den nuvarandepresenterassom
ordningen och kan därför inte något direkt besked hur ett systemge om
med inslagstörre personval skulle fungera. Vad kan redovisas ärav som
existerande förutsättningar för val med starkare inslag personval.ett av

hjälpMed tillgängliga data skall alltså delar den belysasterrängav av
eventuellt personvalssystem kommerett möta.attsom
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den första redovisningen kapitel Mikael Gilljam, Vad personvalI är-
och på behandlas två inledande avsnittetröstar ämnen. Detvem person -
kan tjäna introduktion till hela den följande framställningen, eftersomsom
den riktar uppmärksamheten på grundläggande spänning eller tvetydig-en
het, det gäller syftet med eller väntade effekter personvalssystem:när ettav
gäller det endast personval förutsätts personfaktorerinom partierna ellerett
därutöver också påverka valet mellan partierna Som illustration till huren

teoretiskt skulle kunna parti- och personval denpresenterasman separera
något orealistiska idén sekundärval.ettom

det avsnittet behandlas speciell personval redanI typsenare en av som
påverkar partivalet. gäller valet riksdagsmän i all-inteDet störstanu av

mänhet partiledarna. På gillar-ogillarskala jämförsbasis parti-utan av en
sympatisöremas bedömning det och den partiledarenpartietav egna egna
vid de fem partiledare värde.valen. Flertalet parti ochsenaste ger samma

balansmått baserat på dem endera högre värde faller, medEtt som ger
några markanta undantag, förmån, vilket knappast märk-till partiets ärut
ligt med tanke på partiernas ställning riktpunkter förpermanentasom
väljarna. attraktionskraftPartiledamas bidrag till partiets utgörextra en
spännande läsning det partiledarna har alltsågäller vi redannär ettnu-
tydligt inslag personval. aktuella personvalsdebatten kanDen sägasav
gälla, andra valda skall bättre möjligheteräven representanter attom
profilera sig.

Kapitel Holmberg, Nuvarande valsystem: minskandeSören person-
kännedom och inleds kort redovisningmedpersonröster, en av svaren
på enkätfråga från hösten till riksurval medborgare1992 etten om manav
tycker det bra förslag öka möjligheten välja inte bara partiär ett att att

också svenska val. Förslaget fick ii positivtutan ettpersoner gensvar
alla påpekas frågeformuleringen knappast inbjöd tilldet attgrupper, men

avståndstagande.ett
kapitlet redovisas sedan de grundläggande uppgifterna kandidat-I om

kännedomen i riksdagsvalen markerad minskning1956-1991. visarDen en
andelen riksdagskandidat.väljare kan någonnamnetav som ange

Minskningen med avgörandeemellertid inte kontinuerlig för-är utan en
ändring mellan två mätpunkter och ligger till hands1968 1973. Det nära

detta denresultat författningsreforrnen medatt ett storase som nyaav
enkammaren och likaledes Skillnader mellanmed ersättarsystem.ett nytt
olika skillnaderi frågan kandidatkännedom analyseras. Dessagrupper om
visar sig i huvudsak ha reducerats tid. Politiskt kunniga och intres-över
serade analyserashar bäst kännedom kandidater. sista avsnittI ettom

förekomst bland på olikaeventuell personmotiv dem partierröstarsomav
vid riksdags- och kommunalvalen och Skillnaderna mellan1988 1991.
olika dock det ungefärsociala små. bostadsort gällerOm ärär attgrupper
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landsbygden ipå storstä-anföra personmotiv ängånger vanligare atttre
derna.

riksdags-KvinnligaWängnerud fråganbehandlarkapitel 4 LenaI om
liksomDataunderlagettill de finns är,lägger märkekandidater attvem-

falli dettavalundersölcningama,kapitlen, hämtat frånbåda tidigarei de
medkompletteradeskandidatkännedomdå fråganoch 1991från 1985 om

kandidaterkvinnligasig nämnsde nämndas kön. visaruppgifter Det attom
antaletvalda och tilltill antaletbåde i relationmindre ofta än män,

förklarasförhållande kan väl delvis männominerade kvinnor. Detta attav
politiskainom det ängenomsnittligt uppnått högrehittills systemetstatus

allakönsfaktor: kvinnor har ifinns också nästankvinnorna. härMen en
ikvinnliga kandidater mänkunskap änstörre om namngrupper en

förstärktkring hurmed reflexionermotsvarande Artikeln slutar ettgrupp.
kandidater.för kvinnligapåverka situationenpersonvalssystem kan
nivå,Personval på kommunalFolke Johansson,Kapitel presenterar

från 1991. Namn-kommunvalsundersökningar 1966från fyraresultat -
frånbortsettunder dessa år,ha förändrats mycketkännedomen tycks inte

jämförelsenfrågeteknikemellertidstark nedgång då gör1991, en annanen
faktorerolika slagTyngdpunkten ligger på analysosäker. tre avaven

politiskahos detöverblickbarhetennamnkännedomen såsompåverkarsom
för-politik ochförpersonliga förutsättningar, intresseinklusivesystemet,

för politik och politiker.troende
kommunalpolitikema ärförenkätfråga förtroendetEn personsomom

intryckåterigenparti,hanhon visstviktigare än representerar ettatt avger
delviskan ocksåpersonaspekten, resultatetsympati förspontan menen

politiskahela detuttryck för skepsistolkas systemet.ett motsom
ochbåde 1979fanns med i undersökningarnatredje fråga,En som

nomi-beaktas vidböravsåg önskvärda kandidategenskaper1991, som
fördelningsåsomrepresentativitetsegenskaperdet gällerneringarna. När

företrädare förmellansamhällsklasser och könåldersgrupper,mellan samt
könsfördelningengångernabedöms bådaolika delar kommunen somav

medanemellertid mänförändringväsentliga. intressantden minst En är att
kvinnornapå denna punkt,hade uppfattning äroch kvinnor 1979 samma

Resul-könsaspekten männen.benägna prioritera änavsevärt attmernu -
antalobetydligticketolkas så vid personvalkan möjligen ettatttatet

könsaspekten vid valet.ocksåberedda beaktakvinnor skulle attnu vara
förWesterståhl, Personbedömning röst-Kapitel motivJörgen som

kom-ingår imedborgarenkäthar hämtats från densplittring. Data som
detaljeradganskalämnasårs val.munundersölcningen 1991 Först enav

devidolika partieranförts förde motivbeskrivning röstaattsomav
de femDärefter karakteriserasvalen till riksdag och kommuner.samtidiga

medde jämförsanför personmotivväljarna attprocent genomsomav
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andra De personröstande framstår kvalificerad väljargruppgrupper. som en
med partiengagemang. kanDe eventuellt betraktassvagt förtruppsom en
för den större väljare, i framtid skulle vilja utnyttja vidgadegrupp som en
möjligheter till personröstning.

Kapitel Martin Bennulf och Hedberg,Per ochPerson parti i mass-
medierna, utnyttjar för denna specialstudie de omfattande innehållsanalyser

massmedier, genomförts vid institutionen under ledningav Kentsom av
Asp. frågeställningarTre behandlas: hur uppmärksamhet får politi-stor
kerna, hur har uppmärksamheten förändrats tid och huröver har politi-
kerna behandlats Graden personifrering politiken belysesav av genom
jämförelser mellan uppmärksamheten på och parti. Hur uppmärk-person
samheten koncentreras på ledande politiker utgör liksomett annat tema
skillnader mellan valår och icke-valår säsongvariationer månad församt
månad. finnsHär rikligt grundmaterial for bedömningett mediernasen av
insatser i dessa sammanhang.

Kapitel Jon RiksdagsledamötemaPierre, partiarbetet.i partiernasI
organisationer spelar de regionala ombudsmännen nyckelroll. Dennaen
studie baseras på enkätundersökning genomförd 1985-86 med frågor tillen
dessa ombudsmän bl riksdagsledamöternas dei olikaom a engagemang
verksamheter partiorganisationema bedriver. visar sigDet ombuds-som att
männens bedömning inte bara påverkas riksdagsledamöternas faktiskaav
aktiviteter också den organisationskulturutan råder inom partietav som
och skiljer de olika partierna åt.som

Kapitel Peter Esaiasson, riksdagsledamöter,Om kändisar, opinions-
och valkampanjer,opportunister fylligutgör och väldokumenterad stu-en

die riksdagsledmötemas kampanjverksamhet. Undersökningen bygger iav
första hand på två enkäter med riksdagsledamöter årenstora 1985 och
1988. Internationella jämförelser perspektiv på de svenska förhållan-ger
dena. Vad behandlas bl valet kampanjtekniker,är riksdagsledamö-som a av

relationer till massmedierna,ternas valet kampanjteman och partiernasav
inflytande därvidlag. Under kampanjerna uppträder de svenska riksdags-
ledamöterna förstai hand lagspelare inom respektive parti, detsom men
finns också, såsom belyses,närmare icke obetydligt för indi-ett utrymme
viduella prestationer.

de studierI här torde såväl anhängare vidgatpresenterats ettsom av
personvalsinslag skeptiker till sådan utveckling kunna finna stödsom en
för sin uppfattning. Verkligheten mångfasetterad.är Vår önskan har varit

lämna bidrag till kunskapsunderlagetatt för den fortsattaett debatten
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Mikael Gilljam

ochVad personval2 är röstarvem

på person

regeringsförklaringen den oktober statsminister Carl Bildt1991 slog4li
riksdagen skullemed ökat inslag personval tillfast ett systematt geav

medborgarna bättre möjligheter påverka vilka skallatt representerasom
Därför skulle så förslag till sådan föränd-dem. regeringen till ettattse

valsystemet fram.ring tasav
december beslöt tillsätta personvalskommitté1991 regeringenI att en

uppdrag fram förslag ökatmed lägga medför inslagatt ettsom av per-
till riksdagen viktig utgångspunkt i kommittédirektivensonval m.m.. En
valen i fortsättningen skall ha karaktären val mellanävenatt ettvar av

partier. bör därför undvika valsystem enskildaMan görett attsom
får för betydelse på bekostnad sakfrågorkandidaters allt storperson en av

valet. Enligt direktiven det också viktigt förebyggai att att personervar
mandat ovid-till följd ekonomiska insatser eller andraerövrar storaav

kommande omständigheter.
Regeringsförklaringen ingenoch kommittédirektiven innehåller som synes

klar och uttömmande definition skall med ökatvad ettav som avses
inslag personval: Handlar det enbart väljarna i högre utsträck-attav om
ning skall beredas möjlighet på det partietrösta inomatt egnapersoner
Eller handlar det bör styrandeockså olika personfaktorer bliattom mer

väljarnas:ör val mellan partier
alltså inslagdet första fallet inomparti-personval innebär ökatI ett- -

personval väljarna erbjuds möjligheter påstörre röstaatt att personerav
sådan förskjutningdet partiet. förändring skulle medföraEninom egna en

frånmakten vilka kommer i riksdagenöver säteatt taav personer som -
nominerings-den begränsade skara partimedlemmar besöker dagenssom

eller i de partiinterna prowalen till de väljare påmöten röstar röstarsom
respektive parti. sjunkande antalet partimedlemmar frånDet mestsom-

de röstberättigade endast 921 1964 till 1988 och13procent procentav
för sådant vidgat1991 vanligt till stödärprocent ett argument ett-

nomineringsförfarandel
falletdet andra melIanparti-personval innebär ökat inslagI ett av- -

förpersonval kandidaternas personliga egenskaper får betydelsestörreatt
härväljarnas val mellan uppseendeväckande fallet tordepartier. minstDet

då valet mellan två ideologiskt och sakpolitiskt närstående partiervara
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moderaterna och folkpartiet bestäms hurt väljarna bedömersom ex av
kandidaternas kompetens, pålitlighet och folklighet med flera egenskaper.
Graden kontroversialitet sedan medväxer det ideologiska avståndetav
mellan partierna, och det finns väl knappast någon pläderar för ettsom

där väljarnas val mellan vänsterpartiet ochsystem moderaterna främstt ex
riksdagskandidatemasavgörs personliga kvalitéerav

två bestämningarnaDet vad skall med begreppetav som avses person-
val dvs makten vilkaöver kommer plats i riksdagenatt tapersoner som-
och personfaktoremas betydelse för väljarnas partival logisktär sett-
oberoende varandra och kan behandlas två kontinuerliga variabler.av som

fyrfáltstablånI i figur 2.1. har de dock för enkelhetens skull reducerats till
två dikotomier.

ÖkadFigur 2.1. Vad med inslagökat personval väljarnaktettmenas av
vilkaöver kandidater kommer in i riksdagen eller ökad betydelsesom av

personfaktorer för väljarnas partival

Vem har makten över vilka kandidater
kommer in i riksdagensom

Partierna Välj arna

Liten Sverige
idag

Personfaktorernas
betydelse för
väljarnas partival

Stor

det svenskaI valsystemet det allti väsentligtär partierna bestämnersom
vilka väljs in i riksdagen; väljarnas möjligheter attpersoner som genom
strykningar eller tillägg påverka nomineringsmötets rangordning kandida-av

på valsedeln i praktiken intillterna är obefintliga.näst Dessutom vet attv.
personfaktorema spelar relativt underordnad förroll väljarnas partwal;en
svenska väljare huvudsaki på personerröstar partier och inte på

Sverige idag befinner sig således i fyrfáltstablåns hörn:övre vänstra
partierna kontrollerar vilka kommer in i riksdagen samtiiigtpersoner som

personfaktorema har relativt liten betydelse för väljarnas partival.som en
intressantaDen fråga infinner sig naturligtvisär varthän Sverigesom nu
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och det svenska valsystemet eventuellt på Vad innebärär egentligenväg.
ökat inslagett personval till riksdagen Skall väljarna störreav

möjligheter på detinom partiet tablåns högrarösta övreatt personer egna
hörn, skall personfaktoremas betydelse för väljarnas partival tillåtas att
öka tablåns nedre hörn, eller skall det ske förändringvänstra i bådaen

riktningardessa och hur skall såi fall blandningen i fyrfáltstablåns nedre
högra hörn utse

Varken i Carl Bildts regeringsförklaring eller direktiveni till Person-
valskommittén finns det, inledningsvis nämndes, någon klar och ut-som
tömmande definition vad med ökat inslag personval.ettav som avses av

Personvalskommitténs betänkandeI SOU finns1993:21 dock störreen
tydlighet: den fortsatta framställningenI kommer begreppet personval att

för betecknaanvändas väljarnas möjlighet vid allmänna val påverkaatt att
kandidaturvalet till de beslutande församlingama s.48. Huruvida det
därutöver ofrånkomligt eller kanske önskvärtär personfaktoremast att0 m
betydelse för väljarnas val ökarparti däremot oklart. På sidan iär 49av
betänkandet skriver kommittén det kan finnas samband mellanatt ett
personröstning...och perscnifrering politiken, vilket kan bidra till atten av
förbättra relationen mellan de folkvalda och allmänheten. Några sidor
längre fram dock annorlunda: denär mån personvalsinslagetItonen
kommer leda till fixering vid personfrågor finns det anledningatt att anta

väljarnas intresse för den politiska debatten kommer minska ochatt att att
Valdeltagandet sjunker. också kommitténs uppfattningDet ökatär ettatt
personvalsinslag inom för partivalet knappast kommer leda tillattramen
personpolitik amerikanskt eller finskt snitt s.53-54.av

Personvalskommitténs betänkandeI handlar det således hori-om en
sontell förflyttning i tablån i figur Genom väljarna möj-störreatt ges
ligheter på det åstadkomsrösta partiet makt-inomatt personer egna en
förskjutning från tillpartierna väljarna det gäller vilka kandidaternär som
kommer plats riksdagen.i Huruvida Personvalskommittén dessutomatt ta

det oundvikligt eller kanske önskvärt med vertikaltser som o m en
förskjutning dvs personfaktorema får betydelse för väljarnasstörreatt en-

mellanval partierna nämndes, oklart.är, som nyss-
kanMönstret igen i den allmänna debattensägas personval. Deom

brukar föras fram till försvar för ökat inslagargument ettsom av person-
val kan i huvudsak handla fördelarna med horisontell förflytt-sägas om en
ning: väljarintlytandestörre partiernas nomineringsprocess bättreöver samt
och kontakter mellan den enskilde väljaren och de kandidater hantätare
eller hon stöder i valet. Argumenten ökat inslag personvalettemot av
handlar däremot främst farorde för demokratin vertikal för-om som en
skjutning skulle kunna föra med sig: kändisar och massmedialamer pengar,
personligheter i politiken personcentrerade och sannolikt ocksåsamt mer
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valkampanjer.smutsiga Någon debattör förfäktar ståndpunkten attmer som
den vertikala förskjutningen medan horisontella förskjutningenmålet denär
endast medel har givit sig till känna.är inteännuett

Personvalskommitténs huvudförslag den k modifierade danskas mo--
dellen innebärande väljaren får möjlighet markera kandidatnamnatt att ett

valsedeln det krävs lcryssmarkering från minst åttasamt att procenten
väljarna för skall beaktas har kritikerna be-personröstemaattav av-

dömts alltför Modellen endast kunna resultera isägsurvattnat:som mar-
ginella inskränkningar i partiernas bestämmanderätt vilkaöver personer

slutligen kommer riksdagen.isäteatt tasom
Om Personvalskommitténs belackare har kritik innebäri sin deträtt

med andra ord horisontell förskjutning figur värd intei 1att namneten
kommer komma till stånd. enda reella effekten reformen skulleDenatt av
då förmodligen bli förskjutning, dvseller mindre vertikalstörre störreen
uppmärksamhet för kandidaternas personliga egenskaper och ökningen av
personfaktoremas betydelse för väljarnas val mellan partierna: Risken är
med andra 0rd det skulle uppnås uteblir medan det skulleatt som som
undvikas intråjfar.

möjlighet få till stånd med PersonvalskommitténsEn ögonatt setten
positiv förändring dvs förskjutning samtidigtreell horisontellen som-
den vertikala förskjutningen minimeras skulle kunna tideniattvara-

och partivalet. införande någon fonn primärvalEttseparera person- av av
där väljarna ungefär framhalvår före det ordinarie valet får röstaett
partiernas kandidater sådantifrån andra länder känd modell. Ettvore en
personval primärval skulle definitivt innebära väljarinflytandei störreett

vilka kandidater väljs riksdagen, horisontell förflytt-över in i dvssom en
ning i fyrfältstablån figur det här sammanhanget nack-i iDen stora
delen med primärval dock fokuseringen till kandidaterna sannoliktär att
skulle följa med in det efterföljande partivalet. införandei Ett av person-
val i primärval skulle därför troligen innebära förskjutningdiagonal ien
figur från det hörnet till det nedre högra.1 övre vänstra-

En radikal lösning skulle kunna innebära horisontell förskjutningsom en
samtidigt den vertikala förskjutningen minimeras den någotärsom orea-
listiska idén sekundärval. enkla tanken här väljaren iDen är attom en
första valomgång väljer mellan partierna och i andra valomgång mellanen

det fick hans den första omgången.parti iinom röst Denpersoner som
fördelen med sådant personval sekundärval skulleistora ett attvara person-

kampanjema och personinslagen den första valomgången blir begränsadei
samtidigt det politiska sakinnehållet i valomgång fär ettsom samma
maximalt i högsta grad preliminärt förslag till valsystemEttutrymme. ett
med personval i sekundärval skulle kunna så här:utse
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första valomgången,Den partivalet, genomförs vanligt den tredjesom
söndagen i september. Skillnaden nuvarande ärgentemot system att

finnsdet inte några kandidatnamn valsedlama.

Valomgång två, personvalet, genomförs några veckornummer senare,
mandatfördelningennär mellan partierna framrälaiad. väljareär En
exempelvis har på socialdemokraternaröstat i den första valom-som

gången möjlighet på lika mångarösta soci-attges nu personer som
aldemokratema har mandaterövrat i väljarens valkrets. väljareEn

parti inte några mandaterövrat i valkretsen kan istället påröstavars
i rikspersonval där tilläggsmandaten besätts. väljareEnettpersoner

parti varken fastaerövrat mandat eller tilläggsmandat kan,vars om
han så vill, skydda sin valhemlighet från första omgången attgenom

blankt i personvalet.rösta

undvika okynnesröstningFör i personvalet, dvs röstning påatt
kandidater utanför det partiet, måste det finnas någon formegna av
konirollsystem. möjlighet skulleEn kunna väljaren riverattvara av
och behåller kontrollkupong partivalsedeln sedan biläggsen av som
personvalsedeln i valomgång två; det vid röstsammanräkningen iom
personvalet visar sig kupongen och kandidaterna har olika parti-att
beteckning blir personvalsedeln ogiltig. variant påEn ärtemasamma

valförrättaren behåller kupongen i förseglat kuvert med identifi-att ett
kationsnummer och detta kuvert överlämnas till väljaren hannäratt
går in bakom skärmen i valomgång två.

Det skisserade förslaget till personval sekundärval naturligtvis ofull-i är
ständigt och därmed vidöppet för kritik och invändningar. uppenbaraTre
nackdelar tekniskaär komplexittet, det faktum väljarnat systemets attex
tvingas till valumoma två gånger föristället valdeltagandetsamt atten
i den andra valomgången förmodligen kommer bli betydligt lägre iänatt
den första. förmodat lägreDet valdeltagandet i den andra valomgången
skall dock inte förstai hand jämföras med Valdeltagandet valomgångi ett

istället med det folkliga deltagandet vid dagens nomineringsmötenutan
och partiintema provval.

Personval sekundärval kan inte införasi Rädslan föröver natt. atten
i det här sammanhanget något heltpröva uttryckligennämnsnytt t o m
i Personvalskommitténs betänkande Faktum kvarstår10. dock. Om
målet öka väljarnas inflytandeär vilka kommeratt över attpersoner som

i riksdagensäte samtidigt personfaktoremas betydelse förta väljarnassom
partival hålls i schack, måste åtminstone tankarna kring sekimdärvalett
finnas med i den fortsatta diskussionen ökat inslag personval.ettom av
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Vem personröstar

Utifrån kunskap Personvalskommittén bedöm-andra länder har gjortom
ningen mellan de svenska väljarna kommer30 och 50 attatt procent av

markerautnyttja eventuell framtida möjlighet dvspersonrösta, att ettatten
kandidatnamnen valsedel Betänkandet 53. allmäntpartiets Ettav s.

rimlighetsresonernang i kombination med Holmbergs analyserSören av
vilka idag den bästa kännedomen vilka kandidaterväljare harsom om

finns på valsedlar det första handpartiernas det troligt igör ärattsom
de politiskt aktiva, intresserade kommerkunniga och väljarna attsom

personröstf talaranvända sin och det viktigt vad vi härMen är om- -
personval bemärkelsen horisontell förflyttning figur dvs röstningär i i

på det partiet.inompersoner egna
Eftersom sannolikhethorisontell förskjutning figur medi 1 storen

kommer föra det dock minst likamed sig vertikal dito kanatt varaen
intressant försöka uppfattning vilkai väljargrupperatt en om som person-
faktorer har fråganrelativt betydelse för valet mellan partierna. Närstoren
ställs det depå det finns det ingenting främst ärsättet säger att mestsom
kunniga och intresserade kommer Kanskeväljarna personrösta.attsom

tvärtom.snarare
detväljarna tillfrågas varför de de i riksdagsvaletNär röstar gör ärsom

bara tillnågra få partivalet med hänvisning parti-motiverarprocent som
ledarna både och årseller andra partiföreträdare 3 i 1988 1991procent
valundersökning. siffraBland partibytama motsvarande något högre 10är

och 1991 och1982, 26 1985, 12 1988 11procent procent procent procent
bland röstsplittrarna något högre och 2520 1988ännu procent procent
1991.° irrationelltEftersom det ofta framställs lite naivt eller tsom o m

låta olika personfaktorer siffrorna dockvalet mellan partierna äratt styra
lågatroligen förnågot

det här dock nivån på mindreI sammanhanget personröstningenär av
intresse. här nivåskattningar alltid förknippadeDen ärtypen av som
med mått godtycke, och dessutom sannolikt nivånvisst det är attett av
på personfaktoremas betydelse för väljarnas partival kommer höjasatt om

valsystem med följandeinslag personval införs. analysenDenstörreett av
begränsas därför befolkningsgruppertill frågan skillnader mellan olikaom

det gäller personfaktorer.i vad mån i riksdagsvaletnär röstningen styrs av
Eftersom bedömningardet endast finns tillgång till uppgifter väljarnasom

personfaktorerpartiledarna och eftersom de självaväljare nämnerav som-
partiledarnaför uteslutande hänvisar tillmotiv sitt partival nästansom -

kommer främsta partiföreträdanra.analysen inskränkas till just dessa deatt
politiskt signifikantasituation den svenska med åtminstone åttaI en som

hapartier logisktmåste väljare på parti 1röstar setten som nummer
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Varförsju olika delbeslut:genomfört beslutskalkyl bestående minstaven
påparti och inteparti varför på 1på parti och inte rösta1rösta

harsannolikhettill Medoch så vidare för partierna 4parti stor
närståendeideologisktför mellan tvåpartiledarna betydelse valetstörst

medmellan två partiereller betydelse för valetpartier och liten ingen
ideologiska förtecken.motsatta

för departiledamas betydelseförbi problematiken medkommaFör att
variabelberoendedelbesluten kommer den följande analysensmånga olika

partietenbart detrelativa betygssättningväljarnasutgörasatt av egnaav
ochfrån valundersölcningamapartiledaren. Materialet hämtasoch den egna

frånbetygspoänggillarogillar-skalan med +5den kmätinstrumentet är s
analysenskäl genomförsstarkt. praktiskagillar starkt till ogillar Av-5

väljareoch bland derasbland olika partiernas sympatisörer intede
samlingspartietbetygssättning moderatamoderata sympatisöremasDe av

beroendeundersökningensfår exempel på huroch Carl Bildt tjäna som
betygs-har högrevariabel konstruerad: m-sympatisörerär De sattsom en

värdet +1;har givitspå Carl Bildt på moderata samlingspartietänpoäng
och Carlmoderaternapåde m-sympatisörer har poängsatt sammasom

högreharvärdet och de m-sympatisörerBildt har givits satt ensom
Utifrån denvärdetBildt har givits -l.på moderaterna Carlpoäng än

går det konstru-här 1979-1991siffror i valundersölcningama atttypen av
mellanbalansmått kan varierastycken personröstningsvariabler30 varsera

partiledarentycker bättre änsamtliga de sympatisörerna+100 omegna
tycker bättrepartiet och de sympatisörerna-100 samtliga omom egna

högrebalansmättetpartiledaren. Tolkningenpartiet ärän attom av
partiledarenpåverkadesdesto väljarevärde sannolikt partietsatt avmer

balansmåttendefattade röstningsbeslut. tabell har 30de sina 2.1.Inär
rangordnats från till lägsta värde.högsta

deBohman +9och 1979 ärWesterberg 1985 +12 GöstaBengt
tilllockat flesthär analysen har personröstarepartiledare enligt densom

sympatisörerfolkpartietsVid valet tycktesitt parti. 1985 27 procent av
endastfolkpartiet medan 15Westerbergbättre Bengt än procentom om

+12.Westerberg 27 minus 15bättre folkpartiettyckte änom om
och26moderaterna 1979siffror för Bohman ochMotsvarande Gösta var

partiledare uppvisarövriga+9. faktum26 minus 1717 Det attprocent
belastningde har varit tillbalansmâtt skall tolkasnegativt inte attett som

sympatisörerdet flerendastför respektive partier, ärsina attutan som
partiledaren görframför dendet partiet änsätter somegnaegnasom

isvenska väljareför dagensResultatet beläggutgörtvärtom. attett gott
på partiledare.första hand på partier och interöstar



Tabell 2.1. Personröstnlng 1979-1991

tycker bättre tycker tycker bättre balans-
p-ledaren partiet måttom samma om

Westerberg 1985 27 58 15 +12
Bohman 1979 26 57 17 +9
Werner 1985 26 47 27 -1
Westerberg4. 1988 18 55 27 -9
Fälldin 1982 20 51 29 -9

6. Ullsten 1979 22 45 33 -11
Adelsohn 1985 18 51 31 -13
Wachtmeister 1991 20 47 33 -13
Werner 1991 26 35 39 -13

10. Westerberg 1991 18 50 32 -14
ll. Svensson 1991 12 61 27 -15
12. Palme 1982 15 55 30 -15

Werner13. 1988 22 38 40 -18
Palme14. 1985 13 56 31 -18

15. Bildt 1991 18 44 38 -20
16. Palme 1979 12 56 32 -20
17. Adelsohn 1982 14 51 35 -21
18. Carlsson 1988 14 51 35 -21
19. Johansson 1988 14 49 37 -23
20. Werner 1982 18 39 43 -25
21. Werner 1979 15 43 42 -27
22. Fälldin 1979 10 46 44 -34
23. Fälldin 1985 13 40 47 -34
24. Carlsson 1991 9 46 45 -36
25. Svensson 1985 7 46 47 -40
26. Johansson 1991 6 35 59 -53
27. Ullsten 1982 8 31 61 -53
28. Bildt 1988 7 31 62 -55
29. B. Karlsson 1991 4 23 73 -69
30. Gisselberg 1991 3 8 89 -86

Kommentar:Balansmåttetvisar andelenpanisympatisörer tyckte bättre den partiledareninsom om egna
det partiet minus andelen tyckte bättre partiet än partiledaren.lntervjuformulâreninnehöllegna som om
inga frågor Svensson1979, och1982 1988eller miljöpartiets språkrör1982, och1985 1988.om om
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fråga skall försöka fördeladvi besvara hur personröstningenDen är ärnu
Ärolika befolkningsgrupper. det så partiledare och andraöver att person-

faktorer har betydelse väljar-för valet mellan partierna inom vissastörre
andra fråga viljainom vi naturligtvis allra helst skulle haän Dengrupper

hur dessa eventuella skillnader skulle komma iär ut ettattsvar se
framtida valsystem med inslag personval. Eftersom möjlig-störreett av
heterna till framtidsskådande begränsade får dock nöjaminst viär sagt oss
med undersöka förhållandena vid riksdagsvalet 1991.att

Sanningen i framför allt amerikansk väljarfoislcning längeKön. attvar
högrekvinnor i grad tenderar personifiera såväl politikenän män att som

politikerna. empiriska emellertidgrunden för denna sanningDen var
endast tabell från års presidentvalsundersökning visade1952 atten som
kvinnor i något utsträckning på antalstörre personsvarän män ettangav

frågor vad de gillade respektive ogillade hos ochöppna partiernaom
presidentkandidaterna. dock detforskning har det visatsI attsenare
ursprungliga sambandet mycket och sambandet knappastattsvagtvar
existerar i moderna undersökningar Shabad and Andersen, 1979.semer

står det då till med jämställdheten 90-talets svenska väljarkårHur i
kvinnor i utsträckning vad SvaretRöstar görstörre än mänpersoner

på den frågan de nio undersökta sambanden mellan kön ochär Avnej.
personröstning åtta partier och partiledare plus Karlsson detBert var

tvåendast statistiskt signifikanta på rimlig säkerhetsnivå ochsom var en
det dem går dessutom Balansmåttet förhypotesens riktning:emotavena
personröstning bland folkparti--25 manliga och bland kvinnliga-4var
sympatisörer, dvs med andraskillnad på enheter; fp-kvinnor tycks21en
ord benägna fp-män på Westerberg. Detän personrösta Bengtattvara mer
andra signifikanta sambandet återfinns bland demokratis sympatisörerny

här förhållandet alltså för och fördet omvända: 0 -34är männenmen
kvinnoma, dvs skillnad på enheter; fler nyd-män nyd-kvinnor34 änen

Wachtmeistertycks således ha personröstat Ian
Ålder. vanligarePartiledare och andra personfaktorer något1991var en

motivering till partivalet bland äldre väljare ibland 3än procentyngre
år, och18-30 3 i år 6 i31-60procent procentgruppen gruppen gruppen

år.°61-80 Samma går igen det gäller graden personröstning:mönster när av
valtidigare redovisade balansmåttet för personröstning i års1991Det var

åldersgruppema-35 i de 18-30 år, år och 41-50 år, -25 i31-40tre men
år, och 71-80 år.51-60 -19 i 61-70 år i-11gruppen gruppen gruppen

ökarBenägenheten den partiledaren framför det partietsättaatt egnaegna
sambandmed andra ord något med stigande ålder. Någorlunda signifikanta
partiernamellan ålder och återfinns dock endast förpersonröstning tre av

äldreåldersvariabeln dikotomiserad vid -28,50 år: m-sympatisörerUnga
skillnadäldreskillnad 25 enheter; s-sympatisörer -21 24-45,unga
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enheter; c-sympatisörer äldre skillnad enheter.-59, -43 Förkla-16unga
ringen till personröstningens något utbredning bland äldre väljarestörre är

resultat väl fundera vidare kring i något sammanhang.värtett att annat
Partiidentüikatiøn. Känslan anhängarskap med det partiet skulleav egna

kunna egenskap kopplad till graden personröstning.är Ivara en som av
1991 års valundersökning finns också förväntat särskiltinteänett om
starkt samband i så måtto partiidentifierade mindre efterväljare röstaratt
partiledare icke partiidentifierade väljare balansmått -25.än -33 Enmot

granskningnärmare visar dock, något överraskande, vi här har göraattatt
med kurvlinjärt samband: de partiidentifierade väljarnaDet ärett svagt

benägnaminst medan starkär -38 väljare medpersonröstaattsom res-
pektive ingen partiidentiñkation uppvisar något mindre värdenegativtett
-27 respektive -25.

Politiskt Sambandet politisktmellan personröstning och in-intresse.
också kurvlinjärt intresserade,är -23 bland de mycket -29tresse svagt

bland de ganska intresserade, bland de intresserade och-36 inte särskilt
bland de-17 inte alls intresserade. starkastförväntade medDet mönstret

personröstning i inte alls intresserade återfinns bland sympati-gruppen
tillsörema vänsterpartiet, socialdemokraterna, folkpartiet demokratioch ny

inte bland övriga partiets sympatisörer. Bland moderata samlingspar-men
tiets sympatisörer det så utbreddpersonröstningen iär ärt att mest0 m
den sig mycketsäger intresserad politik +16 motgrupp som vara av
mellan och-22 -29 för övriga m-sympatisörer.

Politisk kunskap. kanske spännande sambandet det härDet imest
sammanhanget det mellanär personröstning och politisk kunskap. Den ur
normativ synvinkel något oroväckande hypotesen gradenär att person-av
röstning ökar med avtagande politiska kunskaper och det med andraatt
ord de oktmnigaär väljarna utsträckning låteri sig på-störstmest som
verkas olika personfaktorer.av

Huvudresultatet från 1991 års val det gäller personröstning ochnär
politisk kunskap emellertid avsaknad samband.är Endast två nioav av
samband statistiskt signifikanta och deär två sambanden pekar dessutom
i olika riktning: Graden personröstning ökarKarlsson medBertav
minskande politiska kunskaper -42 bland nyd-sympatisörer med låg poli-
tisk kunskap, bland-89 de med medelhög kunskap och bland de med-88
hög kimskap. Personröstning på Carl Bildt ökar däremot något med ökande
kunskapsnivå -33, respektive 42.-18

ökatEtt inslag personval kommer sannolikt få välvilligtatt ettav mer
mottagande det visar sig personfaktoremas betydelse för väljarnasattom
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betydel-nivå ochpå någorlunda lågval mellan partierna bibehålls omen
På åt-fördelad olika befolkningsgrupper.någorlunda jämntär översen

till vissgivit upphovpunkten har den här analysendenminstone senare
befolkningsgrupper änsystematiskt så vissaoptimism: inteDet är att mer

partierna.andra låter personfaktorer valet mellanstyra
olikaattraherasolika befolkningsgmppertycks detDäremot avsom om

Wacht-tillWesterberg ochpartiledare: kvinnor dras till män IanBengt
Carlsson och iCarl Bildt,äldre väljare påmeister; Ingvarpersonröstar

Carl Bildtattraheraspolitiskt kunniga väljaremån Olof Johansson;viss av
tillfreds-Huruvida dennaKarlsson.politiskt mindre kunnigaoch Bertav

medvalsystemsystematik kommer överleva iställande brist på ettatt
valundersök-ochfår samband med valetinslag personval vi istörre vetaav

ningen 1998.

Noter

från valunder-intervjuuppgitterför andelen partimedlernrnar bygger påSiffrorna
på medlemsstatistik.sökningarna och inte partiernas

och däraktiva partiervalsystem saknargår naturligtvis tänka sigDet att ett som
beroendeantingenutslagsgivande för hur väljarna röstarpersonfalctorema är helt -

1989valet i Jordaniendet första friapå partierna förbjudna som iäratt t ex
förknippasbelastningdeteller beroende på kandidaterna upplever attatt som en

sekel sedan.för drygtifrån i vårt landmed dem vilket långt ovanligt ettegetvar
19611990. Wallinåterfinns i PerssonEn för i Jordanien 1989redogörelse valet
undervalkampanjernapartinegativaoch Esaiasson 1990:kap 2 skildrar de

första decennier.tvåkammarriksdagens

13.Se Gilljam Holmberg 1993:kapocht ex

105 ochspärmivån ligga mellanbörI kommittébetänkandets huvudtext sägs att
förslaget till lagtextoch iröstetal. I rösträlmingsexemplenpartietsprocent av

genomgående åtta-procentspärr.används dock en

kapitel 3 iåterfinns iriksdagskandidatemaväljarnas kännedomAnalyserna av om
denna volym.

Gilljam1990:kap 11;och HolmbergGilljam 1987:kap 6; GilljamHolmberg och
kapitel 3analyseras iRöstsplitüamas motiveringarHolmberg l993zkap 13.och

1985 års val äriDen siffran för partibytama ett6 i denna volym. högaoch
Westerbergeffekten.uttryck för den sk

I bokenforskarsarnhället.finns också iförträngningsmekanismMotsvarande
Herbert WeisbergRichard Niemi ochBehavior skriver attControversies Votingin
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candidate voting has seemed bear stigma in the voting behavior literature.to a
Resultat från 1970- och 1980-talens amerikanska valundersökningar har dock inne-
burit omvârdering. Kandidatröstning har där inte främst handlaten rentom person-
liga egenskaper istället politisktutan relevanta personegenskaper kom-om mer som

McGovems och Carterspetens nederlag 1972 respektive 1980, integritet Carters
1976 och styrkaledarskap Reagans återval 1984. Det kan inteseger t ex
särskilt rationellt rösta på parti kandidateratt inte klararettanses attvars av

genomdriva den politik har utlovats: Thus, candidate voting, properlysom con-
ceived, be bit rational issue voting Niemi and Weisberg, 1993:142-can every as as
146.

De praktiska skälen för använda partiernas sympatisöreratt och inte deras väljare
är dels det endast intervjupersonernaatt är i eftervalsundersölciingama fårsom
poängbedömningsfrågoma och frågan partival vid tillfälle, dels deattom samma
väljare taktiska skäl röstar på parti än det de tyckeren bäst inteannatsom av om
skall tillåtas strö iatt maskineriet.grus

Den enda kvinnliga partiledare såännu länge har ingått i den här typensom av
studie Centerpartiets Karin Söder i 1986 års SOM-undersökning upphovgav- -
till förväntad Ännukönsskillnad på 32 enheter: c-kvinnor -2 och -34.c-män såen
länge finns ingen undersökning kan besked huruvida Gudrun Schymansom ge om
har givit upphov till könsskillnad bland dagens vänsterpartisympatisörer.samma
Gösta Bohman i valet 1979 inte upphov till någon motsvarande omvänd köns-gav
skillnad.

10. Gilljam och Holmberg 1993:89.

ll. Skillnaden for och s-sympatisörema signifikantär på QOS-nivån och skillnadenm-
för c-sympatisörerna på 0.10-nivån.

12. Kunskapsvariabelns konstruktion finns redovisad i Gilljam och Holmberg l993:79.

13. Den amerikanska forskningen på området har kommit till liknande slutsatser: The
result candidate that remarkably similarassessment differenta process across

of the electorate Rahnstrata al., 1990. Vissa forskareet har lyckatst o m
påvisa olika kandidategenskaperatt är minst lika viktig förklaring till partivaleten
bland högutbildade bland lågutbildade väljare se Glass, 1985; Millertsom etex
al., 1986.
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HolmbergSören

Nuvarande valsystem: Minskande3

kandidatkännedom och få personröstare

Svenska folket vill ha ökade möjligheter majoritet 62personrösta. Enatt
års SOM-undersökning tyckte detprocent i 1992av svarspersonema var

bra förslag öka möjligheterna välja bara parti ocksåinteett att att utan
val.i svenska Andelen ansåg förslaget dåligtattpersoner varsom var

medan hade någon bestämd uppfattning.27 intell procent procent
Resultatet på för tanken på införa personvalvisar majoritetsstödett att

i Sverige, knappast på någon glödande entusiasm. Sextiotvå procentmen
ingen imponerande siffra med enkätfrågan formuleradtanke påär att var

på något inbjudande och svår avstånd ifrån. Andelensättett att ta per-
ansåg förslaget införa personval mycket braatt att ettsoner som om var

förslag desssutom förhållandevis låg endast 30 procent.var -
Entusiasm eller förslaget öka möjligheterna till personval iattom

Sverige har dock stöd folkmajoritet och stödet återfinns i allaav en grup-
samhället.i Resultaten i tabell visar på stöd på cirka3.1 60ettper

jämsöver alla de viktigaste samhällsgruppema, bland ochmänprocent
kvinnor, bland och äldre, bland högutbildade och lågutbildade, blandunga
landsbygdsbor och storstadsbor.

den mån vi kan några åsiktsskillnaderI tala så stödet förärom per-
sonval starkast bland äldre och på landsbygden. Skepticismenmän, personer

förslaget starkast bland väljare och i storstäderna.ärmot unga
Åsiktsskillnadema blir något markerade påvi olika poli-närmer ser

tiska grupperingar, förmajoritetsstöd personval återfinns i allaäven ettom
läger. Resultaten i tabell visar mycket tydligt det åsiktsmönster3.2 att

funnits elitnivå det gäller personval med tvek-när vänsternsom mer-
högern också återfinns blandän väljarna. Personvalstanken harsam -

starkast stöd bland väljare på den ideologiska högerkanten och bland sym-
patisörer till moderaterna och demokrati. Negativismen personvalmotny

blandär stöder vänsterpartiet. blandstörst Men ävenpersoner som
vänsterpartister det majoritet är positiva till personval 51är en som pro-
cent.

Personval mångfasetterat fenomen. Möjlighetenär personröstaett att
effektivt, riksdagenverkligen påverka vilka hamnar iatt personer som
eller kommunalai församlingar, kan begränsadi Sverige extremtsom vara
samtidigt personröstning, i meningen väljarna påverkasattsom person-av
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Tabell 3.1. Svenska folkets åsikter möjligheter tillökade personvalom

ÖkaFråga: möjligheterna välja inte bara parti också i svenska val.att utan personer

bra
bra varken dåligt vej antal minussumma

socioekonomisk förslag eller förslag dåligtprocentgrupp personer

kön
män 66 20 11 3 100 984 +55
kvinnor 58 26 1l 5 l 00 900 +47

ålder
15-30 56 27 14 3 100 496 +42
31-60 64 22 ll 3 100 965 +53
61-80 67 l 8 7 8 l 00 425 +60

utbildning
låg 62 21 10 7 100 724 +52
mellan 62 26 10 2 100 482 +52
hög 63 23 12 2 l 00 656 +5 1

bostadsort
landsbygd 64 22 9 5 100 348 +55ren

mindre 62tätort 25 10 3 100 693 +52
stad 63 22 1l 4 l 00 595 +52
storstad 63 21 12 4 100 239 +51

samtliga 62 23 11 4 100 1889 +51

Kommentar:Resultaten hämtadefrån den riksomfattandeår SOM-undersökningenhösten1992.

faktorer de väljer kannär parti, utbredd. slags personröstningEnvara som
vi exempelvis spelar något ökande roll bland svenska väljare ärtror en
röstning på partiledare. Den personröstning analyseras Mikaeltypen av av
Gilljam kapiteli i denna bok.2

dettaI sammanhang skall två andra fenomen med relevans for person-
valsproblematiken studeras. första kandidatkännedom. väljareDet är En
måste känna till åtminstone något på någon valsedel för kunnaattnamn

hänsyn till i röstningen. Kandidatkännedom naturligtvis inteta ärperson
detsamma personröstning, det förutsättning förcentralärsom men en
personröstning och därför väl värd analysera närmare.att



31

Åsikt3.2.Tabell efterpersonval partisympati, vänster-högerideologi ochom
politiskt intresse

bra
bn: varken dåligt vej antal minussumma

socioekonomisk förslag eller förslag dåligtprocentgrupp personer

politiskt intresse
mycket 68 14 14 4 100 222 +54
ganska 66 20 12 2 100 856 +54
inte särskilt 60 27 8 5 100 673 +52
inte alls 49 33 9 9 100 139 +40

vänster-högerposition
klart till 56vänster 22 17 5 100 180 +39
något till vänster 57 24 17 2 100 413 +40
varken eller 61 27 9 3 100 678 +52
något till höger 71 18 9 2 100 412 +62
klart till höger 78 17 3 2 100 +75158

partisympati
51 28 21 0 100 67 +30v
56 26 14 4 100 741 +42s
65 18 12 5 100 102 +53c
66 19 13 2 100 128 +53
73 19 6 2 100 379 +67m

kds 63 15 13 9 100 46 +50
56 39 5 0 100 54 +51mp

nyd 73 22 3 2 100 184 +70

samtliga 62 23 l 1 4 100 1889 +51

tvåFenomen skall studeras röstsplittring de samtidigaär inummer som
riksdags- och kommunalvalen och eventuell förekomst personfaktorerav

bakomliggande orsak till den delade röstningen. Röstsplittring harsom
varit sällsynt beteende bland svenska väljare. Vid valen börjanett i av
1970-talet det endast 6-7 väljarna röstade olika i deprocentvar av som
samtidiga riksdags- och kommunalvalen. Sedan dess har dock andelen
röstsplittrare ökat mycket markant. Vid valet 1991 andelen väljarevar som
delade sina i riksdags-röster och kommmunvalen procenthela Frågan22

i vad månär personöverväganden faktor bakom röstsplittringenär ochen
vilken det delar sinaär personskäl.typ rösterav personer som av

Materialet för analyserna har hämtats från de valundersökningar som
Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg genomfört tillsammans med sta-
tistiska centralbyrån sedan valet 1956. Studien väljarnas kandi-av
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valundersökningar for hela perioden.datkännedom bygger på data från När
begränsaspersonfaktoms roll för röstsplittringendet gäller analysen av

endast vid dessa tvåundersökningen till valen och1988 1991. Det är
innehållit intervjufrågatillfällen valundersökningama öppen omensom

for röstsplittring.motiv

riksdagsvalenKandidatkännedom i

svenska väljare käntfigur vilken utsträckningResultaten i 3.1 visar i som
den valkretsen vidtill på åtminstone riksdagskandidat inamnet egnaen

och gällde det partietsvalen Intervjufrâgan helt1956-1991. öppenär egna
1968-1991valsedlaroch samtliga partiets årenvalsedel åren 1956-1964

valundersökningamashämtade frånAnalysen omfattar enbart röstande och är
eñervalsstudier.

på åtminstone riksdags-Figur 3.1. Andel väljare kan namnet enuppgesom
kandidat i 1956-1991.den valkretsenegna

Procent 6060
60 -

50

49 4840 -

30 e

20

t 19168 19173 198519.56 v 19911960 1964

Åren fråganpartiets valsedelmedangällde intervjufrågan detKommentar: 1956-1964 namn egna
hämtadefrånomfattar enbart röstandeochgällde samtligapartiersvalsedlar.Resultaten är1968o m

för nämnande felaktigainte kontrolleradeeñervalsstudiema. frånår och 1960 resultatenBortsett 1956 âr av
medför skall justerasned 5-år och tyder på resultaten valen 1964-1991Kontroller 1968 1991 attnamn.

katidzdatnamn.åtminstone korrektvill uppskattaandelenväljare8 procentenheter ettsomangerom man
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förhållandevisMönstret är tydligt. Kandidatkännedomen minskande.är
Andelen väljare kan åtminstone kandidatnamn i denettsom ange egna
valkretsen har sjunkit från 55-60 på 1950- och 1960-talen tillprocent 44

1991. Nedgången i kandidatkännedomenprocent har dock inte skett kon-
tinuerligt. Den tycks hatvärtom inträffat tämligen abrupt mellan 1968 och

från1973 nivå på 60 vid valet 1968 till endast 49procenten procent-
1973.

En tänkbar orsak till den klart minskande kunskapen riksdagskandi-om
dater mellan 1968 och 1973 naturligtvisär grundlagsrefonnen innebarsom

gamla andra kammarensatt 233 ledamöter 1968 blev 350 ledamöter 1973.
utökadeDen riksdagen anonymiserades dessutom ytterligare infö-genom

randet ersättarsystemet.av
Oavsett vad ligger bakom resultaten så kvarstår faktumsom att en

majoritet svenska väljare under de tjugo åren inte känt tillsenasteav
på någon enda riksdagskandidat de på.röstat Om nivånamnen påen

kandidatkännedomen på 44 som i valet 1991 i absolutprocent en me-
ning skall bedömas hög eller låg naturligtvis svårtär Studiersäga.som att
från exempelvis USA visar på ungefär eller lägre siffror forsamma
kandidatkännedomen.

Resultaten i figur 3.2 visar valrörelsema på 1960-talenatt hade en
kunskapsuppbyggande effekt detnär gäller kandidatkännedomen.

Figur 3.2. Andel väljare kan på åtminstonenamnet riksdags-som uppge en
kandidat i den valkretsen 1960-1991 i förvals- och eftervalsundersökningar.egna

Procent
60 -

eñerval 55

50

40

30

förval 23
20

19154 19.68 1973 1985 §911960
skillnad
eñerval -iörval 32 30 9 14 0 l

Kommentar:Analysen omfattar enbart röstande.Resultatenför förvalsundersökningama1960och 1964
blir desamma vi genomföranalysenbland medröstningsavsiktochom parti 25personer somanger resp.26 kandidatkännedom.medprocent l förvalsstudien1968återfanns extrafrågatillen personersomangav

de åretsvalsedlar:att sett Kommer Ni möjligen ihåg någon de nuvaranderiksdagsman-namnet av
nen, möjligen kan ha bidragit till den högaandelenmedkandidatkånnedom.som

2 13-0650
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kandidat i dennågonåtminstonekundeAndelen väljare egnanamngesom
30med1960-talets valrörelserföljd emotökadevalkretsen uppavsom en

kände tillväljarnafiån exempelvis 23procentenheter procent somav-
itill hela1960 55förvalsstudienkandidat i procentpånamnet en

spåras vidkan intekunskapseffektmotsvarandeeftervalsstudien. Någon
riksdagskandidaterdagensgenomsnitt ärvalen eller 1991. I1985 mer

tillbörjar,valrörelsemagårdagens närbland allmänhetenkända än men
följdkändade intekandidater blirfrån gårdagensskillnad en avmer som

kändamindrekandidaterblir dagens ärSlutresultatetvalkampanjema. att
gårdagens.bland väljarna än

kännedomrespektivebäst sämstmänniskor harvilkaanalysEn somav
olika socialamellanskillnaderpå förhållandevisvisarkandidater storaom

hög-äldrevisarfigurerna 3.3-3.6 män,Resultaten i att personer,grupper.
bäst,kandidatnamntillkännalandsbygdsbor tenderarochutbildade att

storstadsbor har sämstlågutbildade ochväljare,kvinnor,medan yngre
kandidatkännedomskillnaden idet sigtid visarkunskaper. Sett över att

ochutbildningkön,gällerdetsocialamellan olika närminskat grupper
ålder.det gällerintebostadsort, närmen

riksdags-på åtminstoneväljare kan namnetFigur 3.3. Andel enuppgesom
1956-1991 efter kön.kandidat i den valkretsenegna

Procent
70

60

so

40 41 kvinnor40

199119.8519T68 197319,6419,601956
skillnad 15 6s10 11lâg-högutbildn. 17 12

material ibygger3.4-3.7i följande figuremai figur och deAnalysen 3.3Kommentar: somsamma
figur 3.1.
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Figur 3.4. Andel väljare kan på åtminstone riksdags-namnetsom uppge en
kandidat i den valkretsen 1956-1991 efter åldersgrupp.egna

Procent
70

60

50°

3636 :sm-aou
30 -

1956 | I r 19173 1985 19I911960 1964 1968
skillnad
1830-3160 9 6 ll 9 9 16 8

Figur 3.5. Andel väljare kan på åtminstone riksdags-namnetsom uppge en
kandidat i den valkretsen 1956-1991 efter utbildning.egna

Procent
80 -

70

40 - 42 u; utbildad

19,56 I I v 19173 19.85 19911960 1964 1968
skillnad
låg-högutbildn. 23 13 20 15 21 11 7

Kommentar:Utbildningsklassiñceringenharförändrats tid liksaomöver andelenhög-respektivelågutbildade.
Lågutbildadehar deñnierats enbartgnmdutbildade,i äldre tider folkskola, grundskola.Hög-som senare
utbildade universitetsutbildadeir och medavlagdstudentexamen3-årigt gymnasium.personer
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riksdags-på åtminstoneväljare kanFigur 3.6. Andel namnet ensom uppge
efter1960-1991 bostadsort.kandidat i den valkretsenegna

Procent
70 66

60 -

50
4449 landsbygd47
44 stenad40

37

30

991985 l968 1l 960 1
skillnad

017landsbygd-storstad 1712

Åren undersökningarna.Storstadi delandsbygdvidareoch deñnierades än1960 1968Kommentar: senare
Malmö.Stockholm,Göteborgochlika medär

kunnaförcentral förutsättningkandidatkännedom attEñersom är en
skill-de socialnågrapositivtdet bedömasmåstepersonrösta att avsom

för-kunskapsmässigatid.kandidatkännedomen minskat Dei övernaderna
idag 1950-inte bättre änför kunna ärutsättningarna personröstaatt

socialaolikaspriddade jämnt överoch 1960-talen, är grupper.mermen
Även olika partierfrånmellan väljarekandidatkännedomskillnaden i

grund-dettabell visarresultaten i 3.3mindre tid.har blivit Menöver att
med valetsambandfortfarande består i1950-taletfrånläggande mönstret

1991.
kandi-kunskapenden bästatenderar haväljareCenterpartiets att om

gradendenväljare uppvisar sämstamedan socialdemokratemasdatnamn av
socialdemokra-kundepersonkännedomf Vid 41valet 1991 procent av

den valkretsen.kandidat inågonväljare namnetternas egnauppge
centerpartiets väljare.blandMotsvarande andel hela 58 procentvar

dock detillhör inte omstän-socioekonomiska faktorerPartipolitiska och
kandidatkännedom.med väljarnassambandenhar de starkastedigheter som
personkännedomtill ärkopplingamauppvisar de starkastefaktorerDe som

allmänpolitiskgradenochpolitisktistället intresse samt avengagemang
och 3.4 illustrerarResultaten i figur 3.7kunskap. resonemanget.
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3.3.Tabell Andel väljare på åtminstonekan riksdags-namnetsom uppge en
kandidat i den valkretsen 1956-1991 efter partival i riksdagsvalenegna

valår
parti 1956 1960 1964 1968 1973 1985 1991

64 46 55 78 36 45 55v
50 47 48 54 45 43 41s
81 75 65 71 49 62 58c
62 57 63 61 55 47 40
74 64 65 68 65 51 44m

kds 68 68 60 54 56- -
42 30mp - - - - -

nyd 36- - - - - -

skillnad 31 28 17 17 4 19 17c-s

Figur 3.7. Andel väljare kan på åtminstone riksdags-namnetsom uppge en
kandidat i den valkretsen 1960-1991 efter politiskt intresse.egna

Procent
79so -

intresseradmycket7171 7070 -

6060

50

4040 37
33 32

30 -

0
20 -

13

10 inte alls intresserad-

O u | l I l | u1960 1964 1968 1973 1985 1991
Skillnad
mkt intr-inte alls intr. 5720 34 46 36 51

Kommentar:Analysenbyggerpå valundersökningamassjñlvklassiñceringsfrâga politisktgrad in-om av
Fyra svarsalternativgives: mycket intresserad,tresse. ganskaintresserad,inte särskilt intresseradoch inte

alls intresserad.
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på åtminstone riksdags-3.4. väljareTabell Andel kan namnet enuppgesom
rörlighets-1991 efter olika politiskakandidat i valkretsenden engagemangs-egna

kunskapsvariableroch

antalprocentandel som
kandidatnamn personeranger

politiklåser nyheter om
201det varje 57finns dagsom

50 322oña
38 528någon gång

50aldrig 16
diskutera familj arbetskamraterpolitik med vinner, o.

12667mycket oña
431alla 45ganska
490inte särskilt alla 41

inte 16 55alls
politikerförtroende

2564mycket stort
48050ganskastort

39 516ganskalitet
9632mycket litet

partimedlem
43ja, aktiv 88
75ja, icke aktiv 63

998nej 41
partiidentiñkation

291stark 55
29144svag
405enbart preferens 39

36 115ingen
politisk kunskap

100mycket god 73
203ganskagod 68
477medel 44
240ganskadålig 28
75mycket dålig 23

tidpunkt för rñstningsbeslut
317sista veckan 38

tidigare 259under höstensommaren 44
517bestämtsedanlänge 49

röstsplittring: riksdags-och kommunval
23040
812nej 42

partibyte i1988-1991 riksdagsvalen
27940
666nej 49

1102samtliga 44

eñervalsundersölming.Kunskapsmåttetbyggeromfattar i årsKommentar:Analysen röstande 1991 en
politiker tillhörde ochpartier antalkändaseriefrågor där ñck vilka ettett angeomsvarspersonema ange

variabler exaktriktiga ej. övriga harantalsakpåståenden politik olika sakfrågor eller Huroch merom var
1993.Teknisk SCB,framgår Holmberg Hedberg,Valundersökning1991.måtts i Gilljarn, och rappar
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Sambandet mellan politiskt intresse kandidatkännedomoch mycket starktär
och blivithar starkare åren. Under åren 1960-1991 har kandi-genom
datkännedomen varit stabil eller något ökande bland väljare medt etto m

politiskt intresse. Bland väljare politiskt intresse har utveck-stort utan
lingen denvarit med klar tendens till minskande kandidat-motsatta en
kännedom. trettio årFör sedan kände cirka 40 politiskt ointres-procent av

Årserade människor till någon riksdagskandidat vid valtilltällena. 1991
motsvarande siffra endast 13 procent.var

Resultaten i tabell 3.4 understrycker ytterligare betydelsen av engage-
och kunskap. Det politiskt kunniga ochär intresserade väljaremang som

har bäst kännedom kandidaterna.om
Människor läser mycket politik tidningari och diskuterarsom om po-

litik med och arbetskamratervänner har klart bättre kunskaper kandi-om
dater människor aldrigän läser eller diskuterar politik. Bästsom om
kandidatkännedom alla har den lilla aktiva partimedlemmar.av gruppen
Hela 88 bland dem kunde någon kandidatnämna i denprocent egna
valkretsen.

Graden förtroende for partier och politiker visade sig också ha ettav
starkt samband med kandidatkännedom. Sambandet klart positivtär ur
politikernas synpunkt. Förtroende och kandidatkunskap visar sig gå ihop,
liksom misstro och okunskap kandidatnamn. Bland väljare 1991om som

de hade mycket förtroende för svenska politiker kundeatt ett stortangav
64 någon kandidat. Motsvarande siffra bland väljareprocent namnge som

de hade mycket lågt förtroende endastatt 32ett procent.uppgav var

kändaHur politikensär kändisar

kandidatkännedomenMätningarna gäller lokala kandidater riksdags-iav
valen; ledande partitöreträdare såväl vanligt folk långt ned på listorna.som
Om begränsar undersökningen till enbart ledande och rikskända politi-

blirker naturligtvis siffrorna för kännedomen bättre. Partiledama ärt ex
kända och igenkända alla svenskar. så intenästan Attnumera av vuxna

fallet innan genombrottTV:s visar resultaten figuri 3.8.var
Analysen omfattar valundersökningama 1956 och1968 visar andelen-

korrektsvenskar kunde identifiera dåtidens fem partiledare på foto.som
Vid valet 1956 det endast 25 intervjupersonerna kändeprocentvar av som

Årigen och kunde alla fem partiledarna. 1968 motsvarandenamnge var
siffra 76 Frågetekniken har inte i valundersök-använtsprocent. senare
ningar, vi kan lugnt utgå ifrån kännedomen partiledarna inteattmen om
har minskat i Sverige sedan 1968. ökade mediefokuseringenDen på parti-



samtliga femidentifieraFigur 3.8. Andel svenskar korrekt kunde par-som
på foto 1056-1968.tiledarna

Procent

80 -

kvinnor70
7° 67

60-

50

30°

20
14

1956 1964 19681960

26 12skillnad 3122
mån-kvinnor

omfattarResultateni figurenSârlvik 1970:513.från valundersökningamaochKommentar:Datakommer
resultatenföljande: 1960:minoch 1968förvalsstudier. eñervalsundersökningama1960,1964enbart I var
och kvinnorkvinnor 76.och kvinnor 82 och 67; 1968:män 8474 49; 1964:månprocent

blandkändadem bättreistället med all sannolikhet gjortledarna har ännu
väljarna.

svenska folketsfrågantabell belyser ytterligareResultaten i 3.5 om
kunska-gäller väljarnasföreträdare. Analysenkännedom sina politiskaom

politiker tillhör ejledandeantal rikskända ochvilka partier ettper om
fickochpresenterade för sigfickpartiledarna. Intervjupersonema namnen

funnitsFrågebatteriet harrepresenterade.sedan vilket parti politikernaange
parti-blivandeochmed valundersökningar 1985, 1988 1991. Trei tre -

blev partiledareundersökningarna innan deledare har funnits med i -
Schyman.Söder och GudrunCarlsson, KarinIngvar
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3.5.Tabell Kännedom ledande partiföreträdare. Andel svenskarom som anger
rått parti för respektive politiker 1985, 1988 1991och

samtliga väljaresvarspersoner egna
partiiöreträdare 1985 1988 1991 1985 1988 1991

Birgit Friggebo fp 65 71 68 72 83 75
Ingvar Carlsson s 75 73- - - -
Karin Söder c 81 87- - --
Lars Tobisson m 64 60 64 73 75 72
Thage G. Peterson s 75 74-- - - -
Karl-Erik Olsson c 39 37 53 54- -
Eva Goês mp 69 75 83 83- -
Göran Persson s 54 53- - - -
Gudrun Schyman v 23 43- - - -

Kommentar:Resultatenkommerfrån valundersökningama1985-1991.

Sammanlagt nio ledande politiker har ingått i undersökningarna sedan 1985.
Bland dem visade sig kändKarin Söder Hela 81mest procentvar av
1985 års intervjupersoner kände till hon centerpartist. Motsvarandeäratt
siffra för CarlssonIngvar lägre Andra också75 procent.var namn som-
nått 75-procentsnivån ochär Eva Goês 1991 Thage G. 1988.Peterson
Andelen svenskar känner till Birgit Friggebos och TobissonsLarssom
partianlcnytning någotär lägre kring 65-70 okänd blandMestprocent.-
de politiker vi frågat visade Gudrunsig Schyman Endast 23om vara.

intervjupersonerna 1991 kände till hon företräderprocent vänster-attav
partiet. Andra ledande politiker inte heller visade sig specielltsom var
kända i folkdjupet centerpartiets Karl-Erik Olsson och socialdemo-ute var
lcratemas Göran endastPersson 37 respektive 54 års1991procent av-
väljare kände till deras partifärgf

Röstsplittrande personröstare

Kännedom kandidater och ledande politiker central förutsättningärom en
för personröstning, det alltär inte personröstning. vill fåOmtrotsmen

uppfattning hur vanlig personröstning kan det nuvarandeien om vara
valsystemet kan vi exempelvis studera vad det för faktorer liggerär som
bakom röstsplittring i de samtidiga riksdags- och kommunvalen. intres-Ett

material for sådan studie återfinns i valundersökningama ochsant 1988en
1991. båda undersökningamaI ställdes orsaksfråga till samtligaöppenen
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fick DigVad detröstsplittrare i riksdags- och kommunvalen: ... var som
frågan 88olika de båda flesta besvaradei valen. allraDeröstaatt

pådelade tvåoch något skäl till varför de sinaprocent rösterangav
hänvisadeprocentpartier. Resultaten i tabell visar majoritet 583.6 att en
orsak tillövervägandetill någon konkret sakfråga eller ideologiskt som

röstsplittringen.

1988 1991röstsplittring vid ochTabell 3.6. Uppgivna motiv för valen

Fråga: komunfullmäktigevalen.ochDe flesta väljare på parti i riksdags-röstar samma
olikaI årets Vad ñck Dig röstaval valde Du på olika partier. detrösta attatt var som

i de båda valen

procentandelmotiv

sakfrågaideologi 58
personfråga 23

7taktikprotest
l2övri

100procentsumma
366antal intervjuade

kommunalvaleni riksdags-ochKommentar: intervjufråganställdestill totalt röstsplittrareDen öppna 409
Procentfördelningeniprocent.och Antalet besvaradefrågan 43 121988 1991. varpersonersom

eñervalsundersök-omfattartabellenvisardet sammanslagna för debådavalen.Analysen enbartresultatet
ningar.

riksdagenTaktiska skäl rädsla för bortslängd röstfå visst parti iin upp-
personskälformmedan anförde någon12 23procent, procentgavs avav

Bland utpekade de allra flesta 83 procentdem personskälsom angav
personröstningpersonfaktorer kommunal nivå. den mån vi kan talaI om

inverkanför dessa alltså allt väsentligt frågaintervjupersoner det i omvar
från riksdagslistorna.lokala kandidater, inte kandidater

för hankalla röstsplittrareOm vi personröstareaccepterar att omen
hänvisning tilleller hon själv röstningsbeteende medhar förklarat sitt

alltnågon personfaktor, dylikablir den totala andelen personröstare trots
väljarnamycket beskedlig. delade respektiveTotalt 17 22 procentsett av

års kommunalval. Om 20sina i 1988 och riksdag- och1991röster res-
orsak tillpektive personskäldessa röstsplittrare25 procent somangavav

andelen så-blir den totalaröstdelningen våra empiriska resultatsom är
ochlunda definierade 1988endast 3,4 5,5personröstare procentprocent

1991.
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Om vi på vilka röstsplittrare detnärmare i första handärser som anger
personskäl se tabell 3.7 visar det sig skillnaderna mellan olika socialaatt

förhållandevis små,är det gäller landsbygds- kontranärutomgrupper

3.7.Tabell Personmotiv för röstsplittring. Andel röstsplittrare i olika
socioekonomiska personfaktorer till röstdelningenorsakgrupper som angav som
vid 1988valen och 1991

andel röstsplittrare antalsom
socioekonomisk personmotivgrupp angav personer

kön
22 204man

kvinna 25 159
åldersgrupp

18-30 17 101
31-60 26 221
61-80 23 44

utbildning
låg 26 104
medel 19 102
hög 23 159

YTRCSBTUPP
industriarbetare 19 32
övriga arbetare 23 69
lägre tjänstemän 14 44
mellantjänstemän 27 121
högre tjänstemän 21 57
småföretagare 17 29
jordbrukare 14 7
studerande 23 22

bostadsort
landsbygd 30 64
tätort 30 83
stad 21 158
storstad 11 55

samtliga 23 366

Kommentar: Resultatenbygger på intervjufråga röstsplittrare iöppen till riksdags-ochsvaren en
kommunvalen och1988 1991.Fråganlöd ñck... Vad det Dig olika i de bådavalenröstaattvar som
Antalet 161år och år inte1988 205 1991.Röstsplittrare besvaradefråganårsvarspersonervar som
medtagnai analysen. tabellenl resultatensammanslagnaför de båda Andelenår undersökningsären.
röstsplittrare personmotiv 20 och1988 25 1991.procent procentsomangav var



lands-bland röstsplittraremycket vanligarestorstadsbor. Personskäl är
procent.storstäderna llbland röstsplittrare ibygden 30 procent än

något oftareandra änKvinnor och äldre väljare är genom-grupper som
Utbildning tycks däremotpersonskäl bakom röstdelningen.snittet anger

tendensen anföra personskäl,något enkelt samband med äveninte ha att
högutbildade tilloftare hänvisarlågutbildade väljare något än person-om

skäl.
klm-med intresse ochpolitiska variabler harheller göraInte attsom
medsamband med tendensenskap några starkare personröstauppvisar att

personskäl förröstsplittring. Andelen röst-hjälp angerpersoner somav
med politiskt intresse,bland väljaredelningen dock något högreär stort

lokalpolitik och medframföralltfrekvent läsande politik i tidningarnaav
tabellkandidatkännedom genomsnittet sepolitiska kunskaper och över

3.8.
sambandvisade tidigare ha visstpolitikerförtroende sigGraden ettav

hademed politikerförtroendemed kandidatkännedom. Människor stortett
Någotförtroende för politiker.märmiskorbättre namnkunskap än utanen

personröstning röstdelning.det gäller viasådant samband existerar inte när
politikerförtroende hade i vår studiemed inte störreVäljare stortett en

medmed personskäl väljareröstsplittringbenägenhet motivera sin änatt
politikerförtroende.litetett

med hjälpviktigt tendensenresultat personröstaEtt är attatt av
bestämmer partivalbland väljare sittröstdelning inte vanligastär sentsom

Personskäl orsak till röstsplittring visar sigunder valrörelsema tvärtomsom
partival långtde bestämt sittåterfinnas oftare hos väljare attsom uppger

synpunkt och med tanke på detvalrörelsema. normativinnan Ur att nuvaran-
och sakfrågor, intekonstruerat så parti-de svenska valsystemet är att

det trösteriktpersonfrågorskall de avgörande på valdagen, är att person-vara
påverkasstabila väljarna intebland devanligareröstarna avsomvar mer

röstningsbeslutfattar sittbland de osäkra väljarnavalrörelsema än som
under den hektiska valspurten.

bland borgerliga väl-något vanligareröstdelningPersonröstning via är
vänsterpartiet,stödejrbland kds-väljare, bland väljarejare, framförallt än som

vår under-partis väljare isocialdemokraterna eller miljöpartiet. Det som
röstsplittringenpersonskäl orsak tillofta hänvisade tillsökning minst som

tabelldock nydemokraterna se 9.var
mycketöverraskande resultat med tanke pådock fögaDetta är attett en

väljare oñast moderaterröstsplittrare 1991del demokratisstor varav ny
riksda-taktikröstade nyd för in partiet iocheller attprotest-som

gen



röstsplittrarepersonröstning. Andeltill3.8. Politiska korrelatTabell som
politisktolika1991 väljare med1988 blandpersonmotiv vid valen ochangav

politiska kunskaperintresse och

antalandel röstsplittrare som
personmotivnågot personerangav

politiskt intresse
3928intresseradmycket

17224intresseradganska
15420intresseradsärskiltinte allsinte

i tidningarläsning politikav
6126finns varje dagdet som

12826om
17320girigaldrignågon

lokalpolitikkommunala frågorläsning av
6838i alltsettstort

15522ganska mycket
13915mycketingentinginte särskilt

politiska lamskaper
8724medelunder

16421medel
11425medelöver

politikertörtroende
14422mycketganska stort
21023litetmycketganska

1991i riksdagsvaletkandidatkânnedom
8233kandidatnågonkan namnge

12320kandidatkâimedomingen
partiidentifikation

3418stark anhängare
6618anhängaresvag

19325preferensenbart
7222partiidentifikationingen

rösmingsbesluttidpunkt för
15919sista veckan före valet
11023ellertidigare under hösten sommaren
9728bestämt sedan länge

36623samtliga
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Tabell 3.9. Personmotiv för röstsplittring efter partival i riksdags- och kom-
1988munvalen 1991och

andel röstsplittrare antalsom
partival något personmotivangav personer

riksdagsvalet
21 24v
18 103s
29 35c
24 42
31 55m

kds 45 22
19 27mp

nyd 17 41
övrigt 13 8

kommunvalet
25 24v
27 49s
25 57c
31 54
26 61m

kds 35 23
10 49mp

nyd 9 l l
övrigt 11 18

samtliga 23 366

L°Ancien Régime

börDet betonas de resultat vi funnit gäller för lancien dvsrégime,att
vårt nuvarande valsystem. Om kandidatkännedomen och personröstande
via röstsplittring kommer uppvisa liknande sambandsmönster med olikaatt
påverkansfaktorer efter det utvidgat personvalssystem införts kan viatt ett
inte säkert så blirMen fallet kommer möjlighetenveta. personröstaattom

utnyttjas ungeför lika mycket olika socialaatt skillnaderDe iav grupper.
kandidatkännedom finns mellan olika social har blivit mindresom grupper

tid,över äldreäven män, och högutbildade fortfarande har ettom personer
visst försteg.
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samban-det starkastevalsystem harnuvaranderedan vårtfaktorDen som
och Ettpolitisk kunskapkandidatkännedommed ärdet engagemang.

väljarna.krmskaper Utö-ytterligarekrävapersonvalsystem kommer att av
sakfrågor måsteolikaståndpunkter iochpartiideologierkännedom omver

kom-främstväljarekandidaterna.kunskap Deväljarna också ha somom
dedärförkommerpersonvalsystemutnyttja mestkunna attettatt varamer

intresserade väljarna.och politisktkunniga
kommunvalenriksdags- ochsamtidigapersonröstandet vid deAnalysen av

orsaksfaktorer.och politiskasocialasamband med olikauppvisade svagare
gälldedetfannfrån dem vidock inte närfanns avveksambandDe som
någotdet gäller kön. ärMänmöjligenkandidatkännedomen, närutom
oftarenågotkvinnorkvinnor,kandidatnamnkunnigare än angermenom

skillnad ärröstsplittring.orsak till En attpersonmotivän män annansom
landsbygdenpåbättre än1991tidigare dockkandidatkännedomen var
röstsplittring ärmed hjälppersonröstandegällerstorstäderna. deti När av

landsbyg-påfortfarande vanligarebeteendesådant ärhelt klartdet att ett
storstäderna.den iän

valsystemändratpersonröstande iochpersonvalMåhända kommer ett
tillsprida sigtidenmedlandsbygden förpåslå igenom attatt mest

medförsiktigakloktdock ivistorstäderna Som gör attstatsvetare vara
detstudera hurtillfälleTids lär viförutsägelser framtiden. attnogom

gick

Noter

15-80 år,folketsvenskaenkätundersökning medårligSOM-undersökningen är en
ochMassmedier ärSamhälle, Opinion,SOM star för2 800 i urvalet. samar-en

joumalis-förinstitutioneninstitutionen,statsvetenskapligamellanbetsorganisation
universitet.Göteborgsvidförvaltningshögskolanmasskommunikation ochtik och

Weibull l 993.Se Holmberg och

återfinns ivalsvenskaröstsplittring igällerEn utvecklingen när detanalys av
l993:56-61.Gilljam och Holmberg

felaktiganämnandekontrollerade for1956 och 1960 ärResultaten för valen av
undersökningarna;degenomförts förhar inteMotsvarande kontroller senarenamn.

1964-1991för åren1973. ResultatenSärlvik 1970 och Roth m a orymmerse
kandidatkännedomdefinierarkandidatkännedomen,överskattningviss manomen av

undersök-frånpå dataMetodstudier grundadenämnande korrekta namn.som av
5-8kringhåller sig procent-överskattningen1968 1991 tyder påningarna och att

enheter.
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Bland väljare röstade på miljöpartiet och demokrati 1991 kandidatkânne-som ny var
domen sämre än bland s-väljarna, 30 respektive 36 41 blandprocent mot procent

Ävens-vâljarna. fp-väljare 1991 uppvisade något sämre kandidatkunskap änen s-
väljarna, 40 41mot procent.

Vår operationella definition på känd i dettaär sammanhang andel väljare påsom
riktigt kanett sätt koppla och parti.samman namn

Resultaten visar politikernaatt med undantag ñr s-politikerna klartvar mer- -
kända bland de väljarna än i valmanskåren helhet. För Ingvar Carlsson,egna som
Thage G. Peterson och Göran Persson återfinns dock inte det mönstret. Socialde-
mokratiska väljare kände inte till deras partiankyming bättre än andra väljare.

Den övervägande delen de skäl röstsplittrarna nämnde 1988 och 1991 harav som
göra med lokalaatt sak- eller personfrågor 64 procent. Andelen skäl kansom

klassificeras rikspolitiska lägre 19 procent. Resterande l7 harsom procentvar
förts till ambivalent övrigtkategori.en

Andelen personröstare hade med all sannolikhet blivit något högre vi ocksåom
frågat icke-röstsplittrama skälen bakom deras partitrogna beteende, detom men
gjorde vi inte. Därför vi inte hur andel icke-röstsplittarevet stor röstadeav som
partitroget personskäl. Troligen de dock relativt färre blandän röst-settav var
splittrama. Orsaken till denna förmodan är det brukar mycket fåatt väljarevara
3 1991procent personskäl inklusive partiledarna när de öppetsom anger om-
beds skäl för varföratt de röstade de gjorde. Personskäl brukarange som vara
något vanligare förekommande oftast partiledarskäl frågan gällernär orsak till
partibyte 11 1991. Se vidare Mikaelprocent Gilljams kapitel i denna volym.

En analys taktikröstningen 1991 återfinns i Gilljam och Holmberg 1993:109-av
113.
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WângnerudLena

Kvinnliga4 riksdagskandidater
lägger märke till de finnsattvem-

Kvinnor inga nykomlingar i politiken.är sjuttio år sedanDet är över
kvinnor för första gången stod nominerade på partiernas listor inför ett
riksdagsval och vi fick den första kvinnorepresentationen deti svenska
parlamentet. På kommunal nivå har kvinnor verksammavarit politikersom
sedan längre tid tillbakaännu Paradoxalt verkar det ändå leva kvarnog

föreställning kvinnan inslag i politiken, samtidigtnyttetten om som
det vuxit fram medvetenhet Sverige ledande landettsom en om som

området kvinnorepresentation. i övriga Norden,Ingen annanstans, utom
har andelen kvinnor folkvaldai församlingar såvarit hög här. Medansom
antalet kvinnor i andra länders parlament ofta gått räkna på han-att ena
dens fingrar har vi i Sverige kunnat visa andel på 40närmareupp en
procent

Valet 1991 innebar tillbakgång för kvinnorepresentationen riksda-ien
Istället för fortsatt uppgång medförde valresultatet kvinnligadeattgen.

riksdagsledamöterna blev färre. Andelen sjönk från till38 33 procent.
Resultatet har upphov till nyvaknad intensifieradoch debattgett en om
jämställdhet och kvinnors villkor i politiken. kvinnoparti har bil-Ett nytt
dats och de etablerade partiernas kvinnor söker former för samarbete.nya

Nu när personorienterat valsystem föreslås politik finnsi svenskett mer
därfördet anledning ställa frågansig ökad uppmärksamhetatt om en

politikerna kan falla olika för kvinnor och män.utsom personer
denEtt Statsvetenskapliga kvinnoforskningens viktigare bidrag är attav

påpeka i det politiska livet. Kritiken har gått påut attmannen som norm
allt för oña,det både forskningeni och den politiska debatten, lik-sätts

hetstecken mellan politiker och och det manliga politiska beteen-attman
betraktasdet det normala. spåren detta följer osynlighetIsom av en -

lägre grad uppmärksamhet för kvinnor både väljare ochen av som som-
valda representanter just diskuteradeDen föreställningen kvinnorom som

i politiken skulle kunna utslag detta. tänkbarEnettnya vara av annan
följd kvinnor, sin relativt höga andel toppskiktet svenskär iatt trots av
politik, inte förankrade i väljarnas medvetande påär sättsamma som
manliga politiker. På frågan vilka det detlägger märke tillär attom som
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finns kvinnliga riksdagskandidater kanske inte det självklaraär svaret -
det väl allagör

Frågeställning

fråga riksdags-skall behandlas här kvinnliga kandidater iDen är ettsom om
val når ihågkomna, itill väljarna, blir uppmärksammade ochut samma
utsträckning valsystemsina manliga kollegor. personorienteratEttsom
bygger på politikern detväljarna lägger märke till Om iatt person.som
dagens förpolitiska finns osynlighet för kvinnor änstörre mänsystem en

fördet tröskel vaksam på vi slår dörrarnaär ettatten vara om upp
betydelse.där den enskilde politikems genomslagskraft störresystern ges

den generella frågeställningen synlighet kontra osynlig-Förutom mer om
het, analyseras detta kapitel frågan det finns väljarei grupper somom av

bättre kandidater.andra på uppmärksamma kvinnliga Uppmärk-är än att
kvinnliga kandidater högre grad manligaväljare kvinnliga i änsammar
Vad kvinnoandelenväljare betyder det för väljarnas uppmärksamhet att

på partiernas valsedlar varierar
Även politikenkvinnor idag inte kan beskrivas nykomlingar iom som
de kvinnliga politikerna allt fortfarande färre de manliga. Kvinnorär äntrots

befinner sig generellt lägre nivåer det politiskaiäven änsystemetsett
förhållandet till diskussionviktig faktor hänsyn imän. Det är att taen en

osynlighet för kvinnliga kandidater. viktig faktorEn är attom annan
inslaget kvinnliga skiftar starkt mellan till exempel olikarepresentanterav

och olika för denpartier landsändar. Spännvidden kvinnorepresentationen i
till socialde-nuvarande riksdagen sträcker sig från demokratis 12 procentny

mokratemas det från Gotland41 Och mellan landets delar skiftarprocent.
där valkretsens där barabåda ledamöter kvinnor till Kristianstad länär en

valkretsens elva riksdagsledamöter Möjligheten för väljarekvinna.ärav
uppmärksamma kvinnliga kandidater kan därmed variera beroende påatt
i landet de bor och vilket de på.parti röstarvar

kan finnas andra faktorer påverkar de kvinnliga kandida-Det även som
politi-synlighet bland väljarna. det vanliga,Om ärternas att senormen,

kern krävas kunskap ellerkan det mycket intresse,extrasom en man
väljaren skaför bilden kvinna ska träda fram närattengagemang av en

erinra sig och lägga enskilda kandidater,sin på ellerröst ett somparen
det blir frågan personvalssituation.iom en
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Svenska väljares kandidatkännedom

Sedan 1950-talet har intresserat för vilken kännedom väl-sigstatsvetare
riksdagsvalen.har de kandidaterjarna ställer för partierna iom som upp

Tidigare analyser har varit koncentrerade skillnader kandidatkännedomi
mellan olika partiets väljare. Holmbergs bidrag till denna volym,SörenI
kapitel visar det sig finnas andra faktorer val partiäven än av som
påverkar kännedom vilka kandidater ställer i riksdagsvalen.om som upp
Till exempel kön sådan faktor. Sedan undersökningarna startadeär en

har kvinnor1956 varit på kunna riksdagskandida-sämre än män att namnge
skillnaden mellan könen minskat tid.även överter, om

Även deti här kapitlet står väljarnas kandidatkännedom i Mencentrum.
fokus inte enbart riktat också kan-väljarna själva, vilkaär mot utan mot
didater eller kvinnor det de har kännedom Analysenmän är om.som-
behandlar 1985 och års riksdagsval och bygger på data från val-1991
undersökningar valende två aktuellaav

Kvinnliga och manliga riksdagskandidater

Genombrottet för kvinnor i svensk politik vanligen till l970-talet.anges
då den stadiga ökning inleddes mandatperiodenDet 1985-1988var som

resulterade i toppnoteringen riksdagen. Andelen kvin-38 kvinnor iprocent
har varit högre så istället till dem varit nomine-ännor somom man ser

rade på partiernas listor inför valen. riksdagsvalet utgjorde kvin-1985I
39 de nominerade kandidaterna, valeti 1991 41procentnorna av var

kandidaterna valsedlarna kvinnorf andelpå Kvinnornas lägreprocent av
kandidaterde till slut väljs riksdagen avspeglar kvinnornasin iav som

generellt lägre i politiken. utsträckningKvinnor placeras i störrestatus
icke-valbar plats de följande jämförs förhållandettvå tabellernaän män. I
mellan å sidan kvinnors bland och valdaoch andel nominerademänsena
kandidater påi riksdagsvalen, och å andra sidan vilket kön det deär
kandidater väljarna kännedomsom uppger om.
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Tabell 4.1. Manliga kvinnliga riksdagskandidateroch 1985. Andel nomine-
rade respektive riksdagsvaletvalda i jämfört andel imed som namngavs
valundersökningen procent

riksdagsvalet 1985 valundersölcningen 1985
nominerade valda namngivna

manliga
kandidater 61 69 76
kvinnliga
kandidater 39 3l 24

di fferens 22 38 52
summa

l 00 100procent l 00

Kommentar:Totalt riksdagskandidateri2 455 valundersökningen antalnomineradekan-1985,namngavs
didateri valet och antaletvaldauppgick4 758 till riksdagsledamöter.349var

Tabell 4.2. Manliga kvinnliga riksdagskandidater nomine-och 1991. Andel
rade respektive i riksdagsvaletvalda jämfört imed andel val-som namngavs
undersökningen procent

riksdagsvalet 1991 valundersäkningen 1991
nominerade valda namngivna

manliga
kandidater 59 67 73
kvinnliga
kandidater 41 33 27

differens 18 34 46
summa

100 l 00procent 100

Kommentar:Totalt riksdagskandidateril 991 valundersökningen antal nomineradekan-1991,namngavs
didateri valet och4 664 antaletvaldauppgick till riksdagsledamöter.349var

Resultatet visar tydligt det i första hand manliga riksdagskandidateratt var
väljarna kännedom fjärde kandidatBarauppgav om. var som namngavs

kvinna. Förhållandet mellan könen bland de politiker varit nomi-var som
nerade kandidater, invalda riksdagsledamöter respektive namngivna av
väljarna visar olika förtendens kvinnor och Från ha relativtvaritmän. att
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kvin-minskadekandidaternanomineradedecirkamånga, 40 procent, av
riksdagenvaldes in iledamöterdetill tredjedelandel somavnornas en

Förde kandidaterfjärdedeltill ungefäroch slutligen namngavs.somaven
Frånökning andelen.stegvissker däremotkandidaternade manliga aven

andelökadekandidaternominerade männensblandnivå på 60 procenten
kännedomväljarnabland de kandidatertill 75 procent om.uppgavsom

respektive 4652mellan könen störst,Avståndet gapet somvar- -
och 1991.både 1985kandidaternaför de namngivnaprocentenheter,

skillna-bild,för båda valen ävenresultatenI stort sett omsammager
de tvåunderminskat någotkvinnliga ledamötermanliga ochden mellan

kandidaternakvinnligaoch 1991.mandatperioderna mellan 1985 De var
väljarnanämndeskandidaterbland derepresenteradegradi lägre som av

tillfäl-bådavalsedlar vidpartiernasbland dem fannsän uppsattasom
fenomenutsträckning dettavilken äravsnitt iFrågan ilena. nästa är ett

väljare.olikamellanvarierar grupper avsom

manligaochkvinnligakännedomSvenska väljares om
riksdagskandidater

riksdags-ställer ikandidaterdekrmskap väljarna harDen uppsomom
väljare Påolikaoch mellanbåde tidvalen varierar över grupper av

deeller någrafrågan till på någonKänner Du namnet sompersonerav
detriksdagsvaletvalkrets införvalsedlarstår på i Dinpartiernas var

väljarnahälftenbåde något mindreoch 1991 än1985 namngavsomav
fyratillfannsmöjlighetenminst kandidat. Eftersom att uppnamngeen
hoskandidatkännedomolika slagolika går det analyserakandidater att av

väljarnavilken utsträckningiskilja ärväljarna. Intressant att namnger
kan-och kvinnligamanligakombinationkandidater,enbart manliga aven

kandidaterde flestakandidater.enbart kvinnliga För ävendidater eller om
i sina nämntväljarnafinns möjlighetenmanligavaritnämnts att svarsom

kom-kandidatkvinnlignämnandetochbåde kvinnor män, att av enmen
fleranämnandet män.överskuggasmit att avav
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Tabell 4.3. Väljarnas kandidatkånnedom 1985 1991.och Andel väljare som
enbart manliga kandidater, kombination manliga och kvinnliganamnger en av

kandidater respektive enbart kvinnliga kandidater procent

kandidatkännedom 1985 1991
samtliga väljare samtliga väljare

enbart manliga 27 23
manliga och
kvinnliga 14 12
enbart kvinnliga 5 6
kan namnge
kandidater 54 59
summa
procent 100 100
antal

2 600 2 327personer

Kommentar: de falll det inte gått fastställakönpå någon de namngivnakandidaternanamnet attgenom av
har förts till inte kandidater.1985 omfattar detta tvåsvarspersonen procentgruppensom namnger av
väljarnaoch 1991tre procent.

De väljare enbart kvinnliga kandidater mycket få, omkringsom namngav var
fem både och1985 1991. Jämförs detta medprocent, de 27 respektive 23

enbart manliga kandidaterprocent visar sig klar slagsidasom namngav en
hos väljarna kännedom manliga riksdagskandidater bådemot och1985om
1991.

År 1985 det 46 väljarna kunde minstprocentvar av som namnge en
kandidat, 1991 det 41 bådaI valen fanns det skillnader mellanprocent.var
kvinnliga och manliga väljare på den här punkten. 1985 det 51var pro-

de manliga väljarnacent kandidat, medan nivån blandav som namngav
kvinnliga väljare låg på 41 1991 det 44 deprocent. procentvar av man-
liga väljarna och 39 de kvinnliga väljarnaprocent av som uppgav namn
på minst kandidat.en

de följandeI analyserna är genomgående fråga vilka skillnader deten
finns mellan kvinnliga och manliga väljares kandidatkännedom. För att
dessa skillnader inte ska döljas det förhållandet kvinnor i mindreattav
utsträckning kandidater,än män nämnt analyserna i fortsättningen be-är
gränsade till de väljare kännedom minst kandidat. Detsom uppger om en
finns andraäven skäl till specialstudera väljare med kandidatkännedom.att
Sannolikt det de dagensär i har namnkunskap kandidatersystemsom om

ställer i riksdagsvalen också aktivt kommer utnyttjasom mestupp attsom
inslagstörre personvalett i framtida valsystem. Om analyserarettav man
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omfattningvilkenihälften väljarna,bestående närmaredenna avavgrupp,
ställs.frågakandidater nästakvinnliga Det ärinslagdåfinns ett somav

blandhögredenkandidater ärkvinnligaKännedom om -
kvinnor mänän

blirkandidatkännedomallsintefrån de väljarebortserviNär uppgersom
kvinn-kännedomfråganbelysatidigaredet intressant än att omommer

Tabellernakvinnosynpunkt.frånriksdagskandidatermanligarespektiveliga
manligabättreväljare änkvinnliga ärutsträckningvilkenoch visar i4.54.4

kandidater.kvinnligapå att namnge

väljare1985. AndelkandidatkännedomVäljare med4.4.Tabell namn-som
kvinnliga kan-manliga ochkombinationkandidater,manligaenbart avenger

procentkandidaterkvinnligarespektivedidater enbart

skillnadväljareriksdags-
män-kvinnorkvinnligamanligasamtligakandidater

enbart
+12516358manliga

manliga
-73528och 31

kvinnliga
enbart

-514911kvinnliga

summa , 100100100procent
antal

5156691 184personer

kandidatkânnedomfrågavalundersökningensdeväljareTabellenbygger namngerKommentar: omsom
väljarna 1985.kandidat46minst procentaven



56

4.5.Tabell Väljare med kandidatkännedom 1991. Andel väljare som namn-
enbart manliga kandidater, kombination manliga och kvinnliga kan-ger en av

didater respektive kvinnligaenbart kandidater procent

riksdags- väljare skillnad
kandidater samtliga manliga kvinnliga män-kvinnor

enbart manliga 56 59 51 +8
manliga och
kvinnliga 29 28 31 -3
enbart kvinnliga 15 13 18 -5
summa

100procent 100 100
antal

961 526 435personer

Kommentar:Tabellenbygger deväljare valundersökningensfråga kandidatkånncdomsom om namnger
minst kandidat41 väljarna 1991.procenten av

Kvinnliga väljare bättreär manligaän kvinnliga riks-att namnge
dagskandidater. samband medI valet det skillnad1985 på 12var en
procentenheter mellan könen, 1991 skillnaden procentenheter. Bland8var
manliga väljare fanns det klar majoritet inte nämnde några kvinn-en som
liga kandidater. andel manligaDen väljare enbart manligasom namngav
riksdagskandidater 63 1985 och 59 Bland kvinn-1991.procent procentvar
liga väljare fanns det bådai de aktuella valen fördelningjämnareen
mellan dem enbart manliganämnt kandidater och dem haft medsom som

kvinnligt inslag i sin kandidatkännedom;ett antingen nämnadetgenom av
enbart kvinnliga kandidater eller kombination kvinnliga ochgenom en av
manliga kandidater.

Väljarens kön intressant faktorär i analysen kännedom kvinn-en av om
liga riksdagskandidater. det finns fler förhållandenMen det rele-ärsom

hänsyn till. Väljamas partival och valkretstillhörighetvant att ta tvåär
faktorer kan något vilkensäga betydelse förekomsten kvinn-som om av
liga kandidater har för väljarnas kännedom kvinnliga politiker. Inled-om
ningsvis nämndes det i den nuvarande riksdagen finns skillnaderatt stora
mellan partierna och valkretsarna det gäller andel kvinnliganär riksdags-
ledamöter. Frågan högre förekomstär kvinnliga ledamöterom en av ger
utslag i kännedomstörre bland väljarna. Andra faktorer, ocksåen som
diskuterades inledningsvis, i vilken utsträckningär kännedom kvinn-om
liga kandidater beror faktorer i högre grad knutna till väljarnaärsom

Ärsjälva. politiskt engagerade och intresserade väljare bättre på attmer
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kandidater Eller kännedom kvinnligakvinnliga andra ärännamnge om
kandidater utsträckning beroende sociala bakgrundsfaktoreri större som
ålder och utbildning skall behandlas följande avsnitt.frågor iDessa

Vilka faktorer påverkar kännedom kvinnligaom
kandidater

andel kvinnorfinns valkretsarna det gällervariationer mellanDet närstora
bland de ledamöter riksdagen. Efter valet hadeväljs in i 1985 störstsom
andel Gotland, Jämtlandskvinnor valts in i riksdagen från Valkretsama

Valkretsar utgjordelän, Uppsala län och Stockholms kommun i dessa-
kvinnorna de Valda ledamöterna. välja in40 Sämstöver attprocent av

Älvsborgkvinnliga ledamöter Hallands södra och Ble-år län,var samma
valdes det barakinge län från och dessa Valkretsar in envar en av-

kvinnlig ledamot. fem Valkretsar de tidigare nämnda1991 det utövervar
kom bland de invaldai andel på kvinnor40över procentsom upp en

ÖrebroÄlvsborg län,ledamöterna: Göteborgs kommun, Västman-norra,
riksdagsledmotland län och Kopparberg botten, med bara kvinnliglän I en

Älvsborgvardera, låg detta södra och Blekinge län. Jämfört medåräven
fick riksdagsledamöter1985 Hallands län högre andel kvinnliga 1991,en

istället för Kristianstad län minskade däremot30 10 Frånprocent procent.
andelen ochkvinnliga ledamöter, från till 1991,25 1985 9procent procent
Kristianstad med valkretsarnaplacerade sig därmed i botten jämsides
Älvsborg södra och Blekinge.

Även för andel kvinnliga ledamöter,övriga Valkretsar har det varierat i
och det har mandatperiodema mellanskett vissa förändringar under de två

och detalj dessa Varia-1985 Analysen kommer i in1991. inte att
övergripandeoch förändringar. Istället det intressanttioner är att meren

bild riks-sambandet mellan andel kvinnor bland valkretsens invaldaav
dagsledamöter kvinnligaoch andelen varje valkretsväljare i namngersom
kandidater. bland de val-sådant samband kan finnas visasAtt ett attav

kandidater återfannsdär väljarna varit bäst kvinnligakretsar att namnge
Gotland Valkretsar detoch Jämtlands län både och 1991. dessa1985 I var
cirka kännedom kvinnliga kandi-80 väljarnaprocent av som uppgav om

kandidater.enbart med manliga Sämstdater, antingen eller i kombination
Blekingekvinnor både och väljarna i län.på 1985 1991att namge var

det från Blekinge kännedom1985 26 väljarnaprocent uppgavvar av som
någon kvinnlig riksdagskandidat, andelen1991 12 procent.om var

Tabell valkretstillhörigheten har för väljar-4.6 visar hur betydelsestor
kännedom jämföra rangordningenkvinnliga kandidater attnas genomom

riksdagen, med rangord-valkretsarna eñer andel kvinnliga ledmöter iav
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ningen valkretsama efter hur andel väljare kvinnligastorav som namnger
kandidater.

Tabell 4.6 Valkretsens betydelse för kvinnligakännedom kandidater. Enom
jämförelse kvinnligamellan andel ledamöter i riksdagen väljareoch andel som

kvinnliga ikandidater respektive 1985valkrets och 1991 Spearmansnamnger
rho.

28 Valkretsar 1985: rangkorrelationskoeñicient +O.44
28 Valkretsar 1991: rangkorrelationskoefñcient +0.69

Kommentar: koeñicientEn innebär två riksda--l rangordningamaöver andelkvinnliga ledamöteriatt
respektiveandelväljare kvinnliga kandidater helt koefñcientpåär +lmotsatta, attgen somnamnger en

de iir identiskamedvarandra.

fannsDet tydligt samband mellan valkretstillhörighet och väljarnasett
kännedom kvinnliga kandidater både 1985 och de Valkretsar1991. Iom
där andelen kvinnor valts riksdageni högst, ocksåsom var namngavs
kvinnliga kandidater i utsträckning i andra Valkretsar.större Omvänt;än
inslaget kvinnliga kandidater kandidatkännedomi väljarnas i valenav var

och1985 1991 lägst i de Valkretsar där det andel kvinnorlitensom var en
bland de invalda riksdagsledamöterna.

Sambandet dock inte hundraprocentigt. fanns andra faktorerDetvar
hade betydelse för väljarnas kännedom kvinnliga kandidater vidsom om

de båda tillfállena. Faktorer inte handlade blandandel kvinnorsom om
riksdagsledamöterna i högre grad egenskaper hos olikautan om grupper av
väljare.

Välj aregenskaper

påståendeEtt framfördes i inledningen det finnsatt ett stereotyptsom var
i politiken bidrarsynsätt till det i människors töreställningsvärldattsom

finns likhetstecken, eller mindre mellanuttalat och medvetet,ett mer
politiker och normseende skulle kunna bidra till osynliggö-Detta ettman.
rande kvinnliga politiker. kanResultaten hittills tolkas i riktningen attav
det i dagens svenska politiska finns sådant normseende blandsystem ett
väljarna. betraktelsesätt det slagetMen inte omöjligtärett stereotypt av

förändra. faktorer tidigare brytaDe kan bidra tillnämntsatt attsom som
normseende den här hög grad politiskt intresse,är:ett typenav av om-

fattande kunskap politik och aktivt tidningsläsande politik. Iettom om
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hostabell behandlas de faktorerna jämsides med andra egenskaper4.7 tre
väljarna ålder, utbildning, bostadsort, partival och kön.som

huvudsakliga frågan vilka väljare det ärDen är ärav somnu grupper
kandida-eller andra det gäller kännedom kvinnligabättre sämre än när om

har härväljare enbart kvinnliga kandidaterDenter. grupp som namngav
med kombination bådeslagits den grupp som namngav en avsamman

andelkvinnor och Genomgående det denna sammanlagdamän. är som
tidigare visade likheter mellan ochredovisas. resultaten på 1985De stora

klarhets skull fokuseras1991 i kännedom kvinnliga kandidater. Förom
följandeden analysen på års val.1991

olika faktorer har förfinns olika diskutera vilken betydelseDet sätt att
effektväljarnas kännedom kvinnliga kandidater. vilkenEtt är att enseom

det tillhar på väljarnas kännedom kvinnliga kandidater. Finnsfaktor om
och moderata väljare iexempel skillnader mellan socialdemokratiskastora

varförkännedom kvinnliga kandidater bidrar partivalet till förklaraattom
Småvissa väljare har kännedom kvinnliga kandidater andra.större änom

skillnader ålders-mellan till exempel väljare i olika åldersgrupper, gör att
faktorn framstår för kännedom kvinnligamindre betydelsefullsom om
kandidater. faktor med effekt på kän-Partival i detta exempelär storen

effekt.nedom kvinnliga kandidater, ålder däremot med litenom en
Vilka små skillnader i kännedomfaktorer ellerstora omsom rymmer

kvinnliga väl-kandidater kan olika för kvinnliga respektive manligavara
det sker interaktionjare. två i vilken utsträckningSteg är att ta enupp

mellan kön kännedomoch andra faktorer påverkar väljarnas omsom
kvinnliga kandidater.

kännedomEtt tredje frågan vad avgörsätt att ta omupp om som
kvinnliga kännedomkandidater respektive minimeramaximeraär att om

Vilkakandidater. Vilka väljare kännedom kvinnorkvinnliga har störst om
lägst könen tabell redo-Och vilka skillnader finns det mellan 4.7har I

och kvinnor.för varje kategori skillnader mellanvisas män



4.7. Väljarnas kvinnliga kandidater 1991. AndelTabell kännedom väl-om
jare i olika kvinnliga riksdagskandidater, antingengrupper som namnger en-

kombinationbart eller i manliga riksdagskandidater procentmed

antal
samtliga manliga kvinnliga skillnadgrupp av personer

välj samtligavälj välj välj män-kvinnorare are are are

kön
40 526man

kvinna 48 8 435
partival

3631 21 41 20v
32046 44 50 6s

50 58 16 8842c
54 46 62 16 84

20042 42 41 1m
kds 9 7846 51 42

2654 56 53 3mp
nyd 5526 21 32 l l
läsa politikom
aldrig 263 12 39 271
någon gång 5 36038 36 41
ofta 48 40 58 18 355
varje dag 50 49 2 21951
politiskt intresse
lågt 29635 29 39 10
måttligt 52546 53 1241
högt 60 59 62 3 140
kunskap politikom
låga 18 22 12 3310
ganska låga 36 28 13 14041
mellan 39343 36 50 14
ganskahöga 25350 46 59 13
höga 52 5 55 3 l 372
ålder

år18-30 20336 33 38 5
år31-60 46 56140 53 13

61-80 är 49 50 3 19747
utbildning
låg 5 35040 38 43
mellan 2345 40 50 10 l
hög 37748 44 52 8
bostadsort
landsbygd 44 38 51 13 199
tätort 20641 36 50 14
stad 47 47 42146 1

l 2340 37 43 6storstad

kandidatkännedomKommentar:Tabellenbyggerpådevälj valundersökningensfråga namngeraresom om
minst kandidat. i procentbasenantalDe väljare enbart manligakandidaterfinns meden som namnger

manligaväljarnapersoner redovisasinte procentandel. det i demarkerar äratt sommen som gruppen
i utsträckning kvinnligakandidater. subjektivtpolitiskt intressemedanstörst lntressevariablenmäternamnger
kunskapsvariabeln politik.konstrueradutifrån andel på antal frågorär råtta ettsvar om
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kunskap politikmed års hade väljarnas störstsamband 1991 valI om
denKunskap politikeffekt kännedom kvinnliga kandidater. varomom

och denbästdär det fanns skillnad mellan denfaktor störst grupp som var
riksdagskandidater.på kvinnliga 18sämst procentatt avnamngesom var

dem med högalåga kunskaper ochde hade politiska 52 procent avsom
kvinnlig kandidat.kunskaper i samband med valet någon Det ärnamngav
väljarna röstadeskillnad på procentenheter. Vilket parti34 gaven

olikakvinnliga kandidater mellandärefter utslag på kännedomstörst om
demokratisväljare. skiljde procentenheter mellan28Det nygrupper av
kandidater,på kvinnligaväljare, i 1991 års val sämst attsom var namnge

lika hög utsträckningoch folkpartiets och miljöpartiets väljare isom
med lågt respektive högtkvinnliga kandidater. Mellan väljarenamngav

Och mellan dempolitiskt skillnaden procentenheter.intresse 25 somvar
varjeläser politikaldrig läser politik och de deatt omuppgavom som

skiljde det procentenheter.dag sig 1991 19
handlar kognitivakandidater till delkännedom kvinnligaAtt stor omom

de faktorerhos väljarna understryks störstatt tre som gavresurser av av
vilkenolika visar ieffekt kännedom kvinnliga kandidater på sättom

politik mel-Skillnadernautsträckning väljarna till sig informationtar om
respektive boendeolika åldersgrupper, med olika utbildningsnivålan väljare i

stad kontra landsbygd särskilti inte stora.var
krist-såjämför manliga och kvinnliga väljare 1991Om varman
bättreväljare någotdemokraternas, moderaternas och miljöpartiets manliga

Även denriksdagskandidater. ideras kvinnliga på kvinnligaän att namnge
äldsta väljarna iåldersgruppen, år, det de manliga störst61-80 somvar
utsträckning kvinnliga kandidater.namngav

könsskillnadema, medI övrigt återfanns de tidigare framkomna större
väljare, i samtligakvinnliga kandidater bland kvinnligakännedom om

sigfaktorer visarundersökta Interaktionen mellan kön och övrigagrupper.
avgörande faktorockså för kunskap politik äni mänatt mervar om en

politik detlåg kunskapbland kvinnor. Bland manliga väljare med om var
med högkvinnlig kandidat, förnågonbara tio mänprocent namngavsom

inne-motsvarande andel så högpolitisk kunskap 52 Detprocent.somvar
läservilken utsträckning väljarnaskillnad på procentenheter.bär 42 Ien

bland manliga väljaretidningarna också betydelsefulltpolitik i var merom
hade lika betydelsebland Grad tidningsläsandekvinnliga 1991.än storav

deras valkvinnliga kandidaterför de manliga väljarnas kännedom somom
och poli-kunskap politik, partivalparti. kvinnliga väljareFör omav var

kännedomutslagsgivande förlika hög gradtiskt intresse i istort sett om
ochmellan 29Effekten dessakvinnliga riksdagskandidater 1991. varav
likapolitik inteoña kvinnliga väljare läserprocentenheter.33 Hur om var

Mellan dekvinnliga kandidater.betydelsefullt för deras kännedom somom
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skill-läser politik varje dag och de aldrig läser politikom som om var
naden procentenheter. skillnad könen19 intressant mellan visar sigEn
alltså effekteni kunskap politik och grad tidningsläsandeatt av om av var

bland manliga väljare kvinnliga. Partival och politiskt intressestörre än
hade däremot lika effekt för kvinnligabåda könen på kännedomstor om
kandidater.

hade högst kännedom kvinnliga riksdagskandidaterDe grupper som om
folkpartiets kvinnliga med högt1991 väljare och kvinnliga väljarevar

politiskt intresse. båda dessa 60 väl-I över procent avgrupper namngav
jarna kvinnor. Sämst på kvinnliga kandidater, bland kvinnliganämnaatt
väljare, de med låg demo-politisk kunskap och de röstade påvar som ny
krati. de här två färre fjärdeI kvinnor ängrupperna namngavs av var
kvinnlig väljare.

högst manligaGrupper i utsträckning kvinnor bland väl-som namngav
jare politikl99l med högt politiskt intresse, hög kunskapmänvar om
och de röstade på detmiljöpartiet eller kds. dessaI översom grupper var
hälften väljarna kvinnliga kandidater. Bland medmänav som namngav
låg politisk kunskap, aldrig politik och blandde läserattsom uppgav om
dem röstade på vänsterpartiet eller demokrati det mindresom ny var en
andel fjärdedel kandidaterkännedom kvinnliga iän en som uppgav om
samband med valet 1991.

faktor kännedomPartival har betydelse för väljarnasär storen som om
kvinnliga kandidater. faktor särskiltdenna intressantDet gör är attsom
den kan uttryck för hur viktigt det med förekomst kvinnoräven ärger av
på partiernas valsedlar för kännedom kvinnliga kandidater.väljarnas om
Som tidigare finns det skillnader mellan i fråganpartiernanämnts om
andel kvinnliga ledamöter riksdagen. vilken utsträckning detta varierari I
med den andel väljare kvinnliga kandidater diskuteras isom namnger

finnsavsnitt. Analysen också fasta vilka skillnader det inästa tar
kännedom kvinnliga kandidater kvinnliga väljaremellan och manligaom
för de olika partierna.

mellan kvinnor och i svensk politikEtt männytt gap

framförallt amerikansk politik har genderoch statsvetenskap begreppetI
fått olikagap spridning under l980-talet. betecknarBegreppetstoren

former avstånd mellan könen i politiskt beteende. vanligtMestav gap - -
har det varit skillnader mellan kvinnors och partival analyseratsmänsatt

gap.i gender Med införandet personorienterat val-termer ettav av mer
svensk föri politik kan grunden komma läggas ochsystem ett nyttatt

beståeventuellt fördjupat mellan kvinnor och skullemän. Ettgap gap som
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på kvinnligakvinnliga väljare i utsträckning manliga röstarstörre änattav
kandidater.

förtidigare på det finns underlaganalyserna visar närDe ett ettatt gap
på kvinnliga kandidater. Kvinnliga väljare hardet gäller nästanröster

undantagslöst bättre på känna till kvinnliga kandidater.varit manligaän att
finns mellan de olika partiernasden skillnad varierarMen stortsom

skillnader hänsyn till denväljargrupper. förutom dessaOm även tarman
på i denivå kännedomen kvinnliga kandidater ligger bland samtligaom

fyra olikaolika väljargrupper, går det skiljapartiernas att ut grupper av
partier.

första hög andel väljare medbestår partier medDen gruppen enav
kvinnliga med markanta skillnader mellankännedom kandidater menom

folkpartietkvinnliga och manliga väljare. samband med års val hör1991I
Över dessa partietsoch centerpartiet hemma i denna 50 procent avgrupp.

denna siffra döljerväljare kvinnliga kandidater bakom1991,namngav men
väljare.sig skillnad på procentenheter mellan kvinnliga och manliga16en

Bland folkpartiets kvinnliga väljare det till exempel 62 procent somvar
karakteriserades dess-kvinnliga kandidater. Båda dessa partiernamngav

ha hög andel kvinnor bland de ledamöterrelativtutom att somav en
och förvaldes in i riksdagen. folkpartiet andelen 33För procentvar

centerpartiet 39 procent.
skill-andra kännetecknas också markantDen partier av engruppen av
kan-nad mellan kvinnliga och kännedom kvinnligamanliga väljares om

didater. kvinnliga kandidateri denna ligger kännedomenMen omgrupp
bland samtliga på nivå. placerade sig vänsterpartiet iväljare låg 1991en
denna kännedom kvinn-partiets väljareAv 31 procentgrupp. uppgav om
liga påkandidater. uppdelning på kvinnor och visar nivå 41En män en

för kvinnliga för de manliga.de väljarna och 21 Detprocent procent
kan-innebär skillnad kännedom kvinnligapå 20 procentenheter ien om

Blandmellan kvinnor röstade dedidater och vänsterpartiet.män som
valdes in riksdagen för Vänsterpartiets räkning 1991ledamöter i ut-som

kvinnorna folkpartiets.gjorde nivå i närheten31 procent, aven
folkpartiet ochden tredje hamnar de partier i likhet medI gruppen som

kännedom kvinn-centerpartiet hade relativt hög andel väljare med omen
kandidater det fanns några skillnader mellan kvinnorliga där inte störremen

moderaterna,denna återfanns socialdemokratema,och 1991män. I grupp
kristdemokraterna och dessa partier detmiljöpartiet. samtliga överFör var

kandidater.väljarna kännedom kvinnliga40 procent omav som uppgav
förSkillnaden mellan kvinnor och inte procentenheter10överstegmän
förvaldes innågot dessa partier. det gäller den andel kvinnorNär somav

Andelenriksdagen valet bilden lika samlad.dessa partier i i 1991 inteär
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varierar från för26 moderaterna till för41 socialde-procent procent
mokratema.

fjärde och sistaDen partigrupperingen består följaktligen partier därav
relativt små skillnader mellan kvinnliga och manliga åtföljsväljare av en
låg kännedomennivå kvinnliga kandidater. enda partiDetom som
placerade dennasig i i samband med 1991 års val demo-grupp var ny
krati. inte flerDet 26 partiets väljareän procentvar av som uppgav
kännedom någon kvinnlig kandidat kvinnliga32 de väljarnaprocentom av-
och 21 de manliga. Partiet karakteriserades i valet lågprocent av av en
andel kvinnor bland partikandidatema. demokratisAv ledamöter i riks-ny
dagen kvinnorna endastutgör 12 procent.

Slutdiskussion

Undersökningar från Storbritannien, i utsträckning frånviss USA ochäven
Australien, visar i valsystem där spelar roll i detstörre änatt ett person
svenska, har det inte varit väljarna förstai hand valt bort kvinnorsom

politiska kandidater. Om kvinnor platserväl nominerats till valbarasom
har de oftast halt chans bli valda sina manliga kollegor.attsamma som
Och i den mån det förekommit väljare hellre på manligröstatatt en
kandidat kvinnlig, har det endast skettän i ringa omfattning. Partiemasen
nomineringsförfarande då avgörande betydelse för kvinnorepre-är av mer

Zsentationen.
Resultaten i det här kapitlet tyder på kvinnor når nivåatt om samma

i det svenska politiskamän skulle inte högre gradsystemetsom en av
personval behöva påverka kvinnliga politikers möjlighet bli valdaatt ne-
gativt. lägre grad kännedomDen kvinnliga riksdagskandidaterav om som
fanns sambandi med valen och kan1985 1991 i utsträckning knytasstor
till kvinnor i mindre grad återfanns i toppskiktet på partiernasän mänatt
valsedlar. Och personfaktomäven i svensk politik får ökad bety-om en
delse så det knappast troligt personvalet helt betydelsenär skulle slåatt ut

det nuvarande partilistsystemet. faktum det i Sverige gårDet att attav
välja flera kandidater från och framhållsparti i varje valkretsett samma
i olika sammanhang betydelse för den jämförelsevis högastorsom av
kvinnorepresentationen riksdagen.i

brittiska undersökningarnaDe har gällt kvinnor och nått dit-män som
hän de de främstavarit kandidaterna för partierna i sina valkretsar. Iatt
det här kapitlet har analysen svenska väljares kännedom kvinnligaav om
och riksdagskandidatermanliga omfattat bredare spektrum politikerett av
på olika nivåer. Analysen har inte heller gällt faktisk valsituation; denen
utsträckning väljarna kännedom kvinnliga kandidater haruppgettsom om
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tagits uttryck för i vilken utsträckning kvinnorett ärsom som grupp
synliga politiker bland väljarna.som

Det tydliga resultatet sambandi medmest är valen 1985 och 1991att
dethar i utsträckningstörst varit manliga riksdagskandidater väljarnasom

lagt märke till och erinrat sig i situation där det varit aktuellt atten
kandidater från olika partier. kvinnligaNär kandidaternamnge namngavs

det i störst utsträckning tillsammans med manliga kollegor. mino-Envar
ritet väljarna enbart kvinnliga kandidater. Kännedomenav namngav om
kvinnliga kandidater har visat sig dels fråga andel kvinnligavara en om
kandidater deti politiska dels fråga politiskt intresse ochsystemet, en om

från väljarnas sida. Väljarens kön har betydelse häri detengagemang
sammanhanget. Kvinnliga väljare har i undantagslöst haft bättrestort sett
kännedom kvinnliga kandidater manliga väljare.änom

Om lägre andelen kvinnliga kandidater inte ska drabba jämställd-en
heten mellan kvinnor och i politiken hårdaremän i personorienteratett
valsystem i dagensän listsystem, blir framförallt fråga partiernaen som
får för. fortfarandeDetta är de har det avgörande inflytandetansvar som

kandidatnomineringsprocessen.4över Erfarenheter från Norge visar att
partiernas försummelse inte placera kvinnor högt på valsedlamaatt upp
kan leda till engagerade väljare på handatt mobiliserar stöden grupp egen
för kvinnliga kandidater. Ett inslagstörre personval kan bli ett start-av
skott för sådan mobilisering i svenskäven politik. Och det särskilten om

finnsdet kvinnoparti kan locka tillett sig väljare frågansom som ger om
kvinnorepresentation hög prioritet.

Noter

1862 fick kvinnor betalade kommunalskatt också kommunal rösträtt, vidsom
rösträttsreformen 1907-1909 blev kvinnor valbara till kommunala fdrtroendeupp-
drag och 1919-1921 genomfördes den reform kvinnor och män allmänsom gav
och lika rösträtt och valbarhet.

1991 i genomsnitt elva världens parlamentariker kvinnor. Förutomprocentvar av
de nordiska länderna det bara Kuba och Guyana hade 30över procentvar som
kvinnliga ledamöter i parlamentet det året. Kvinnor med makt Sveriges riks-
dag:1992 överblick fördelningenöver mellan kvinnor och män i världensger en
parlament.

Exempel på svensk statsvetenskaplig kvinnoforskning denna problema-tarsom upp
tik är Eduards, Gustafsson och Jönasdöttir 1989, Eduards 1988; 1977 och Eduards

1983.m

3 rsgso
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väljar-intervjufråga1956Westerståhl introduceradeoch Jörgen4. Bo Särlvik omen
institutionen,Statsvetenskapligavidi valundersökningamakandidatkännedomnas
valundersök-ytterligaredess ställts iFrågan har sedanuniversitet.Göteborgs sex

1991.1973, 1985 och1964, 1968,1960,ningar:

DuKänner1991 löd:1985 ochvalundersökningarnaformulering ilntervjufrågans
vaIsedIarstår pånågra partiernaspå någon eller detill namnet personer somav

tillmöjlighetdetriksdagsvalet l fannsinför attDin valkrets svaret namnge uppi
ställtskandidatkärmedomfråganvalundersökningar därI tidigarefyra ompersoner.

1985 och 1991.tillanalysendärför sigbegränsarkandidatens kön kodats;intehar

från riks-PM 4års val1986:170-l71; för 1991SCB1985 års val,6. För se,se
personvalskommitté.dagens

volym.Holmbergs kapitel i dennaSe Sören7.

kapitel i denna volym.HolmbergsSe Sören

för 1985 års val.Huvudresultatet är det samma

genderanvändaolikaöverblick över sätt termen1988 för att10. Se Conover gap.en
till exempelsvensk politik,partival iochmellan kvinnors mänsFör skillnader se

l993:l85-190.HolmbergGilljam och

jämförelseskillnader iavgörandepå några1985 års val visar inteanalys11. En av
med 1991.

området:på det härundersökningarflertalgenomförts1980-talet har det12. Under ett
1977,1988, Rasmussen1984,1988, VallanceAscuiMcAllister, ochStudlar,

diskrimeraskandidater intekvinnligaresultat1983b visar1981, l983a, attsom
viss,dessa visar1984och McAllisterHills 1981, Kelleyväljama; menenav

kandidater.kvinnligadiskrimineringknapp, av

1992.BergqvistSe till exempel13.

s.51SOU 1993:2114.

Skjeie 1992:848515.
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Folke Johansson

Personval i5 kommunerna

Personval mångtydigtär begrepp. begränsad form kanett I det innebäraen
överväganden eller ändring rangordning mellan kandidater för det partiav

valt på.rösta Partiet bestämmer föratt ochpersonvaletman ramarna
bedömningen utgår från de kandidater partiet I nästasatt ett stegsom upp.
kan personval innebära lägger till kandidater på partiets listaatt man egna
eller stryker vissa de befintliga.att princip kanI dennaman typav av
personval komma till stånd i primärval eller samtidigt själva partiva-som
let. Vad beträffar nödvändiga förutsättningar för dennaatt typ av person-
val skall meningsfullt så kännedom kandidatär från detvara om en egna
partiet minimikrav. Kännedom flera kandidaterett eller potentiellaom
kandidater för det partiet valsituationengör rimlig.egna mer

Nästa innebär uppfattar valsteg mycketatt väsent-man av person som
ligt. villigMan åtminstoneär tillfälligtvis lämna sittatt ordinarie eller
närmast liggande parti detta krävs för skall kunna förröstaattom man
den kandidat bedömer lämpligast. Som det politiska livetsom man som
fungerar bör detta framför allt i riksdagsvalet innebära förflyttaratt man
sig med måttliga höger eller långt gåendesteg vänster. Mer förflytt-
ningar förefaller mindre sannolika.

På det primärkommunala planet situationen delvisär annorlunda. Valen
brukar också här beskrivas helt igenom partipolitiserade. sådanEnsom
beskrivning i mångastämmer avseenden. Partierna ställer kandidaterupp

konkurreraroch med varandra. Om däremot med partipolitiseringman
partitänkandet dominerar väljarnasatt bild politiken så denavser av som

allti väsentligt på riksplanet,gör detta riktigt baraär i begränsad utsträck-
ning. När undersöker varför väljarna röstdelar, det vill säga röstarman
olika i riksdags- och i kommunalvalet, får stöd för tanken attman
kommunvalen fungerar annorlunda. andelEn avsevärd de svarande sägerav
med olika formuleringar det naturligt bedömaär kommunalval påatt att

riksdagsval.sätt än Väljarna detannat naturligt hänsyn tillatt taser som
faktorerandra

Vilka förutsättningar bör för handen för personval där gårattvara man
partilinjemaöver skall kunna bli aktuellt. Kännedom kandidater frånom

förbättrarän parti påtagligt möjligheternaett personbe-göraattmer en
dömning från och eventuellt i konflikt med partibedömningen.separat I
princip räcker det med känner till kandidat från partiatt ett annatman en

det egnaÄän Vi skall på vilka delgrupper i befolkningen kun-se som
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skapsmässigt har möjlighet låta personbedömningarstörst röst-avgöraatt
ningen.

utgångspunkt för formEn analysen personkännedomär äratt en av
kunskap det politiska vi skall söka efter förklarings-Närsystemet.om
faktorer till kännedom vilka kandiderar, vitarom personer upp egen-som
skaper vi brukar med kunskapsskillnader.väsentliga i sambandvetsom vara
Eftersom det lokalafråga kommunalval, det vill val olikaär isägaom
politiska karakteristika på den politiska miljön såvälärsystern, som
den enskilde intresseindividen av

andra förutsättning emellertid minst lika viktig. måsteEn är Man anse
valet viktigt förhållandei till val parti.är De äratt av person av som

övertygade anhängare kan-personval principiellt eller vissmest av av en
didat det så det går foreväsentligt val parti. inteDeattanser vara av som

villiga gå så långt blir huvudsak begränsade uttryckaär i till sinatt att
på kandidater för-i det partiet. ligger till handsegna Det nära attsyn

sig de övertygade partianhängare har svårt placeravänta valäratt attsom
framför tordeval parti. minskande partiidentiñkationenDenav person av

i själva verket grunderna för tanken på öka inslagetattvara en av av
personval

näraliggande frågeställning vilka personegenskaper väljarnaEn är som
uppfattar viktiga. de skall vad kommer de dåOm personrösta, attsom
eller Finns det skillnader olika skall på någramellan väljargrupper Vi se
olika egenskaper och studera vilken mån stabilai bedömningskriteriema är
eller det går förändringar period påpåvisa under den de-att ettom par

for-cennier vi undersökningsmässigt kan överblicka. skall ocksåVisom
söka i vilken mån medborgamasväljamas speciella ellerkriterier ärse om
de de kriterierstämmer med partierna tillämpar.överens

Analysen här begränsad till fönrtsättningama för personval.är En av-
stämning röstningsbeteende sker inte här. Holmbergs och iImot
Westerståhls kapitel betydelsei föreliggande skritt analyseras hur stor
personval har vid röstdelning mellan riksdags- och kommunalval.

studie baseras fyra med-Denna på olika undersökningar riktade till
borgare i urval svenska kommuner. genomfördes 1970,1966,Deett av

1991.41979 och och dessa fyra har antaletundersökningarI var aven
svarande uppgått förstatill mellan och Resultaten i2400 4000 ärpersoner.
hand representativa för svenska kommuner och kommunmedborgare utan-
för de städemaf de första samlades data instörsta Itre tre genom
besöksintervjuer och års undersökningi 1991 postenkäter. Formengenom
för betydelsematerialinsamling liksom annorlunda frågeteknik 1991 haren
för nivån vad gäller till exempel kännedom kandidatnamn. Däremotom
spelar dessa skillnader sambandmycket liten eller ingen roll vad gäller

egenskaperfmellan olika studerade kan tilläggas undersökningarnaDet att
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1966-1979 utförts såväl före efter valdagen medan däremot samtligasom
enkäter sändes efter valdagen 1991.ut

Kandidatkännedom

första och grundläggande förutsättningenDen for personval ärmest att
känner till på åtminstone någon kandidat. frågaDennamnetman som

ställts till medborgarna 1966, och1970 1979 är Kan Ni nämna namnet
på någon eller några dem ställt fullmäktigevaletvid här iav som upp
Kommunens år.namn Därefter räknades partierna ii Iett taget.upp
undersökningen frågades efter1991 i samtliga fonnule-val medtrenamn
ringen Känner till på någonDu de stod pånamnet av personer som
vallistorna hemort Därefter specificeradesi Din de valen och förtre
varje kandidatval frågades efter vilket parti hanhon representerade.

visar sig namnkännedomenDet relativt stabil under perioden 1966-äratt
1979. Omkring två tredjedelar medborgarna kan åtminstoneav namnge en
kandidat. Namnkunskapen minskar inte i samband med kommunernaatt
blir förändringarna i den kommunalastörre indelningen börjanigenom av
sjuttiotalet. Snarare kan skönja viss ökning. Siffran för 1991 avvikerman en
påtagligt nedåt. förefaller dock sannoliktDet detta väsentligen haratt
undersökningstekniska orsaker och den nedgång verkligen skett äratt som

måttlig. två skäl därförDetta dels andra vid jämfö-resultatattmer av -
relser pekar på den vid frågorsvarande i enkät kräveratt en som en
aktivitet för hanhon skall någoterinra sig tenderar det lätt förgöraatt att
sig och någotinte Dels därför kännedom kandidater iattsvara om
riksdagsvalet vid jämförelse kan mellan kommununder-görasen som
sökningarna och1970 1991 också visar minskning istorasamma namn-
kunskap. Resultaten från valundersökningen stöder intepresenterassom
tanken på det verkligen skett så kunskapsnivån.nedgång iatt storen
Visserligen saknas helt jämförbart värde för nivån1970 jäm-ärett men

värdetförbar med för valundersökningen 1968, vilken ligger tid.inärmast
Namnktmskapen vad gäller riksdagskandidater har minskat också enligt
valundersökningen måttligt1991, i kommunundersökningen.änmen mer

skillnad tolkar undersökningsteknikenDenna vi har bidragit tillattsom
lägredet värdet för namnkunskap kommunundersökningeni 1991.

Vid två tillfällen, 1970 och 1991, går det jämföra namnkännedomenatt
i riksdagsval med motsvarande för kommunfullmäktigeval. bådavidDet är
tillfällena andel kan kandidat i kommunvalet.störreen som namnge en
Skillnaden minskar dock från 20 till procentenheter. åren och7 1966För

kan1991 också landstingsvalen jämföras med motsvarande namnkännedom
kommunfullmäktigevalen.för helt klart kunskapen påDet är att om namn
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kommunvaleniligger lägrelandstingsvalen inte bara änkandidater i utan
Å skillnaden inteandra sidanriksdagsvalen.lägre i ärockså påtagligt än

glömda valendelandstingsvalen ärBeskrivningendrastiskt stor. somav
skönjaockså härkanträffande.kanske inte helt igenom Dessutom enman

kommunfullmäktigevalet.jämförelse medminskad skillnad itendens till
procentenheter.tillDifferensen minskar från 24 13

kommunfull-till1966-1991. ValkandidatnamnFigur 5.1. Kâmnnedom om
mäktige, landsting riksdag.och

Procent
Namnkunskap

Kommun
Wá

Landsting

Riksdag

199119791966 1970
Intervju Enkätintervjuintervju

förkandidat minimumkänner till ärAtt attettnamnet manman en
möjlighetfannsundersökningarnade tidigareskall kunna personrösta. I tre

respektive val.kandidat iänatt namnge mer en
omkring tvåkanjämförelse möjligmättillfällen därde ärVid tre en

kankandidat.åtminstone Varannantredjedelar de svarande ennamngeav
ganskafjärdedel fyllermedanfrån parti,kandidater än ett enmernamnge

från minst tvåkandidaterminst tvåoch kanhögt ställda krav namnge
undersök-mellanförändringtendens tillkanolika partier. Man se en

måttligtuppfyller deinnebär andelenningstillfällena. Den att mersom
kanandelenförhållande tilltenderar öka iställda kraven mest.att som

mindretillkoncentrationalltförändringen kan liggaBakom större etten
tankenmedsådan utvecklingpolitikerkandidater. stämmerantal kända En

betydelse.ökar ikunskapskällamassmediaatt som
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på5.1. kandidater iTabell Kännedom kommunvalen. Flera par-om namn
tierflera kandidater

Procentandel
kan: 1979 19911966 1970som

Minst 64 79 73 42ett namn
frånNamn mer

55 Xparti 50 65än ett
2Minst frånnamn

24 Xminst 2 partier 25 27
någotKan namn

från partiet §88 89 90 66egna

uppgift från dettaår.Ett X markerar :ritningen sketteller saknasKommentar: att att

cirka kande första undersökningarna kan i alla 90%I tre settstort som
något kandidat ñån detockså påettange namn en egnaange namn

partiet. och för sig dettaandel minskar påtagligt 1991.Denna I är en
effekt fiågetekniken undersökningen frågas baraändrats. 1991Iattav
efter de får form uppräkningoch svarande inga stimuli iett namn av av

Åpartier. andra sidan kan detta vilken kandidatett testman se som av
förbara skall komma på Sannolikhetennämner ett attman om man namn.

skall ungefärkandidater från det partiet densammanämna ärman egna
de de kandidater1991 i tidigare undersökningama. samtligaAv somsom

detvid de första undersökningstillfällena tillhör ungefär 3nämns 2tre av
partiet. väl med motsvarande värde för 1991.andelDenna stämmeregna

kandidat från det partiet.Då 66nämner procent en egna
Personval kan i princip ske i syfte välja in likavälatt en person som

syfte ocksåhindra kandidat blir invald. kan givetvisi viss Manatt att en
kandidat förträfflighet såväl förlägga på minnet för hanshennesen som

hanshennes ställdes frågaolämplighet. års undersökning1970I en om
nämnd kandidat.hade förtroende för eller misstro respektiveemotman

kandidaterVarje svarande ktmde till parti. Dennatrenamnge perupp
fråga ställdes för och de kandidaterna. visadenamngivna Detvar aven

kandidater de hadesig 53 de svarande enbart nämndeatt procent somav
kandidaterförtroende för. nämnde på motsvarande enbartFyra sättprocent

för vilka de hyste misstro. Bland de återstående återfinns både sådana som
sådanagivit uttryck för såväl förtroende misstro och intesom somsom

sig uppleva någonderasagt
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Mätningarna namnkunskap information kunskapsnivån iattav ger om
relation till mätningar kunskap rörande andra företeelserpolitiska måsteav
betraktas relativt hög. framträderHär påtagligt stöd för tankenett attsom
det finns reella förutsättningar för personval. från kunskaps-Bortsett att
spridningen måste ganska bred så andel befolkningen kannär storvara av

någon kandidat, så vi dock ingetännu eventuella skillna-vetnamnge om
der mellan olika befolkningsgrupper. analys med denna inriktningEn och
därmed också omkring vad kan tänkas påverkaett resonemang som namn-
kunskapen är nästa steg.

Skillnader mellan väljaregrupper av

Vi skall undersöka förklaringar till skillnader i namnkrmskap.tre typer av
De speglar föreställning skillnader i namnkrmskap kan förklarasatten om
efter olika linjer. förstaDen överblickbarheten hostre är det politiska

bestämsDenna storlek och utformning.systemet. varie-Densystemetsav
emellertid också från individens horisont med hänsyn till dennes in-rar

dividuella förutsättningar skaffa sig information och överblick. Kom-att
munstorlek, kön, ålder och utbildning exempel egenskaperär som ger
olika förutsättningar för kontakter och informationsinhämtande. andraDen

egenskaper innefattar främst intresse för kommunalpolitikengruppen av
och olika former politisk aktivitet. tredje och sistaDen påärav gruppen
olika kopplade till partierna ochsätt förtroende för politiken och politi-
kema.

antal deEtt egenskaper relaterade till varandra.ärtasav som upp
Avslutningsvis därförprövas multivariat analys där hänsyn till be-tasen
tydelsen denna eventuella samvariation hos de olika förklarande egenska-av
perna.

Med undantag för kön, där skillnaden mellan och kvinnor tenderarmän
minska, är för demönstret egenskaper betydelseatt kan mätas övervars

hela perioden mycket stabilt. Om bor elleri kommuneriär uppväxtman
lättareär överblicka sannolikhetenär kanstörre påatt attsom man namn

kandidater. bor utanförDe de kommunerna, ochstörsta är män ärsom
Ärmedelålders och har obligatorisk utbildning kan fleränmer namn. man

dessutom också utanför deuppväxt kommunernastörre med politiskt en-
redan i uppväxtmiljön och har sociala kontakter medgagemang grannarna,

då sannolikhetenär kan kandidater mycketatt stor.man namn
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Tabell 5.2. Kunskap attitydoch personbakgrund. Procentandel kansom-
minst kandidat.namnge en

1966 19791970 1991

Totalt 64 73 73 42
Kommunstorlek

V-4000 62 78 68 58
4000-10000 66 80 75 45
1000-25000 66 74 74 40
25000-150000 49 63 70 34
Kön
Män 69 79 76 42
Kvinnor 57 68 69 40
Ålder
18-35 61 71 70 36
36-54 70 80 76 47
55-80 59 68 73 38
Utbildning
Obligatorisk 60 70 67 33
Ob1.+ 2 år 72 77 76 39
3-år 83 86 83 55gymn -
Uppväxtmiljö
Landsbygd X X 4274
Samhälle X X 75 46
Stad X X 72 39
Storstad X X 61 33
Politisk engage-

i uppväxt-mang
familjen
Ja X X 83 56
Nej X X 70 38
Känner grannar
Känner person-

mångaligen X X 77 46
Har mycket liten

Xkontakt X 61 31

markerar frånKommentar:Ett X mätningen sketteller uppgift saknas dettaår.att att

egenskaperDen hämäst direkt invol-mätertasgrupp av som upp en mer
vering i politisk verksamhet. sträcker från ochsig politiskt intresseDen
röstning till de entydiga formerna aktivt deltagande ledamotmest av som
respektive beslutspåverkande sätt.annat



76

Tabell 5.3. Kunskap och attityd aktivitet och intresse. Procentandel som-
kan minst kandidatnamnge en

1966 1970 1979 1991

Intresse för
politik
Inte alls intr. 37 53 48 16
Inte särskilt 62 72 70 30
Ganska intr. 75 84 83 51
Mycket intr. 85 91 83 65
Diskuterar pol
Ofta 82 90 86 64
Vid något en-
staka tillfälle 67 78 75 35
Inte alls 50 53 47 16
Röstning
Vid varje val 66 77 76 45
Nej 38 51 X X
Avstått vid
någotnågra val X 2557
Ledamotsuppleant
Är ledsuppl. 88 97 98 88
Varit ledsuppl. 88 69
Nej 61 74 72 42
Försökt påverka
beslut
Ja X 90 86 67
Nej X 73 66 35

ÅrenKommentar: undersökningarna1 1966och avsågfrågan1970 röstningdet valet. 1979ochsenasteom
frågades1991 vidröstat varje val. fråganEtt X ställtsannatsvarsalternativ.attom man anger

Sambandet mellan namnktmskap och intresse för fråganpolitik respektive
diskuterar politik starkt. mycket intresserade ellerär De ärom man som

diskuterar politik ofta har omkring 40 procentenheter högre namnkun-
skapsnivå de inte allsän intresserade eller inte alls diskuterarärsom av
politik. Om vid varje valröstar också något namnkrmskapen.sägerman om
Här genomsnittsskillnadenär mellan dem alltid och övrigaröstarsom
dock bara ungefär hälften så procentenheter. Ungefär lika23 ärstor, stor

kunskapskillnaden i mellan dem aktivt försöker påverka politiskasom
beslut och övriga. Något däremot kunskapseffektenstörre är attav vara
eller ha ledamotsuppleantvarit kommunali nämnd styrelse.eller

ganskaDet naturligtär de politiskt aktiva åtminstoneelleräratt som
politiskt intresserade kan i utsträckning de ickeavsevärt större ännamn
aktiva och de mindre intresserade. Röstning eller politiskt aktivitetannan
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politisktallmäntgrund änibland heltpåverka har ettför att merannan
aktivapå såmellan sättskillnadenmindredenförklararvilketintresse,

delgrupperi deävenskallEventuellt attoch övriga. noterasnarareman
omkring 40fortfarandeså kan procentlägst,kunskapsmässigtliggersom

någotåtminstoneväljarna nämna namn.av
politiskadeforhandpåverkar förstaipersonval utrymmetinslagEtt av

ingårstuderaskallviegenskaperden tredjepartierna. I somgruppen av
förförtroendeskall vipartianknytning.grad Dessutomochparti seav

politiskaoch detpolitikerna systemet.

kandidatminstkanPartianknytning. Andel5.4.Tabell ennamngesom

1991197919701966

Partisympati
54798273v
42707561s
51827973c
47758463
49759067m
5181X68Kds
50XXXmp
30XXXnyd

Lokalt
53646880partiannat
1961XXBlanktej röstat

Partianhângare
Nej inte

27646653partianhängare
Ja, över-men

46797460tygad anhängare
starkt över-Ja,

54788169tygad anhängare
Medlem partiav

68899386Ja
41697358Nej

Röstdelning
riksdagsval -
kommunalval

447278XpartiSamma
538192XpartierOlika

år.från dettauppgift saknasellermätningen skettEtt X markerar attKommentar: att
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Partierna skiljer sig något det gällernär namnkunskap. delEn skillna-av
dema torde gå hänföra till organisationsgradenatt inom de olika partierna.
Vänsterpartiets och Centerpartiets väljare kan ofta på någon kandi-namn
dat. Samma gäller för KDS och för lokala partiets anhängare. demokratisNy
sympatisörer har minst kunskap Genomgående för alla under-om namn.
sökningar gäller partimedlematt är respektive övertygadom man mer
partianhängare destoär, oftare kan något kandidatnamn.man Denman
maximala effekten på namnkunskapen blir i båda fallen omkring 20
procentenheter. De röstdelar på olikaröstar partier i riksdags-som res--
pektive kommunvalet kan någoti större utsträckning övrigaän pånamn-
kandidater. Skillnaden dock baraär ungefär hälften så detnärstor som
gäller partimedlem elleratt övertygad partianhängare. Endast min-vara en
dre del dem röstdelar detgör personskäl.av som av

Den sista egenskaper vi skall pröva namnkunskapgrupp av mot är
förtroende för politik och politiker. Vi begränsar analysen till påståendeett
på vardera området och jämför med två frågor infonnationin-rörsom

för politiskatresse val. fyra frågomapåståendenaDe lyder:

A. Anser Du harDu ktmnat fåatt tillräckligt klar bild de olikaen av
partiernas huvudståndpunkter i de avslutade valennyss

B. kanDu vid de politiska valen i allmänhet i val.rösta Försöktre att
markera för varje val hur intresserad Du är valutgången. Avserav
här kommunalvalet

C. Genom vid kommunalvalenröstaatt kan verkligen medman vara om
bestämma hur kommunalpolitikenatt skall utfonnas.

D. Kommunpolitikema sitt bästagör för fatta beslutatt stämmersom
med kommuninvånamas önskemål.

förstaDe två frågorna alltså form kunskapintresse. Deavser en av som
sig ha fått klar bild partiernas ståndpunkteranser i valet kan oftareen av
på kandidater deän inte fått lika klar bild.namn De ärsom en som

mycket intresserade valutgången kan oftare deän inte allsav namn som
är intresserade. tvåDe påståendena mäta allmänatt inställ-avser en mer
ning till det lokala politiska och till politikerna.systemet Mönstret detmir
gäller på politik och politiker i de tvâ påståendenasyn liteärsenare
annorlunda. Skillnaden går mellan dem ellerär mindre positivasom mer
till och till politikernasystemet och dem är eller mindresom mer nega-
tiva. förstnämndaDen kan något oftare på kandidater.gruppen namn
Skillnaden mellan är emellertid relativt liten. tordeDen i alltgrupperna
väsentligt kunna hänga med de har positivatt uppfattningsamman som en
oftare intresseradeär politik. Vi har såväl här tidigare kunnatav som

starkt sambandnotera ett mellan namnkunskap och olika mått på intresse
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intedäremotpolitiska ärdetkritisk systemetpolitik. Att ärför motman
kandidater.påkunskaptillkopplatstarktnågot är namnomsom

kommunfull-till1966-1991. ValkandidatnamnKännedom5.1.Figur om
riksdag.landsting ochmäktige,

Procent
Namnkunskap

80

6060 5251
43424 38740
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analysMultivariat

formocksåsammanhang prövadettaskäl iväsentligatvåfinns att enDet
sambandet mel-samtidigtundersöker visådananalys.multivariat I enav

skillnadertillförklaringartänkbaraolikaantalochnamnkunskaplan ett
förklaringardevilkadelskan viPå såindivider. sätt sommellan avse

påkanskeberor atthåller.eventuellt inte Deframkommithittills som
uppfattningfåvikanDelshängerförklaringsfaktorema omensamman.

indirektapåberoeventuellt kansamband videdel noteratifall aven
effekter.

ochålderkön,namnkunskap ut-pådirekteffektenärHypotesen att av
skulleharegenskaper atteffekt dessaförsvinna.skall Den varabildning

vadformeroch vissapolitiskt intressetill större somde bidrar avett
skulleegenskaperaktivitet.politisk Dessakallas latentskulle kunna senare

namnkunskapen.förväsentligafalli så vara
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intressantaDet i detta sammanhang är egentligen den hypotetiskaatt
modellen inte stämmer. Visserligen går del inflytandet från bak-en av
gmndsvariablema via de politiska variablema. Speciellt den redan från
början effekten kön kanaliseras här så det blirinte någonsvaga attav
direkteffekt. kvarstår,Däremot något försvagade,än avsevärd effektom en

ålder och utbildning på kunskap Det alltså inteär enbartav om namn.
grundval för politiskt intresseatt dessa egenskaper harettgenom ge som

betydelse. Respektive medelålders och med högregrupper ut-personer-
bildning har eventuellt politiskt kunskapsmässigtoavsett engagemang-

förutsättningarstörre påverka valetatt av person.

kontraPerson parti

Vi skall i två olika analyser försöka belysa först i vilken utsträckningnu
val viktigt och därefter vilka personegenskaperman anser av person som

väsentliga. Först vi på hur viktigt uppfattar detman ser som ser man vara
viss väljs in i relation till huratt viktigt det visstär partien person att ett

blir representerat.
En andel befolkningen kanstor åtminstone kandidat tillav namnge en

kommunfullmäktige. Kunskapen givetvis baraär förutsättning änen om en
nödvändig sådan. förutsättningDenna iär utsträckning uppfylld. Detstor
är sak och i vilken utsträckning vill hänsyn tillen annan taom man

finns skälDet fråga sig vad kan tänkas påverka villighe-attperson. som
isättaten eventuelltatt till priset påcentrum, röstaattperson ett annatav

parti. undersökningenI 1991 bad devi svarande tala ifall de instämdeom
i eller hade åsikt följande påstående:motsatt Förtroende för kom-om
munalpolitikern viktigareär hanhonän attsom person representerar ett
visst Svarsaltemativenparti. framgår tabellen.i Vi fick med detta påstå-
ende mått på villighetenett föresätta parti.att person

På detta påstående svarade 43 de tillfrågade de instämdeprocent attav
helt. de återståendeAv svarade huvuddelen, 38 procentenheter, deatt
instämde i Otvivelaktigt svarsfördelningenstort ärsett. på påstående-en
fråga detta slag känslig för hur formulerar påståendet. tillDettaav man

torde ha grund påståtrots tydlig bildatt attman storsvaren ger en av en
benägenhet pårösta och mångaatt valetattperson av ser av person som
viktigt i relation till valet parti.av

När instämmer i ovanstående påstående ligger det avsevärtman ett
inslag det politiska iprotest instämmandet. Sambandetmot systemetav
mellan instämmande här och i påstående följandemed fonnulering:ett
Som enskild medborgare har någon verkliginte möjlighet påverkaattman
politikernas beslut starktär Tau-beta0.24. sig dockDet rör minst lika



81

VillighetTabell 5.5. val framför val partisättaatt av person av

Instämmer Instämmer l Helt S:a Opinions-stort
helt i % balansstort sett motsattmot-

åsikt åsiktsett satt

Total svars-
fördelning 43 37 9 3211 100
Kommunslorlek
-4000 66 28 2 100 644
4000-10000 45 36 337 12 100
1000-25000 41 40 8 11 100 30
25000-150000 41 35 12 12 100 29
Kön
Män 45 3537 8 10 100
Kvinnor 41 38 9 12 100 29
Ålder
18-35 42 37 8 13 100 29
36-54 40 40 9 11 100 29
55-80 49 34 89 100 41
Utbildning
Obligatorisk 46 38 387 8 100

2 årObl.+ 44 37 7 11 100 33
3-år 39 37 11 13 100 26gymn -
Intresse för
politik
Inte alls intr. 64 23 3 10 100 54
Inte särskilt 44 43 7 6 100 38
Ganska intr. 41 35 10 100 2714
Mycket intr. 37 35 12 16 100 21
Partianhängare
Nej inte
partianhängare 45 40 7 9 100 36
Ja, över-men
tygad anhängare 43 940 8 100 34
Ja, starkt över-
tygad anhängare 40 12 2331 17 100
Ledamotsuppleant
Är ledsuppl. 30 36 27 7 100 23
Varit ledsuppl. 37 38 14 11 100 26
Nej 44 37 8 12 100 32

Andel i respektive
kangrupp som namn

på kandidat i
kommunvalet 49 5947 53

För sammanfattasvarsfördelningama vi till höger Opinions-Kommentar: i kolumnenlängstatt ettger
Måttetbalansmått. beräknas från helt denprocentandelden procentandel Instämmer drasattgenom som

åsikt.har Helt Måttet kan teoretisktvarieramellan och+100 -100.motsattsom
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direkt politi-det politiskamycket systemetprotest mot som omom en
svarande också ställts införpåstående dekerförakt. ärEtt annat som

för fatta beslutKommunpolitikerna bästa stäm-formulerat: gör sitt att som
avståndstagande från dettaönskemål.med kommuninvânarnas Ettmer

förtroendepå för poli-bristpåstående torde det ligger närmastvara som
dock samband mellan påtikerna finns ingetDet synensom personer.

Tau-beta-0.04.påståendekontra parti och detta sistnämndaperson
förklarapolitiska kanallmän skepticism inför detEn systemet en avse-

föreval valvärd nivån villigheten prioriteradel att person avavav
sådan prioritering mindremån detta förklaringen så blirparti. den ärI en

sannolikt dennaså det mindredärför det i fallintressant. ärDetta attatt
dockuttryck personröstning.prioritering verkligen sig i Det är stortar en

och inställningen till detdenna prioriteringsigsäger göragrupp som
Vi skall hurbara del förklaringen.politiska ärsystemet gruppenseen av

manligt kön ochkommun,bor i liten ärOmär sammansatt. avman en
försannolikhetentillhör den äldsta åldersgruppen så ärär stor att man

obligatoriskdessutom intemycket positiv till påståendet. änHar merman
års teoretisk utbildningeller åtminstone inte två utöverutbildning änmer

ointresseradsig eller intevad obligatoriskt och därtillär säger varasom
positivchansensärskilt intresserad politik, så ökar är änatt mer.manav

stark partianknytning mindretill hands de harligger ärDet nära att som
såväl nuvarandesig ocksåinställda till påståendet. visarpositivt Det att
mindre benägnaövertygade partianhängareoch tidigare ledamöter ärsom

föreprioritera parti.att person
uppfattarpersonegenskaperskall något på vilkaVi man somnu se

viktiga.

Kandidategenskaper

medborgarnafrågor ställts tillundersökningarna och har1979 1991I om
kommunalvalen de uppfattadevilka egenskaper hos kandidaterna i som

frågeformuleringskäl bådeväsentliga undersökningstelmiska ärAvmestsom
År lödundersökningama. 1979och något olika de tvåsvarsalternativ i

kommunfullmäktigekandidater tillfrågan: listor påNär görpartierna upp
fördelningen mellanoch kunnighet,de bl.a. hänsyn till erfarenhettar

till olika delar kommu-könen, samhällsklasser, åldersgrupper och att av
viktigast,dessablir företrädda. vilket NiAnge anser varasomnen av

Frågeformuleringen 1991också viktigt Närviktigast,näst minst var:men
olika egenska-de hänsyn tilltill fullmäktigevallistorgörpartierna tarupp
nedan nämndade olikahos kandidaterna. hur viktiga DuAnge anserper

fem egenskaper i 1979egenskaperna ochFör somsammavar en avvara.
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års undersökning skulle den Mycket viktig, Ganskaman nu ange om var
viktig, särskilt viktig respektive alls viktig.Inte Inte

5.6. bedömningTabell Medborgarnas önskvärda kandidategenskaperav

Mycket Ganska Inte Inte Summa Opin. Opin.
viktig viktig särskilt alls balans balansprocent

viktig viktig 1991 1979

Erfarenhet och
kunnighet 81 17 2 0 100 81 89

förFöreträdare olika
delar kommunen 41 44 ll 4 100 37 30av

mellanFördelning
37åldersgrupper 47 l l 5 100 32 -9

Fördelning mellan
38samhällsklasser 38 15 9 100 29 -3

Fördelning mellan
könen 29 2534 12 100 17 0

Båda undersökningama täcker alltså in fem egenskaper ochsamma rang-
ordningarna går jämföra. Vi kan också jämföra vilka olikaatt grupper som

olika prioriteringar vad eller mindre väsentligagör ärav som mer egen-
Svarstördelningamaskaper. för samtliga svarande redovisas dels1991 som

procentfördelningar, dels sammanfattade så vi från andelen sägeratt som
egenskap mycket viktigviss drar den andelär sägeratt atten sammasom

inteegenskap alls viktig. redo-är opinionsbalansindexDetta ettger som
kolumnenvisas i längs till höger. Medborgarnas bedömning vadnäst av

ochviktigt vad oviktigt vilketrelativt entydigär är är oavsettsom som
mått använder sig väsentligt kandidaterna besitterMest är attman av.
erfarenhet och kunnighet. obestritt i den meningen det knap-Detta är att

finns några dessa egenskaper alls viktiga.sätter Inte Dämästpast som som
kandidaternaskommer fördelning åldersgrupp ochvad gäller samhällsklass,

kommundel. egenskaper bedöms lika väsentliga.Dessa itre stort settsom
dockfinns i samtliga fall benägenavsevärdHär är atten grupp som se

respektive egenskap särskilt eller viktig.alls Minst viktigtInte Intesom
uppfattar det kandidaten eller kvinna. fördelningär Attman vara om man
mellan könen placeras beror framförsist allt färre könatt ser som
något mycket viktigt. det jämförelse med övrigaär Dessutom iärsom
egenskaper också här finner den andelenstörsta Intesom som svarar
alls viktig.
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Århuvudsakliga bildenDen mycket entydig. liksomär 1979 1991 var
erfarenhet och kunnighet den egenskap bedömdes särklassisom som
viktigast. därefterNärmast längre skalanavsevärtett stegmen ner
kommer liksom för 1991 vilken kommundel kandidaten bor i ellersom
kommer ifrån. de återståendeAv bedöms 1979 kön den någottre som
viktigare före samhällsklass och åldersgrupp. På isätt 1991samma som
års undersökning kön den egenskapär kontroversiell i denär mestsom
meningen här finns andel Minst viktigstörst markeringar.att

förInom Kommunalforskningsgruppens studier genomfördes iramen
samband med års1966 val vilkamätning typer argumenten av av som
förekom förmåntill för olika kandidater på partiernas nomineringsmöten.

kriterierDe för urval kandidater frågat knyter till deav som om nu an
Ävenregistrerades dennai undersökning. dominerade1966argument som

starkt erfarenhet och kunnighet. Sådana fram-argument typen argumentav
fördes ungefär hälften kandidaterna. kom kandidaternasDämästom av
ålder vilken anfördes i fjärdel de avsågargumenten av som grupprepresen-
tativitet. vid denna tidpunktDet i huvudsak liktydigt med ett argumentvar
för föryngring. På tredje plats återfinner vad kommun-motsvararsom
del, då med beteckningen region, vilken i femtedeltogs upp om en av
argumentationen. Därefter kommer yrke samhällsklass och kön, vilka
utgjorde något mindre sjättedelän Målgruppen förargumenten.en av
undersökningen såväl undersökningstelcniken och totaltsom var en annan
har det förflutit relativt lång tid. detta alltså de relativa för-Trots ärnu
delningen mycket lik den fanns och vad idag.1979 gällersom som

Kandidategenskaper 1979 och 1991

Kunnighet och erfarenhet kan renodlade personegenskaperses som som
finns hos vilken han eller hon tillhör förrepresentant oavsetten grupp
övrigt. framgår ocksåDet tydligt detta egenskaper uppskattasäratt som

i alla väljare. När de intenärmarestort sett sätterav man ser som
dessa egenskaper viktiga framskymtar anledningen kannärmastattsom

önskan förnyelse i politiken.vara en om
andra fyra kandidategenskaperDe väljarna fått ställning till kantasom

däremot kopplas till tanken på grupprepresentation. ligger i dessa fallDet
till handsnära föreställa sig här finns klart egenintresse.att Deatt ett som

betonar vikten respektive egenskaper det därför de önskargör att attav en
de själva tillhör skall bli bättre representerad. De attgrupp som som anser

respektive egenskaper inte viktiga därmed det inteär väsentligtsäger äratt
eller kanske inte önskvärt den det fråga blir specielltärattens grupp om
representerad. i vilkenFör utsträckning det går påvisa sådantatt att ettse
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fördel-hur viktig kandidaternasjämför vi uppfattningenegenintresse om
blandsamhällsklasser och könåldersgrupper, ärkommundelar,ning

Frågorna harmotsvarande egenskap.grupperade eftermedborgarna närmast
också denkan därmedställts och 1991 och vialltså 1979 egnase om

för-det skerhela tiden ellergmpptillhörigheten har betydelse omsamma
ändringar.

till individensKandidategenskaper, opinionsbalans relaterat5.7.Tabell egen
grupptillhörighet

FördelningFördelning
ålderkommundel
1979 199119911979

Bor i
-S 3635 Yngre13Centrum

27-1037 41 MedelUtanför centr.
Äldre -15 31

FördelningFördelning
könsamhällsklass

199119791979 1991

0Män 38 33Arbetare
34Kvinnor 427Tjänstemän l

22-2Företagare

Vipå kommundelar.kandidaternas fördelningförsta egenskapen ärDen
benägnapåtagligtbodde utanför centralortende 1979att mervarsomser

efter boende iviktig. Indelningenbeteckna denna egenskapatt res-som
kommundelsanloiytning,mått påutanför centralortpektive är grovtett

borförefaller medborgaremed detta mått sååtminstone mätt sommen
detobetydligt benägnacentralorten inte alls ellerutanför 1991 att semer

de behöver särskild representation.attsom
samband med 1966istudiet partiernas nomineringsprocesserFrån av

uppfattadespolitikemivådå åtminstone påframgår ålderårs val att vara
1966Mellan undersökningarnaegenskap kommundel.väsentlig änen mer

kommunala indelningen. Enomfattande ändringar i denliggeroch 1979
blevkommunerna störreinnebörd förändringarnaväsentlig att urvarav

tillhänsyntorde förklara behovetgeografisk synpunkt. väl störreDetta av
kommundel 1979.



86

indelningEn i åldersgrupper tidigare möjlighetanväntstresamma som ger
till analys hur på åldersfördelningen bland kandidaterna. Härav man ser

skillnaderna mellanär åldersgrupperna relativt måttliga både 1979 och
1991. dettaDet är värt påtaglig förändring. Vid bådatrots att notera en
tillfällena det den åldersgruppenär starkast betonar behovetyngsta som av

Århänsyn till lämplig fördelning på åldersgrupper. 1979 minskar tonvikt
på egenskapen åldersfördelning systematiskt med ökande ålder. bildDenna
ändras 1991. har den äldstaNu börjat betona betydelsen för-gruppen av
delning på åldersgrupper i utsträckning tidigare.större än

Vi inte hur bedömningen mellan och1979 1991. före-vet Detsett ut
faller dock rimligt förändring det här slaget i ljusetatt störrese en av av
motsättningar eller åtminstone konkurrensstörre mellan detnärgrupper
gäller välfårdsfördelningen. delvis annorlundaEn tolkning skulle kunna

den från flera håll uttalade principen pensionera politikeratt vidattvara
normal pensionsålder har börjat uppmärksammas. äldsta åldersgruppenDen

bekant idag påtagligtär underrepresenterad i politiska församlingar.som
Bedömningen den betydelse fördelningen på samhällsklass har iärav

densamma 1979 och Arbetare1991. betonar dennastort sett fördelning
tjänstemänän i sin betonar den företagarejordbru-änturmer som mer

kare. Skillnaderna mellan yrkesgruppema måttligtär stora systema-men
tiska.

Synen på kandidaternas könsfördelning har förändrats och ocksåärmest
Ården kontroversiella. 1979 fanns det inga skillnadermest mellan män

och kvinnor i på könsfördelningen. 1991 års undersökningI har visynen
redan könstillhörighet bedömts den minst väsentliganoterat att kan-som
didategenskapen. harHär emellertid och kvinnor idagmän olika uppfatt-
ningar. Kvinnorna placerar könsfördelning mycket viktigare vadännu som
männen Vad beträffargör. kandidategenskaper det denär största grupp-
skillnaden eller gruppmotsättningen vi skall ocksåDetsett. noterassom

det frågaär generell förändring blandatt kvinnliga väljare. Det ärom en
till exempel alldeles felaktigt föreställa sig det skulle deatt att vara yngre

driver på denna utveckling och det alltså skulle kunnaattsom vara en
effekt väljargrupper tillkommit. Bland kvinnor finnsatt inga skill-av nya
nader mellan olika åldersgrupper det gäller dessa önskemål.när iMän
olika åldersgrupper skiljer sig däremot något åt. i den äldsta ålders-Män

stöder i utsträckningstörre övriga åsikten fördelningän påattgruppen
kön viktig.är Utslaget för kvinnorna beträffande fördel-är extra stort
ningen på kön kvinnorna 1991 också i övrigt benägnaär änmen mer

betonamännen olika gruppegenskaper. skulle kunna deatt Man se som en
aktivistisk attityd.mer

förslagDet till personvalsinslag personvalskommittén förordar innebärsom
positivt val. kan den kandidatMan gillar hjälpett på vägen.extrage man

blirDäremot det inte enklare tidigare markera motståndän vissatt mot en
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här.betydelse Somkan ha vissvalsedeln.kandidat strykning Detta
degruppskillnaden ivi denutpräglat exempel kan störstasärskilt ta

kvinnor.ochden mellan Dennaopinionsbalansmått redovisats, mänsom
blanddet äruppkommit männenhar till avsevärd delskillnad attgenom

viktigt respektiveallskönandelar placerat Intelika stora somsomsom
andelmindreSlutresultatet blir avsevärtviktigt. Det ärMycket aven

viktig egenskap.alls Dekönplacerar Intekvinnorna somensom som
tillföreliggande förslagetdetviktig kan iegenskapbedömer somen

bedömerinte dehörd. kan däremotsin Detgöra röströstningssystem som
mindre viktig.egenskap somsamma

skulle kunnameningarnamellan därjämförelseEn varagrupperamian
politiker.väljare ochmellanoch valda ellerden mellan väljaredelade är

Är mellanprioriteringenfälla utslagetkriterier fårdet omsamma som
får denväljarnaifall görainom partiernasker interntkandidater som

haridealiskt för 1991. Härjämförelse inteför dennadirekt Underlaget är
politikerundersökningen. Denfråntillgång till några resultatintevi ännu

frammedborgarundersökningeniskrivs. kan vipågår detta taDäremotnär
nämndkommunalledamötersuppleanter ieller har varitden ärgrupp som

för fåmedborgaremed övrigastyrelse. Vi jämför demeller att en upp-
medjämför viOckså härnågra skillnader.ifall det föreliggerfattning om

kontrol-dessutomfallet kan videtmotsvarande data från 1979. I senare
Överens-politikerundersökningen.får med den fullständigaresultat videlera

väljarundersökningenivalda ledamötermellan resultaten frånstämmelsen
visståtminstonegod. resultatpolitikerundersökningenoch Dettaär ger

bild.rättvisandeockså kanjämförelsestöd för 1991att ge ensamma
ochbåde väljareförsta platsoch kunnighet placerasErfarenhet av

kandidaternasenighetenLikavid båda tillfällena.valda är attstor om
Politikernaviktigaste kriteriet.det dåmästkommundelarfördelning är

tredjeplats medandeladoch könpå åldersedan fördelningplacerar
krite-viktigtmindresamhällsklass bedöms avsevärtfördelning ettsom

ochbeträffar ålderuppfattning vadVäljarna har irium. settstort samma
något viktigare. Däremotfördelning på könde placerarkön även somom

gällervadpolitikernauppfattninghelt än1979har väljarna annanen
dettaplacerabenägnapåtagligtsamhällsklass.fördelning De är attmer

ålder.med kön ochkriterium paritetviktigt iettsom
politikeroch 1991väljaremotsvarande jämförelse mellangörNär man

nivåerna.samstämmighet mellanfortsattkonstateraså kan storman en
ålder,ordningenlika ikriterierna placerasåterståendeOckså de tre sam-

ochpolitikermellantill motsättningkön. tendensochhällsklass Den
Vad gälleralltså 1991.återfinns intekan skönjas 1979medborgare som

någonspelaalltså inteså skulle detkriterierpå dennautfallet typ nuav
väljarnakandidater ellerblandpolitikerna prioriteraravgörande roll omom

personval.det igör
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Tabell 5.8. Bedömning kandidategenskaper väljare 1979och valda ochav -
1991, opinionsbalans.

Ålder1979 Erfarenhet Kommun- Samhälls- Kön
kunnighet delar klass

Ãrvarit
ledamot 94 47 -4 -30 -4
väljare

ledamöter 88 29 -9 -2 0

Ålder1991 Erfarenhet Kommun- Samhälls- Kön
kunnighet delar klass

Ärvarit
ledamot 77 51 33 22 l7
väljare

ledamöter 84 34 27 25 15

Kommentar.Opinonsbalanssiffromai tabellen inte nivâmâssigtjämförbaraår mellan 1979och Jfr1991.
tabell 5.5 ovan

den tidigareI nämnda studien nomineringsprocessen inom partierna iav
samband med 1966 års kanval vi inhämta de olika inteatt argumenten
framfördes kandidater. Argument erfarenhettypom samma grupp av av
kunnighet viktigast detnär gällde placeringen på valbar plats. Devar
övriga har karaktär grupprepresentationargumenten, som av var mer van-
liga på återstående del listorna, alltså ifråga de kandidaterav om som
hade liten eller ingen chans valda.bli den mån denna iakttagelseIatt
fortfarande speglar verkligheten innebär det politikeräven iatt om sam-
band med nomineringar och väljare i samband med personval sigsäger
tillämpa kriterier, så de det eventuellt integör kandi-samma samma
dater.

Vi utgår ifrån absolut förutsättning för skall kunnaatt atten man ge-
nomföra personröstning kännerär till åtminstone någonatt namnetman
kandidat. Om personröstningen skall ske till förmån för kandidat så bören

också känna till någon kandidat har den egenskapnamnetman som
eller tillhör den det viktigast den blir representerad.attgrupp man anser
Ett kontrollerasätt så fallet jämföra namnkunskapenatt är är blandattom
dem kandidategenskap viktigast eller mycket viktigsom anger en som
med dem egenskap minst viktig eller inte allssom anger samma som
viktig. innebärDet vi i detta fall avstår från beräkna opinons-att att
balanser och i stället på namnkunskapen inom och utgångs-ser var en av
grupperna.
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19911979 ochnamnkunskapkandidategenskaperBedömning5.9.Tabel av -

Ålder KönSamhälls-Kommun-Erfarenhet
klasskunnighet delar

1979Bedömning
5566567073Viktigast
7172637772viktigastNäst
7274806758Minst viktig

1991Bedömning
4244465045viktigMycket
48464855 47viktigGanska

särskiltInte
5055465063viktig
4745463945viktigInte alls

kandidat ipå någonkanden procentandelSiñmma inne i tabellenKommentar: angenamnsomanger
kommtmvalet.

namnkunskap mellanskillnaden iframträderförst ärDet att grup-som
dockskullefinns 1979skillnaderpåfallandeinte Deär stor. somperna

namnkunskapen störresammanhang.betydelse i detta Här ärinte utanvara
på kom-fördelningErfarenhetkunnighet respektivebland dem sättersom

tvådessaviktigast. sätterviktigast eller Demundelar näst egen-somsom
dessaprioriterarminst viktiga kan färre Deskaper egen-namn. somsom

låtaförutsättningarkunskapsmässigtskulle därmed hatt störst attskaper
fördelningplacerarpersonröstning. Deprioritering slå igenom isin somen

kanviktigastellerviktigastsamhällsklass och kön nästpå ålder, som
vik-egenskaper minstdefärredäremot än somanger sammasomnamn

iömtsätt-kunskapsmässigamed denågot beställtskulle varit sämretiga. Det
prio-personval.påverka Dedessa prioriteringarlåtaningarna ettatt som

skillnadenSannoliktkan iler äregenskaper ettned dessariterar namn.
etableradeoch kanskeinvolveradeintresserade,deuttryck för att som var

representationsåginteutsträckning,kunde ioch störrei systemet namn
År skillnaderdessaharväsentlig. 1991egenskaperetter dessa tre som

fördelade.jämntförutsättningarnade kunskapsmässiga ärochutjämnats

väljaremellanSkillnader grupper av

kandi-bedömerväljareundersökt hur olikatidigareinrVi avgrupper
bättreblirde självakunnaskulle represente-dategenskaper göra attsom
individegenskaperochkommunmiljö-urval depårade. viNu ett avser
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förekommit tidigare. Beträffande kandidategenskapema har det redansom
framkommit erfarenhetkrmnighet placeras viktigast alla ochatt som av
detta med bara små skillnader mellan vi på deNär andragruppema. ser
fyra egenskaperna och hur de prioriteras i olika befolkningsgrupper fram-
kommer vissa skillnader. kan urskilja delgrupperMan i befolkningen som
tenderar beteckna kandidategenskaper mycket viktiga,att vil-oavsettsom
ken egenskap det sigrör allmänt särskiltDe benägna betonaär attom.
vikten grupprepresentativitet. Vi illustrerar detta med medeltalen i ko-av
lumnen längst till höger. högre värde innebärEtt egenskapenatt man ser

viktig och högt genomsnitt innebär följaktligenett attsom samt-man ser
liga eller flertalet egenskaper viktiga. vi kvinnor mycketHär ärattsom ser

benägna betonaän viktenmän alla dessa egenskaper.attmer av
Andra speciellt benägnaär betona dessa kandidat-attgrupper som

egenskaper yrkesgruppenär arbetare, med högst obligatorisk +personer
två års teoretisk utbildning och också sådana på lands-ärsom uppvuxna
bygden.

Ett särskiljasätt med olika uppfattningannat påatt är attgrupper se
partisympati. politiskaDe partierna skiljer sig så medlemmar iatt par-
tier längre till på den politiskavänster skalan benägnaär betonaattmer
vikten representation för de olika bild entydig förDenna ärav grupperna.
riksdagspartierna. första hand lokalaI partier däremot svårplaceradeär i
detta avseende. finns däremotDet inget samband med sociala kontakter,
intresse för politik eller partianhängare ellerär partimedlem.om man

framträderDet minskning allmänt fören av engagemang grupprepre-
sentation i sig själva underrepresenterade. börDetgrupper som ser som
åter poängteras markering egenskap viktigatt inteär äratten av en
detsamma ställningstagnde för personröstning. kan likavälett Mansom
tolka det markering vilka egenskaper partiet bör hänsyn tilltasom en av

valsedlarnanär sätts Om vill inom partierna ellersamman. man agera
personval bestäms från denna bedömning.separatgenom
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kandidategenskaper 1999, opinionsbalanser5.10. PrioriteringTabell av -
personbakgrund

Ålder Medel-Samhälls- KönKunnighet Kommun-
klass talerfarenhet delar

Kommunstorlek
28 2978 43 31 14-4000

324000-10000 81 40 34 36 18
281000-25000 80 40 31 25 14

29 25 2925000- 50000 82 29 311
Kön

1923 21 0Män 79 31
37 34 3981 45 40Kvinnor

Ålder
2928 1618-35 73 35 36
2630 1536-54 86 39 21
3183 31 28 2555-80 41

Yrkesgrupp
35 33 19 3378 43Arbetare

2727 27 18Tjänstemän 83 34
2480 41 24 22 9FöretagJordbr.

Utbildning
24 34Obligatorisk 81 40 32 39

3179 37 26 18Obl.+ 2 år 41
2380 24 23 103-år 35gymn -

Uppväxtmiljö
3479 47 33 34 22Landsbygd

35 23 17 28Samhälle 82 37
2583 29 28 29 14Stad

30 9 24Storstad 77 30 26
Politiskt engage-

i uppväxt-mang
familjen

29 17 28Ja 81 38 27
28 17 29Nej 80 38 33

Känner grannar
Känner person-

2938 29 29 19ligen många 82
Har mycket liten

30 13 2977 38 36kontakt

respektiveradför de fyraåterfannsgenomsnitt opinionsbalansemaI kolumnenmedeltalKommentar: av
representativitetsanknytning.ej erfarenhetlcunnighetkandidategenskapema med
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Tabell 5.11. Prioritering kandidategenskaper 1991, opinionsbalanser in-av -
för politik och partianknytningtresse

ÅlderKunnighet Kommun- Samhålls- Kön Medel-
erfarenhet delar klass tal

Intresse för
politik
Inte alls intr. 82 36 29 30 9 26
inte särskilt 81 39 33 33 16 30
Gaska intr. 79 38 31 24 21 29
Mycket intr. 78 32 35 24 17 27
Partisympati
Vänsterpartiet 82 50 42 60 20 43
S0c.dem. 81 39 35 39 24 34
Centerpartiet 81 47 35 25 17 31
Folkplib. 85 26 31 23 28 27
Modsaml. 87 27 19 l 0 12
KDS 87 34 25 19 9 22
Miljöp.de 74gröna 34 21 31 17 26
Ny demokrati 72 4 29 36 0 17
Lokaltannat 85 35 37 46 36 39p.
Blanktej röstat 77 18 3 37 2 15
Partianhängare
Nej inte
partianhängare 78 40 33 28 22 31
Ja, över-men
tygad anhängare 81 38 32 30 17 29
Ja, starkt över-
tygad anhängar 83 37 32 27 14e
28
Medlem partiav
Ja 82 41 29 24 22 29
Nej 83 35 30 23 16 26

Kommentar:Se tabell 5.10

kommunalaDen personröstaren

grundläggande förutsättningenDen for personröstning på kommunalmest
nivå namnkunskap.är Namnkmskapen högre beträffande kandidaterär i
kommunvalet det kandidatergäller riksdagsvaletän när i och landstingsvalet.

borNär i eller mindreär i kommuner känneruppväxt i störreman man
utsträckning till på kandidater. oftast kanDe ärnamn grupper som namn
de ofta uppvisar också kunskap och hög aktivitetsnivå. Det ärsom annan
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obligatorisk utbildning och med politisktmedelålders medmän änmer
klar bild partiernasredan uppväxtmiljön. hari Man en avengagemang
förtroende för detviktig och hartycker valutgången äratt po-program,

på olikadess beslutsfattare.litiska och sätt ärPersonersystemet som
på kandidater ipolitiskt intresserade kanpolitiskt aktiva och störrenamn

teckenfinns inte några entydigautsträckning övriga medborgare. Detän
under de decennierförändring kunskapsnivånpå någon i närastörre tre

svårtolkade dettadock något ifrån vilka uppgifter finns. Resultaten är
riksdagsenamnkunskapen beträffandeavseende. Undersökningar rörande

kunskapsnivån.kandidater tyder på viss nedgång ien
huvudsak sådana harkandidater kan på iärDe som manman namn

för personvalförtroende för. finns mycket lite underlag tankenDet att
bort.kommunpolitiker skulleskulle till följd impopuläraatt rensasge

de röstberättigade kandäremot fjärdedelbörDet attnoteras namngeaven
hardennakandidater från olika partier.flera Det är närmast grupp som

helt påkunskapsmässiga förutsättningar personröstaatt
innebar också villighetandra och krävande förutsättningen,Den attmer

och högre grad aktivitetbyta grad politiskt intresseparti. Högre avav
också mindreemellertid inte bara namnkunskapinnebär större utan en

viktigare val parti.villighet val Man äränärattatt person avanse av
förmån för alternativtinvolverad i och inte ställning till ettsystemet tar

tanken valvälja helt stöderDesätt attatt representanter. avsom
måttligtofta de lite ellerviktigare val parti ärär än är somperson av

själva aktiva.intresserade politik och liten eller ingen utsträckningi ärav
liggerockså negativa till det politiska avsevärtDetDe är ettsystemet.

ställningstagandetavståndstagande från politikens frmgera iinslag sätt attav
val däremot inte nöd-till förmån för före val parti. Det ärav person av

individer.förenat politikerna Samman-vändigtvis med misstro mot som
exempelhelt vad gäller tillden instämmersättningen ut-av grupp som

instämmande inteoch det troligtbildning politiskt intresse ärgör ettatt
tillräcklig förutsättning för personröstning.en

på någonkunskaptvå förutsättningarna för personröstning,De om namn
kandidat viktigarekandidat och villighet val änutpräglad sättaatt somav

parti uppfylls bara i viss utsträckning inom Det ärval gmpper.sammaav
ochkommunernaframför allt de de befolkningsmässigt minstabor isom

destorstäderna i denna meningockså utanför ärär somsom uppvuxna
ideala personröstama.

hos kandidaternavilka egenskapertredje fråga vi berörtDen ärsom
och politikerviktiga. fråga till väljareväljarna Den somsom anser vara

på valsedlarna.avsåg första hand kriterier för ordnaanalyserat i att namn
uppfattasförefaller de kriterierdock högst rimligt väsent-Det att varasom

skulle personval.liga här slå igenom iäven ett
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kan urskiljaMan inslag gruppintresse i ställningstagandena.ett Mestav
entydigt framträder detta i kvinnor bedömmer betydelsen jämn för-att av
delning på kön så mycket viktigare vadän männen Vigör.som noterar
här ökning kvinnornas jämfört med tidigarestor under-en av engagemang
sökningar. framträderDet också i de och de äldsta betonaratt yngsta
jämn åldersfördelning på kandidaterna vad de medelåldersän gör.mer

ställer de borDäremot utanför centralorten inte längre krav påstörresom
fördelning kandidaterna mellan olika delar kommunen.av av

Förutom gruppintresse grund för ställningstagande kanett som man
skönja tendens. Grupper sannolikt sig dåligten annan som anser vara
representerade tenderar betona kandidategenskaper främjaratt som grupp-
representativitet. gäller bara denDet inte också andrautanegna gruppen
sådana egenskaper. Arbetare, lågutbildade och kvinnor är grupper som
uppvisar denna tendens.

Vi har studerat olika förutsättningar för personröstning på kommunaltre
nivå, namnkrmskap, villighet pårösta ochpartiänatt person snarare
benägenhet vissa kandidategenskaper viktiga.att inte lättDet äranse vara

på grundval vad framkommit här försökaatt peka vilkautav som som
kommer sannolikt förefallerpersonrösta. Mest det kanatt attvara man
komma finna bland välinformeradepersonröstare och politisktatt intresse-
rade ändå inte partipolitisktär engagerade eller aktiva. Ompersoner som
de befinner sig i utkanten det politiska livet så ökar sannolikheten. Iav
utkanten därför de inte tycker sig få devad vill fä det sigatt Rörut ut.
dessutom kvinna i den eller äldre åldersgruppen ellerom en yngre en
väljare bor i liten kommun så ökar sannolikheten ytterligare. Omsom en
partiernas väljarna försvagas eller tveksamheten inför detgrepp om om
politiska ökar så ökar också sannolikheten för det kan blisystemet att
fråga personröstning med övergångäven mellan partierna.om

Noter

Johansson 1987, Westerståhl 1993

Med kunskap på kandidater här kan erinra sig elleratt ettom nanm avses man
flera motsvarande vad kan betecknas aktiv kunskap. Eventuellt ärnamn, som som
detta något högt ställt krav. Iett röstningssituationen oftast påser man namn
valsedlarna och det räcker med passiv narnnkunskap. Kunskapssituationen ären
därmed eventuellt något bättre än vad vi får fram här.

Beträffande förändringar i partiidentiñkation, GilljamHolmberg 1993, 174sid.se
ff.
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Undersökningarna 1966 och 1970 genomfördes inom för Kommunalmsk-ramen
KFG. Forskningen finansierades Riksbankens Jubileumsfond.ningsgmppen av

Riksdagen anslog via Kommunaldemokratiska kommittén 1979 årsmedel till un-
dersökning och den utfördes Kømmunaldemohatiskainom förramen
forskningsgruppen KDFG. Undersökningen år 1991 finansieradär av
Civildeparternentet, Kommunförbundet och Landstingsförbundet. Den ingår i forsk-

Demokratiningsprojektet Förändring. Svenska kommuner och landsting deti i
lokala välfdrdssamhället.

Samtliga undersökningar har viktats så den bild framkommeratt motsvararsom
genomsnittskommunen utanför de storstäderna. För åren 1979 och 1991 ärtre
undersökningsdesignen redan från på Förbörjan inriktad denna redovisning.typ av
studierna från 1966 och 1970 innebär viktningen från jäm-denett avsteg typ av

förutsattesförelser i den då aktuella uppläggningen.som

Jämför redovisning i teknisk beträffande denna undersökning, Johansson,rapport
Lorentzon, Strömberg 1993.

Jämför Johansson, Lorentson, Strömberg Frågetekniken skiljer sig också mel-a.a.
Årlan de tidigare och den undersökningen. 1991 fick tillfrågadede endastsenaste

fråga de valen fickoch sedan aktivt komma fram till såvältreen som angav man
partitillhörighet. l de tidigare undersökningarna ställdes frågansomnamn om namn

på kandidater systematiskt för varje parti Dennai varje val. teknik torde ettge
påtagligt tillskott av svar.

Jfr Holmberg 1993

En regressionsanalys har genomförts med egenskaperattityder. Närurvalett av
koefficientema är signifikanta illustrerar de finns effekter åtminstonedetatt som

helt förmedlasinte någon de andra förklaringsvariablerna.ingåendegenom av
Koefficientema skillnader i namnkunskap mätt i procentenheter.anger

Effekten att:av
Bo i största kommunerna -13%
Kön Ej sign.
Vara åldern 36-54i år +9%
Ha till 2 år oblutbildning +5%änupp mer
Utbildning, obligatorisk 3år eller +19%+ mer
Vara inte särskilt intresserad politik +l0%av
Ganska intresserad politik +24%av
Mycket intresserad politik +35%av
Partianhängare, övertygad +13%
Partianhängare, starkt övertygad +l8%



96

Samtliga koefficienter signifikanta 95är på procentsnivån. Skillnadensom anges
mellan män och kvinnor inte signifikant 1991.ar

10. Jämförelsen 1979med kompliceras frågadet andra svarsalternativ.attav var om
Man skulle då vad viktigast, näst viktigast och minst viktigt. Manange som var
behövde inte göra någon bedömning återstående Denalternativ. jämförelse viav
väljer innebär vi lägger den andel viktigastegenskapenatt samman som anger som
med den andelen egenskapen viktigast. Frånnäst denna andel drarsom anger som
vi den andel egenskap minst viktig. Detta det mestsom anser samma vara ger
jämförbara opinionsbalansmåttet. Vi kan jämföra rangordningar totalt och skill-sett
nader mellan Däremot analysen inte någon möjlighet till ängrupper. ger mer en
mycket jämförelse nivåerna vad gäller hur väsentlig egenskapen vidärgrov av
respektive tillfälle.

11. Barkfeldt m.fl 1971, s.154 ff., Wcsterståhl, Johansson 1981 110 fi.s

12. En motsvarande skillnad bestående i kvinnor kvinnligauppmärksammar kandi-att
dater än vad män gör har påvisats i undersökningar de riksdags-senastemer av
valen. Wängnerud 1993

13. Barkfeldt m.fl. a.a.

14. Holmberg 1993.

15. En undersökning effekten personmarkeringar i Norgekommunalvalet i 1987av av
visar sannolikheten för omval inte påverkas systematiskt väljarna iatt av annan
riktning än vad partiernas tidigare prioriteringar gjort. Larsen, Offerdal 1992, sid
26 ff.
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Jörgen Westerståhl

6 Personbedömning motiv försom

röstsplittring

studieDenna gäller mycket liten del de svenska väljarna eller kringen av
5 karakteriserasDe deprocent. dels påröstat olikaatt partier vid deav
samtidiga valen 1991, dels uppgivit de gjort så bedömningatt p g a en

de kandidater partierna ställtav upp.
Varför då demiaär lilla intresse Det sammanhänger med detgrupp av

svenska valsystemets egenskaper. måsteMan parti,rösta blirannars
rösten ogiltig. På de förtryckta partivalsedlama finns antalett namn upp-

Det flertalet väljare lämnartagna. stora oförändrad sedel. Vad deen
tycker på valsedeln obekant.är inställningDeras till kan-om personerna
didaterna kan tänkas täcka hel skala från hög till måttlig uppskattning,en
över obekantskap elleracceptans, ointresse till grader ogillande,av som
dock inte såär starkt partivalet påverkas. rådandeatt Den ordningen med
samtidiga riksdags-, landstings- och kommunalval har emellertid, oavsikt-
ligt, öppnat möjlighet någoti valen låtaatt personbedömningenen av
bestämma partivalet detta leder till totaltutan att partibyte.

Den här ska studeras påverkas alltså i sitt partivalgrupp som av en
personbedömning i de samtidiga valen.ett När och partisympatiav person-
pekar håll eller inte allt för starkt divergerar, det svårtärsamma att
avgöra antagligen också för väljaren själv vilken relativ betydelse- -
personbedömningen kan ha. harHär däremot för vilkenen grupp
personbedömningen dem själva ha avgörande betydelse ochav anges en

därvid utnyttjar det nuvarande valsystemets möjligheter. Skulle förut-som
sättningarna för personval generellt vidgas, blir det de personorienterademer
väljarna i första hand kommer utnyttja de möjligheterna.att Desom nya
väljare vi här skall specialstudera kan utgöra bland deantas prototypen

personinriktade.mer
Undersökningen bygger på data insamlats via enkäter i kommun-som en

undersökning genomförd i samband med 1991 års val se härom närmare
kapitel i denna5 volym.
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partierolikapåför röstamotivUppgivna att

valen tillideparti röstatpå vilketförstombadstillfrågadeDe ange
sågivetvislöd: ärfråga Detkommunen. Nästaochlandstingetriksdagen,

röstade påduvalen. Omolikadeipartierolikapåkan röstaatt man
digfickdetvadkommunalvalet,ochriksdagsvalet somiolika partier var

frågandetiexercisenminskavalen Förbåda atti deolikaröstaatt
svarandeåtskilligadet sigvisadeEmellertid attlandstingsvalet.uteslöts

landstingsvalet.iställningstagandemotiverade sittäven
påröstadeintesvarandede sammadet 22Totalt procent somavvar

partier,på olikade röstatdem attvalen. Avallaparti i uppgavtre som
flestamotiv. Desina594eller angavredovisade 73 procent personer

uppfattarröstningdenförvanligenvalenför manendastmotiv ett av -
motiverade sinNågrapartisympatin.dominerandedenfrånavvikandesom

1,2motivantaletgenomsnittligadetval: pervariröstning än ettmer
maximaltförmotivuppgivna attdessabaseras6:1-3Tabellemaperson.

bas.individernaalltsåoch harmotivinformationen somutnyttja
specificeradeåttauppdelats iharpartierolikapåröstningförMotiven

låtermån detdenividare,harMotivenövrigt.och gruppengrupper,
har integäller. Enmotivetvalslagspå det gruppfördelatssig göra,

specificeras.kunnat närmare
påsigfördelar tremotivenframgårtabell 6:1 attitotalkolumnenAv
motivpersonmotiv,nämligenvardera,20-21med procentstora grupper

allmänhet.politiken isådanaochsakfrågorspeciella avsersomavsersom
kanTaktik-motivet t.ex.följande:Övriga innebärmotivspecificerade
försvinnaskalldetförriksdagsvaleti attmiljöpartietpågälla röstaatt

med sittmissnöjduttryckligenbestraffning ärVidriksdagen.från man
dethelagällerAvståndstagandedärföroch annat.parti röstar ett

demokrati. Närtillanhängarefrämstanförsochpolitiska nysystemet av
aktuelladetiställerpartietbetyder detsaknas, attparti uppbästa

kunskapsaknardeuttryckligenockså att omNågravalet. procent anger
kommunal-gällerdetvanligast närPersonmotiv ärlandstingsvalet.t.ex. -

riksdagsvalet 6gällerdetvanligt närminst pro-ochprocentvalet 27
cent.
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Tabell 6.1. Motiv för påröstning olika partier vid riksdags-, landstings- och
kommunalvalet 1991. procent

Riksdags- Landstings- Kommunal- Ospeci-
Motiv val val val ficerat Totalt

Person 6 17 27 20 20
sakfrågor 20 26 22 20 21
Allmän politik 18 18 22 23 21
Taktik 18 3 3 2 6
Bestraffning 9 3 l 4
Avståndstagande 16 l 2 5-
Bästa parti saknas 2 20 12 7-
Saknar kunskap 1 13 4 1 3
Övrigt 10 6 31 13-
Summa 100procent 100 100 100 100
Antal motiv 163 66 310 181 720

Personmotivens innebörd växlar tabell 6:2: kanDe positiva,vara nega-
innebärativa, personligenatt bekantär med vederbörande eller ocksåman

formuleras neutralt, valett.ex viktigt.är Av totalkolumnenav personer
kan utläsas 26att är negativa, dvsprocent röstningen motiveras attav

ogillar partiets företrädare jfr strykningama påman valsedlar.av namn
likaDet är många uttryckligen framhåller personliga förtjänster hossom

kandidaterna motiv. Bekantskapsmotivet torde kunna tolkassom ettsom
positivt motiv.

Tabell 6:2. Personmotivens innebörd. procent

Person- Riksdags- Landstings- Kommunal- Ospeci-
motiv val val val ticerat Totalt

Positivt 30 18 35 8 26
Negativt 50 37 29 ll 26
Bekantskap 27 11 8 11-
Neutralt 20 18 25 73 37
Summa 100procent 100 100 100 100
Antal personmotiv 10 11 83 36 140

Kommentar:Tabellen innebär ñnfördelning personmotiveni tabell 6:1. Observera antaletmotiven attav
riksdags-och landstingsvalenär mycket lågt.som avser
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partisrespektiveblandolika motivfördelningend.v.s.Motivprofilema, av
Personmotivtabell 6:3.skillnaderdrastiskaingauppvisaranhängare,

ochanhängareVänsterpartietsochdemokratisoñaminståberopas av ny
centerpartiets.blandoftamest

parti.respektiveMotivproñl inom6.3.Tabell

nydkdsMotiv mpmcsv

16 12162226 232013Person
62512 4123 242318sakfrågor

16 2313172421 3426politikAllmän
21616373613Taktik
484242811Bestraffning

233624Avståndstagande -- -
3 161868 411saknasBästa parti
38423kunskapSaknar ---

294 10Övrigt 6 126184
100100100100100100100100Summa procent
94847197829510255motivAntal

personröstandedeKarakteristik av

jämförelserenklaenbartanvändspersonröstandedekarakteriseraFör att
alltså frågaandra Det ärochpersonröstarmellan den grupper.somgrupp

varförvaritfrågeställningenHadeproñljämförelse.slags manettom
hålletandraåträknatshaskullepersonröstar, procenten

femdvsandramed fyrajämförspersonröstande grupperDe grupper,
specificeras:

personmotivanför
specificerade motivoch övrigafrågorallmänpolitiskasakfrågor,anför

motiveller oklaraokända
olika partieralla röstarsom

undersökningen.isvarandeantalettotala

svarande T. Avantalettotaladet22 grup-Gruppen A utgör procent av
omkringoch 0drygt 50Somkring 14 procentPA utgör procent,pen
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35 siffrorna växlarprocent något beroende på varierande bortfall av sva-
rande på de enskilda frågorna.

Personegenskaper

Kön Inga eller obetydliga könsskillnader; något fler kvinnor bland dem
uppgivit motiv för pårösta olikasom att partier se tabell 6:4.

Ålder Det någotär fler bland dem röstar på olika partier Aunga som
iän det totala urvalet T. Det färreär bland de personröstande P,unga

flest bland dem anför sakmotiv S och flestunga äldre bland demsom
vilkas motiv okändaär O.

Utbildning Utbildningen någotär högre bland högstA, bland ochP S
och väsentligt lägre bland O.

Personlig miljö

Kommuntyp Kommunerna indeladeär i där klass harl minstsex grupper
befolkning och minst andel boende i tätort, medan 6 har befolkningstörst
och störst andel boende i tätort se tabell 6:4.

Det föreligger inga nämnvärda skillnader mellan A och T. Däremot
finns det stark koncentration personröstandeen i små och glesa kom-av

30 alla i P, medanprocentmuner de särskiltär fåtaliga iav mellanstora
och kommunerstora med hög tätortsgrad. Både kommunstorlek och tät-
ortsgrad tycks alltså spela roll för personröstningen.

Politisk uppväxtmiljö. På frågan det någon politisktom var som var
engagerad eller hade kommunalt uppdrag i vederbörandes uppväxtmiljö

lika många i T A 23svarar procent. Motsvarande andelsom Pav
utgör 29 S 26procent, och O 17procent Politisktav procent.av enga-

i uppväxtmiljön har alltså ingen allmängemang inverkan på benägenheten
rösta på olikaatt partier däremot på förmågan artikulera sinamen att

motiv.

Partiidentiñkation och politisk aktivitet

Partiidentzjikation. Det är tidigare känt se Sören Holmberg 1987, Folke
Johansson 1987 partiidentiñkationatt minskar benägenheten påröstaatt

Ävenolika partier. i denna undersökning föreligger markerad skillnad:en
övertygade partianhängare iutgör T 21 och i A 10procent procent.
Anmärkningsvärt skillnadernaär att mellan de olika röstargrupperna som
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frånavvikerriktninggår ioch delvissmåpartipå ärän somett enmer
övertygade 10bland är 7anhängare P procent motvanligadet mönstret:

bland O.
följandeValdeltagandet mätsiRegelbundenhetenValdeltagande. genom

dem röstattillhörval, Dutidigaretillbaka påtänkerfråga: Om Du som
vidavstått från röstahareller Dufick attrösträttval sedanvid varje Du
vidde röstat79och A attval procentnågra Av Tnågot eller svarar
ochför 82Ssiffra 85 procentmotsvarandeval. procent,varje För P är

samvarierardettapå sättpolitiska aktiviteten mättför O 70 Denprocent.
partiidentiñkationen.medalltså inte

gångnågonsjälvFråga:politiker. Har DupåverkaFörsök even-att -
ellerbeslutkommunaltpåverkaförsöktandramed etttuellt tillsammans -

någothär störrevisarpartierolikaröstarplaner Dekommunens som
Skillnadenför T.2530 procentaktivitet,genomsnittlig A motprocent

med 38för Sfrämstochmedför 31värdehögre P procentberor
alltsåSkillnaden är storendast når 17däremot 0 procent.medanprocent,

delen bestårtillpartier störreolikapåde röstarunderstrykeroch att som
aktiva.politisktmångamed relativtav grupper

politiskt intresseAllmänt

frågan ärvanligadengenerellt. SvarenPolitiskt manintresse, om
politikintresseradallsintesärskilt ellerganska, intemycket, ger ge-av

alternativenförstatvådeväljerandelungefärnomsnittligt somsamma
bland helaocholika partierbland dem röstaroch ganskamycket som

draremellertid Oprocent. ärDet55Turvalet A 53 sommotprocent
för Soch 62för P procent54procentandelen 43 procent sommotner

genomsnittet.klartligger över
nyheteroch lokalakommunalpolitikrikspolitik,för läsaIntresset att om
skillnadingenföreliggeroch AMellan Tlikadantuppvisar mönster.ett

medanmycket,elleralltläsa isigandelenbeträffande säger settstortsom
S harnyheter.lokalaförundantagvärden medgenomgående lägrevisarO

lokala nyheter.ochkommunalpolitikrikspolitik, förvärdet för Phögsta

Personintresse

personröstarmed deräknarimligtförefaller attNamnkânnedom. Det att som
utsträckning änskall ide störrepersonintresserade,också skall attvara

medpolitikförbindaandra personer.
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mått på detta kan namnkännedomEtt fråga kännerEnanses vara. om man
till på någon de kandidater stod på röstsedlama i hemortennamnet av som
vid riksdagsvalet, landstingsvalet respektive kommunalvalet följandegav
resultat:

Kan i P S 0 T Aange namn

riksdagsvalet 57 37 15 33 32
landstingsvalet 48 28 13 26 26
kommunalvalet 71 50 23 42 44

Återigen finner vi den totala befolkningen och alla de påröstatatt som
olika partier uppvisar exakt eller exakt fördelning.nästan Namn-samma
kunskapen för kandidaternaär störst i kommunalvalet därefter i riksdags-
valet och lägst landstingsvalet.i har nivåskillnademaMen mellan Snu
och blivitO drastiska. uppvisarP genomgående gånger högreän tremer
namnkimskap 0 ochän S ligger däremellan. Observera Pzsatt stora
namnkunskap enbart gäller det val där poli-P Förpersonröstat. P är
tiken generellt i högre grad personifrerad.

Bedömning kandidategenskaper. fråga lyder: partiernaEn När görav
listor till firllmälctigeval de hänsyn till olika egenskaper hos kan-tarupp

didaterna. hurAnge viktiga du de olika nedan nämnda egenska-anser
vara. Som exempel på egenskaper erfarenhet och kunnig-nämnsperna

fördelninghet, mellan könen, mellan samhällsklasser, mellan åldersgrupper
företrädareoch för olika delar kommunen. Endast den förstnämndaav

egenskapen, erfarenhet och kunnighet, personorienterad medan övrigaär
gäller representativitetsfrågor.

Liksom i tidigare undersökningar får personegenskaper det högsta vär-
det. Cirka 72 i både och erfarenhet och kunnighetT Aprocent anger som

Ävenmycket viktiga egenskaper. här visar det emellertidsig Patt ger
dem det högsta värdet eller 80 S 73 och 0 65procent, procent procent.
Åter alltså deär personröstande också de starkast personorienterade.

Bekantskap med Frågan gäller personligen kännergrannar. om man
många eller inte har mycken kontakt med dem. Kännergrannar om man
personligen många 66 i och Pågör 64 iT A.procent procent nyttgrannar
skiljer sig bland dem olika partier: 82röstar procentgrupperna som
för 64 för ochS för57 0.procent procent
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Sammanfattning

Resultaten denna specialstudie de egenskaper karaktäriserar deav av som
personröstande de personmotiv för sin röstning på olikasom anger-
partier vid de samtidiga valen ganska lätta sammanfatta.är Vi haratt-
jämfört de personröstande med fyra den befolkningen,totala allagrupper:

på olika partier, de andra specificeraderöstar motiv för sinsom som anger
röstning på olika partier främst sakfrågor och allmän politik och de- -

inte något motiv eller oklart motiv.som anger
huvudmönsterEtt framträder vid flestade jämtörelsema: hela gruppen

på olikaröstar partier skiljer sig särskiltinte mycket från total-som
befolkningen, medan däremot klar skiljelinje skär igenomen gruppen som

på olika partier.röstar På sidan står den tredjedel inte angivitena som
några motiv eller några tydbara förmotiv sin röstning på olika partier, på
den andra sidan står övriga. förstnämnda består något högreDen igruppen
grad kvinnor äldre och med lägreän män,av av personer av personer
utbildning. politisktDe mindre intresserade, både och detär generellt när
gäller speciella politiska områden, de mindre politiskt aktiva,är röstar
mindre regelbundet och de kommer liten utsträckning fråni politiskten
engagerad uppväxtrniljö. ganska den bildDenna välmotsvarargrupp som
från början på dem röstade på olika Särlvik,partier Peterssongavs som
1975 ff.48 karakteriserasDe instabilf politiskt ställningsta-etts av
gande, osäkerhet vilket parti vill stödja. det sedanNärav om man
konstateras det också finns tendens till röstsplittring blandstörreatt en
dem inte har någon kännedom kandidater i riksdagsval och kom-som om
munalval, förstår de nuvarande röstsplittrama majoritetenattman av-
dem heltär sort.av en annan-

andra ellerDen de återstående två tredjedelarna poli-ärgruppen, mer
tiskt aktiva, regelbundet,röstar politiskt intresseradeär Ge-etc.mer mer

för båda de har partiidentiñkationärmensamt änattgrupperna svagare
förgenomsnittligt befolkningen.

Mellan dem anför personmotiv sakmotiv för sin röstning påsom resp.
olika partier framträder vissa skillnader. motiverar i salcpolitiskaDe som

någotär intresserade för rikspolitik och mindre kommunal-förtermer mer
politik och de bemödar sig andra påverka politiken.än attmer om

förDe personmotiv sin röstning visar sig också andraisom anger
avseenden personintresserade. fäster i högre grad andra viktDe änvara
vid de uppställda kandidaternas personegenskaper, de känner många gran-

och framför allt har de mycket personkännedom detstörre närnar en
gäller på partiets samtliga valsedlar några andra: derasännamnen namn-
kunskap gånger vadär de uppvisar har motiverat sinstörre äntre som

påröstning olika flerapartier. avseenden de personröstandeI utgör en
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kvalificerad väljargrupp med lågt partiengagemang. femDessa pro-men
väljarna kan betraktas förtrupp för den störrecent grupp somav som en

skulle möjlighet därtill generelltpersonrösta, öppnas.om

Översiktstabellpå6.4. olika partier. procentTabell Röstande

Redovisningsgrupper

P anför på olika partierpersonrnotiv A alla röstarsom
S anför sakfrågor, frågor T svarande i hela under-allmänpolitiska totala antalet

och övriga specificerade motiv sökningen
0 okända motiv eller oklara

0 TP S A

Kön
andel S2 49 44 48 49män
Ålder

43 38 40 3231yngre
37medel 47 38 34 38

äldre 19 28 23 3122
Utbildning
enbart 29 35obligatorisk 24 20 44
påbyggnad 34 39 30 35 34

26 36 31högre 42 41
Kommun
indelade i storleksklasser medtre
vardera lägre och högreen en
tätortsklass

161 små kommuner, 30 16 15 18lägre tärtortsgrad
9 102 högre 11 8 10

15 133 mellankommunenlägre 13 1414
224 27 19 23högre 14

5 10 14 12 13kommuner, lägre 15stora
276 26 27 25högre 16

Politiskt uppväxtmiljäniengagemang
23andel 29 26 17 23

Partiidentüikation
21starkt 7 10 10övertygad anhängare 11

51 48anhängare, övertygad 50 54 45starkt
42 37 28anhängare 40 34
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Tabell 6:4 forts.

P 0S TA

Valdeltagande
vidröstat varje val 85 82 70 779

avstått vid något eller några va] 9 10 17 12 12
hatt ñmtrösträtt 3 5 8 6 S

påverkaFörsök politikeratt
andel 31 38 17 2530
Politiskt intresse
mycket intresserad 13 9 6 8 9
ganska intresserad 41 53 37 45 46
inte särskilt intresserad 42 36 49 41 39
inte alls intresserad 4 2 9 5 6
Intresse för läsa allt eller mycketatt

tidningari om
mycket och ganska intresserad
rikspolitik 56 58 5444 53
kommunalpolitiska frågor 63 56 5446 54
lokala nyheter i övrigt 89 78 81 8281
Narnnkännedorn
siffrorna återges i sin helhet i texten - - - - -
Bedömning kandidategenskaperav
erfarenhet och kunnighet mycket viktigt80 73 65 71 72-
Bekantskap med grannar
känner personligen många 82 64 58 64 66

Referenser

Holmberg, 1987. Röstsplittring Sverige.i I Folkstyrelsens villkor, betänkande av
folkstyrelsekommitén SOU 1987:6, bilaga

Johansson, F. 1987. Delad 1 Folkstyrelsens folk-röstning. villkor, betänkande av
styrelsekomnritén SOU 1987:6, bilaga 4.

Särlvik, B. Petersson,och O. 1976. Valundersökningar. Rapport Rikspolitk1 och
Iokalpolitk valet 1973. SCB 1976.i
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HedbergBennulf PerMartin

massmediernaparti ioch7 Person

till eller läsafår lyssnamedborgarnadaggår inteDet attutan omse,en
påalltförlitar sigPartiernatoppolitiker i medierna.någon massme-mer

allt vikti-blivitValrörelsema harnå med sina budskap.fördiema att ut
två val högremellanbyter partiandelen väljare-exempelvis är somgare

partivalsittbestämmerslutgiltigtväljarenågonsin och andelenän som
val.tillfrån valvalet ökarveckorna innanunder någon de sistaav

katastrofframgång ellermellanskillnadensåledes betydaValspurten kan
för partierna.

tillbudskapsinaAktöremaPolitiken ha medialiserats.sägs anpassar
lockakanslagkrañiga utspelspelregler. Snabba,medierna och deras som-

debatt.ideologisk Manlångsiktigbekostnadpåtittare i TV-prioriteras av
personiñerats.harpolitikenbevakningockså mediernastalar att avom

budskapoch derashelhetpartiernaför uppmärksammaIstället att som
parti-spännandemed förkärlekfokuserar medierna person-tex en nyen

politiken.trivialiseraockså bidra tilliblandMassmediemaledare. attanses
politi-kapplöpningsjournalistik, dvsallt högre gradsig iDe ägnar

mellantävlingbevakassynnerhetoch valrörelser iken som en
havförsvinner ibudskapolikahuvudkandidaterna. De ettparternas av

vinnakommerellerlederartiklar handlar attsomvemvem somsom om
förkandidaterna stårde olikaistället för vilka budskap

representativasvenskaroll i denalltså centralMassmediema spelar en
viktigastemassmedierna denflesta medborgaredemokratin. de allra ärFör

politiskavärlden. depolitiska partiernatill den Närkommunikationsvägen
svenska folketbudskap tillopinionsbildning och föra sinaskall bedriva ut

omfattningmassmedia Uppmärksamhetensgenomslag idet viktigt medär
kommerför hur väljarnafår betydelsefullabehandlingoch den partierna är

uppfatta partierna.att
valssystem.dagensbetydelsefulla iemellertid baraMassmediema inteär

Även massmediernapersoninslag kommermed atti valsystemett mer
kandi-och deraspartiernamellanden viktigaste kanalenspela rollen som

såsaknasdetandra sidan. ännuoch väljarna å Trotsdater å sidanena
kopplingdiskussionpersonvalsreform,kringlänge, i debatten omenen

medborgarnaochmediebilden politikernamellan av
massmediernapersonval kommermed inslag attI ett system avmer

möjlig-få rimligaskallväljarnainför uppgifter.ställas delvis För attnya
barakandidater-och inteval mellanheter träffa rationellaatt par-
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tier-krävs politikerna inklusive de mindre kändaatt kandidaterna erhåller
sin beskärda del i massmedierna.utrymmetav

I väntan personvalssystem införs ochatt ett tillfälle attger oss
studera hur då kommer bevakas i massmedierna det bästaatt ärpersoner
vi kan göra analysera nuvarande personbevakning.att bevakasHur poli-
tiska massmedierna i dagens systern Får politiker i egenskappersoner av

del nyhetsutrymmet i massmedierna eller fokuseras intres-av personer av
till partierna kollektiv Ochset hur det medär mindre kända poli-som

tiker, får de framträda, eller det bara de ledandeär politikerna som syns
i medierna

Massmedierna och väljarnas kandidatkännedom

Att massmedierna har effekter på sina läsare belagtvälär dockDet är
på sin plats, innan vi detta kapitels huvudfrågeställning,tar attoss an
något beröra frågan huruvida massmedierna idag har någon effekt påom
svenska väljares kännedom och kunskaper politiskaom personer.

tabellI redovisas7.1 de svenska väljarnas kännedom riksdags-om
kandidaterna i den valkretsen 0-4 nämnda på öppenegna personer en
intervjufråga kunskaper 0-6 på frågasamt rätt politi-om personer en om
kers partitillhörighet efter exponering för politik i massmedier åtta indika-
torer.° Resultaten har hämtats från valundersökningen 1991.7 Siffrorna i
tabellen medeltalär indexen kandidatkännedom och personkunskap;om

högre medeltal desto bättre kännedom kandidater respektive kun-om
skap om personer.

Resultaten tydliga.är detNär gäller av 8 indikatorer7 på medie-
konsumtion återfinns de förväntade sambanden högre konsumtionJu av
politik i massmedierna desto bättre kandidatkännedom och personkunskap.
Det starkaste sambandet detuppmättes gäller läsningnär politik iav
tidningar. detNär gäller exponering för etermediema återfanns något

liknande samband. endaDet undantaget exponeringutgörssvagare men av
för TV4:s Nyheterna; där inget samband.uppmättes förklaring kanEn

Nyheterna vid valet 1991 relativtatt och därförettvara nyttvar program
inte lockar motsvarande nyhetspublik de övriga etermediema.en som

ÄrkanMen inte resultaten något missvisande det inte så attvara
politiskt intresserade, politiskt kunniga och välutbildade har bättrepersoner
kunskap politiska såpersoner fall kanskeI siffrorna i tabellen inte ärom
resultatet någon kausal relation mellan exponering för politik iav mass-
medier och kandidatkännedompersonkunskap effekt bådeutan atten av
exponering och kännedom koppladeär till politiskt intresse och kunskap.
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efterkandidatkännedomochSvenska väljares personkunskap7.1.Tabell
mediexponering

medeltalmedeltal
kandidat-person-
kännedomkimskapMediekonsumption

politiskt lidningslásning
0,32,3aldrig
0,63,0någon gäng
1,24,0oña
1,34,4varje dag

rilcrpølitikläsning om
0,4ingenting 2,6ingentinynästan
0,73,1inte särskilt mycket
1,14,0ganskamycket
1,3i allt 4,4stort sett

kommunalpølitükømmunalafrågorlåsning om
0,4ingenting 3,1ingentingnästan
0,7inte särskilt mycket 3,4
1,03,7ganskamycket
1,3i allt 4,1settston

politik andra länderâttlandssidørnaläsning iom
0,7ingentingnästaningenting 2,9
0,9särskilt 3,5inte mycket
1,1mycket 4,0ganska
1,1i allt 4,3settston

tittande pd Rapport
0,4aldrig 3,0
0,8sällan 3,3mera
0,83,1dagar i veckanl-2
1,0i 3,6dagar veckan3-5
0,9i veckan 3,86-7 dagar

Aktuellttittande pd
0,73,3aldrig
0,63,1sällanmera
0,93,2l-2 dagar i veckan
1,03,73-5 dagar i veckan
0,9veckan 3,76-7 dagar i

Nyhetanatittande pd TV4:s
0,93,6aldrig
0,83,5sällanmera
0,8veckan 3,4l2 dagar i
1,03,43-5 dagar i veckan
0,83,5dagar i veckan6-7

Ekolyssnandepd Dagens
0,73,3aldrig
0,93,5sällanmera
0,93,9dagar i veckanl-2
1,2i veckan 3,93-5 dagar
1,24,0dagar i veckan6-7
0,93,6samtliga
uppläggningochfrägeformuleringårsvalundersökning.FörSiffrorna hämtadefrånKommentar: är 1991

mellanpå1993. AnalysemabyggerGilljam, Hedbergårs valundersökning Holmberg å1991av se
förkandidatkännedom.Indexetrespektivefrågorna personkunskapbesvarat2226-2471 som ompersoner

valkretsen.denkandiderarinämndakandidatkännedomvarierarmellan0 och antal4 egnasompersoner
partitillhörighet antal svar.politikers rättañr personkunskapstår för kunskapIndexet 6om
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Misstanken kan dock avfärdas. Ett antal multivariata analyser visar att
sambandet mellan exponering för politik i massmedierna och personkunskap
och kandidatkännedom kvarstår-i oförändrat-även understort sett
kontroll för politiskt intresse och utbildning. Den ökade personkunskap

ökad exponering för politik i massmedierna leder till gällersom en även
för i utgångsläget har högt politiskt intresse.personer ettsom

Politiska i svenska massmedierpersoner

svenskaMassmediema har effekter på folkets kunskaper och kännedom
politiker. Hur massmedierna behandlar framtidens kandidater alltsåom är

väsentligt för utgången kommandei politiska val. Vårt syfte med de föl-
jande analyserna beskrivaär vilken bild massmedierna,att på riksnivå, ger

politiker i dagens Sverige.av
frågeställningarTre skall analyseras. förstaDen gäller behandlingen av

i den politiska nyhetsbevakningen och hur den har skiftatpersoner över
tid. andraDen frågeställningen gäller vilka skillnader kan konstaterassom

Ärmellan olika massmedier i detta avseende. personifieringen högre i
TV iäntex morgonpress Den tredje frågeställningen gäller skillnaden

Ärmellan olika ämnesområden.typer det så nyhetsbevakningenatt ärav
personifierad i vissa sakfrågor ochtyper mindre i andramer av

kommandeDe analyserna baseradeär på utförliga innehållsanalyser av
svenska massmedier genomförts vid Statsvetenskapliga institutionensom
Institutionen för journalistik och masskommunikation under Kent Asps
ledning. Studierna har huvudsakligen varit inriktade på speglaatt massme-
diemas roll under svenska valrörelser.

börDet påpekas innehållsanalysema inte primärtatt utformats för de
frågeställningar skall studeras i detta kapitel. Vi kommer därför intesom

ha tillgång till helt perfektaatt mått för mäta personcentrering iatt mass-
medierna. Vår önskan har givetvis varit renodla kollektiv partikategoriatt en
och personkategori. Materialet har hañ till vårt förfogande tillåteren
emellertid inte detta tillvägagångssätt. Partikategorin kan bestå såvälav
partiet kollektiv politiker vilka inte ingår i kategoriernasom som av par-
tiledare, statsråd och riksdagsmän. Våra mätningar i vilken omfattningav
politiska uppmärksammas i massmedierna skall således betraktaspersoner

minimimâtt personiñering.ett Personifieringen i massmedierna under-som
skattas något materialets beskaffenhet. medgerData emellertid vip g a att
någorlunda väl kan belysa den uppmärksamhet svenska massmediersom
ägnar i politiken.personerna

Våra analyser bygger på data från massmedieundersökningar. dettre För
första utnyttjas data från innehållsanalyser det politiska nyhetsmaterialetav
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valrörelsema.under nyhetsmaterialet i de kommandepolitiskaDet utgörs,
analyserna, endast politiska aktörer förekommer. Sådantartiklarinslag därav
politiskt material där någon politisk aktör förekommer ingår alltsåinte

fyraamlyserna. Undersökningarna täcker valrörelsemas sista veckor.i I
ingår tidningarurvalet partipressens huvudorgan, representerar morgon-som

och kvällspress huvudsändningama Aktuellt, Rapport, Da-samtpress av
samband med års valEko och Nyheterna. Studierna startade i 1979gens

och har därefter genomförts val. Efterhand har dock tidnings-vid varje
undantageturvalet minskats något. Lokalpress ingår i undersökningarna,

1979 års studie.Vi använder data från och års undersök-1985, 1988 1991
ningar.

det andra valspurtstudiema. harutnyttjas data från de kFör Härs
före studerats.nyhetsrapporteringen under de sista dagarna valdagen10

mindreStudien sträcker från till Tidningsurvaletsig 1956 fram 1991. är
valrörelsestudiema Svenska Dagbladet, Göteborgs-i och omfattar endastän

och Arbetet.Posten
det tredje använder data från de dagliga innehållsanalysemaviFör av

nyhetsprogrammet Innehållsanalysen dagliga nyhets-Rapport. Rapportsav
grund förrapportering startade och har därefter varit löpande. Till1979

programprotokoll,analyserna ligger Rapportredaktionens alltså inteegna
själva kortfattade, tillåter någraprograminslagen. Protokollen vilket inteär

skift-detaljerade analyser. erbjuder emellertid möjlighet studeraDe attoss
ningar i uppmärksamhet aktörer och opinioner längreöver samman-av en
hållen tidsperiod. programprotokollen fullt tillförlit-har visatTester äratt

för dennaliga analyser.typ av
det Därförföljande det politikens aktörer står i blickpunkten.I är som

skall mycket kortfattad med aktörsbegreppetbeskriva vad Kent Asp avser
detta sammanhang. massmedierna aktörer partier, politiker, organisa-i kanI

agerandedelstioner, myndigheter uppmärksammas på två sätt:m som
aktör, omtalad aktörs agerande kan bestå i bådedels aktör. En utta-som

massmediernalanden och handlingar. politiker valtal refereras iEn ärvars
alltså fallet artiklar och nyhetsinslagagerande aktör, vilket också är när
förmedlar fisketurerhans kringaktiviteter under valrörelsema såsom t ex
och bussresor.

aktörerOmtalad aktörer lika med deinte, vilket kan lättär att tro,vara
förekommer artikel. aktören syftar den aktöri omtaladeDensom en

Omtalad aktörvilken de agerande aktöremas uttalanden handlar ärom.
elleralltså den de agerande aktörerna beskriver, berömmer, kritiserarsom

på talar i artikeln.sättannat om
politiker ochSom mått på den uppmärksamhet massmedierna ägnar

huvudaktör respektivepartier använder i de flesta fall förekomst av
huvudomtalad aktör. Med huvudaktör den agerande aktör utrym-somavses
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dominerarmesmässigt tidningsartikel eller radioTV-inslag. Följaktigenetten
huvudomtalad aktörär den andra aktörer utrymmesmässigt omtalassom av

i artikeln eller inslaget.mest
Vi alltså uppmärksamhet förekomstmäter huvudaktör. skulleDetsom av

dock möjligt uppmärksamhet med artiklarnas aktö-mäta samtligaattvara
beräkningsbas eller istället för förekomst användaatt utrymmerer som

spaltcentimeter. Metodtester har dock visat oberoende vilket måttatt av
används blir slutsatserna i desamma.stort settsom

Uppmärksamhet och behandling

Vilken bild svenska massmedier politiska Vipersoner avgränsatger av
till besvara delfrägeställningar massmediemas bild svenskaatt treoss om av

politiker i den politiska nyhetsbevakningen. första gäller i vilken gradDen
politiker överhuvudtaget uppmärksammas. del denHur stor av
uppmärksamhet partipolitiska aktörer får i massmedierna fokuseras påsom
någon inom partiet det också viktigt beröra fråganHär är attperson
huruvida endast partieliten uppmärksammas i massmedierna eller ävenom
mindre kända partiföreträdare får chansen framträda.att

andra frågeställningenDen gäller hur massmediemas uppmärksamhet av
politiska har utvecklats längre tidsperiod.över Analysensettpersoner en
kommer endast gälla partiledarna i valspurten. Går mediebevakningenatt

politiken ökad grad personiñeringmotav en av
tredje frågeställningenDen gäller behandlingen politiskaav personer.

Vilken behandling får politiker i jämförelse med partierna kollektivsom
kanDet mycket väl så kritik förekommer sånär kräver medie-attvara

situationen syndabock eller försvarsadvokat. detKanen person-en en
så massmedierna behandlar lcritiskt partiernaänattvara personerna mer

grundläggandeDen frågan i vilken grad politikern i massmediernaär är
personifierad också i vilken utsträckning olika poli-men som grupper av

Ärtiker uppmärksammas. det någon skillnad vilken gradi partiledaretex
uppmärksammas jämfört med exempelvis statsråd och riksdagsledamöter

Vi redovisar uppmärksamhetsmått. Agerande huvudakzär detärtre mest
centrala måttet. agerende naturligtvisMen inte den enda formen påär
vilken aktör kan uppmärksammas i massmedierna. Uppmärksamhet kanen

bestå iäven omtalas -omtalad aktör- och förekomma på bild-att att
bildakzör. tabell redovisasI 7.2 dessa uppmärksamhetsmått. gällerDetre

massmediemas uppmärksamhet politiska under de tre senasteav personer
valrörelserna. Vi har urskiljt fyra kategorier aktörer: partiledare, stats-av
råd, riksdagsledamöter och parti.
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uppmärksamhetmassmedierna. Mediernas7.2. Personifiering iTabell
bild-ochhuvudomtalad aktörpartier huvudaktör,och personer somav

1991.1985, 1988aktör under valrörelsema och

BildaktörHuvudomtalad aktörHuvudaktör
1988 19911988 1991 19851985 1988 1991 1985

4742 4773 72Parti 32 39 32
98 93 2Riksdagsledamöter 14 10 13 1

16ll7 9 8 10Statsråd 16 16 18
33 2817 4038 35 37 19 16Partiledare

100 100100 100 100 100Summa 100 100 100procent
778 5861485 7701688 1721 1938 1451 1636Antal partiaktörer

Dagbladet, Dagensinnehållsanalys SvenskaResultaten i tabellen bygger påKommentar: aven
Undersök-Eko och Nyheterna.Aktuellt, DagensNyheter, Göteborgs-Posten, Arbetet, Rapport,

redovisar huvudak-och Tabellenningen omfattar tiden fyra veckor före valen 1985, 1988 1991.
nyhetsinslag.bildaktör i artiklar ochhuvudomtalad aktör ochtör,

Under dei massmedierna.i politiken uppmärksammasPersoner senastetre
alla61-68uppmärksamhetsgraden högvalrörelsema ärär procent-t avex

personbevakningmassmediernas ärpolitiska huvudaktörer Menpersoner.
nyhetsfömiedlingen.politiskaelitcentrerad. Partiledama dominerar den

riksdagsledamöterna.uppmärksammasstatsråden änmer
kategorivarjeför uppmärksamhet antalOm sompersonernormen vore
statsråduppmärksamhetriksdagsledamöter erhållaskulle änstörreutgör

uppmärksamhetskulle statsråden erhållaoch partiledare, dessutom större
emellertid på rakaresultaten pekarpartiledarna. empiriskaDeän motsat-

uppmärksamhetsmått-huvudaktör,gäller för samtligaMönstret tresen.
huvudomtalad aktör och bildaktör.

mättillfállena.vid de FörstabilaResultaten för analyserna iär stort tresett
delPartiledamasemellertid förändring tidbildaktör kan över noteras. aven

sjunkit frånnyhetsbevakningen har 42bildmaterialet den politiskai procent
uppmärksam-den1985 till 1991.28 Värt är även storaprocent att notera

sannolikttill dettamassmedierna. Skäletheten parti omtalad aktör i ärav som
oftare riktas partier Det ärkritik mellan politiska aktörer änmotatt personer.

OlofWesterberg ellerBildt,borgerliga partierna Carlde Bengtänsnarare
socialdemokratiskt håll, och vicefår kritik från ärJohansson utstå versasom

grad parti-högrekritiserats i ändet socialdemokraterna och s-regeringen som
Olofledarna Palme och Carlsson.Ingvar

renodlad kollektivskall dock komma ihåg parti inteVi äratt en
riksdagsnivån. Attnivåkan finnas politiker på lägre änkategori. Häri
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förskjutningar komponenternamellan parti kollektiv och politi-stora som
ker på lägre nivå skulle ha skett mellan de mättillfállena mindreärtre
troligt.

Exakt hur andel döljer den analytiska kategorinsig istor personer som
harparti vi inte möjlighet kan komma liteavgöra. Däremot när-att

verkligheten analysera nyhetsrapporteringen i radio ochattmare genom
finns möjlighet den agerande aktören refereras,TV. Där avgöraatt om

intervjuas eller får fritt. På kommer detala detta åt delsätt aven
tidigare dolts den kollektiva partikategorin det gäller mindreipersoner som

kända politiker intervjuas eller fär tala ñitt. Räknas denna tillsom grupp
höjs personcentreringen från tabell 1991 till68 7.2;procentpersonerna
endast radio och procentenheter.76 1991. ökning medTV En 8procent

Partiledarcenteringen svensk politik har högre under 1980-taleti varit än
tidigare. Esaiasson.visar studier och figurDet Asp 7.1Kent Peter Iav
har vi lagt till 1991 års mätpunkt. den redovisas partiledamas andelI av
artiklar omfattardär partipolitisk huvudaktör förekommer. Analysenen
valrörelsens dagar fråntio sista 1956 till 1991.

Figur 7.1. Massmediernas partiledare valrörel-uppmärksamhet underav
sista 10 1956 1991.dagar tsernas o m

Procent
40

30-1

20-

1956 1960 1964 1968 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991

Kommentar:Resultateni figuren visar partiledare samtligapartialctörer.Undersökningenbyg-andelen av
nyhetsbevakningeni siffrorna ingår inteSvenskaDagbladet,Göteborgs-Postenoch Arbetet. lger

miljöpartiet och småpartierför års siffror, och Esaiasson1990.analyser 1956-1988 1989Aspav se
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fore och1976partiledarcentreringenpå två faser iFiguren visar enen-
ökade partiledar-1960-talettillefter Från fram slutet1976. 1956 av

nyhetsutbudpolitisktperiod med ökatkontinuerligt.centreringen Det är en
nyhetsbevakninginträdemassmediums TV:soch med ett nytt arenan.

sammanföll med tydlig ökningvalrörelsen från och med 1964 avenav
partiledarcentreringen.

mellanvaldebatternaoch de intensivamed maktskiñet 1976,sambandI
parti-markant ökningskeddeThorbjörn Fälldin och Olof Palme, aven

har partiledaroentreringenüån nivå på drygt 20ledarcentreringen; procenten
förklaring till denpå cirka 35 Enfrån och med års val legat1976 procent.

mediernaskampanjarbete tillsittnivån partierna harökade är anpassatatt
ochrubbar alltså inte Aspsårs siffraSpelregler. lägga till 1991Att

presenterade slutsatser.Esaiassons tidigare
partiledarna framträder i valspurtentill antalet artiklar därSer vi istället

från 1991.tillväxt 1956 Dei det kontinuerlignärmaste tonoteras men
nyhetsmaterialetpolitiskaockså detstabila procenttalen förklaras attav

andelen partiledarcentreringden höga ärökat under respektive period. Men
Även 1900-taletunder det tidigaunikt för moderna valrörelser.inget var
starkpå partiledarna ganskafokuseringen

kampanj-gäller organisationskiljer detpolitiska partierna sig närDe av
gradenroll forpartiskillnader någonideologier Spelararbete, avm m.
tabell 7.3respektive partimassmediemas bild Iipersoncentrering av

massmedierna.partiaktörer itotala antaletredovisas andelen personer av

nyhetsbevakningi massmediernas7.3. Partiernas personiñeringTabell un-
partisrespektive1985, 1988 1991. Andelvalrörelserna ochder personer av

partiaktörer.totala antal

Huvudomtalad aktörHuvudaktör
1991198819851988 19911985

1845 4177 73Vänsterpartiet 75
3229 356969 67Socialdemokraterna
4557 217877 55Centerpartiet
5243 557774 82Folkpartiet
5328 387271 73Moderaterna
3627 505869 76KDS
2866631Miljöpartiet --
1853Ny Demokrati - ---

Nyheter,SvenskaDagbladet,Dagensinnehållsanalysi tabellen påResultaten byggerKommentar: aven
omfattartidenUndersökningenochNyheterna.Aktuellt, EkoGöteborgsePosten,Arbetet, DagensRapport,

personframtridandenperson-redovisarandelenTabellenfyra veckor före valen 1985, och 1991.1988
respektivepartipolitiskaagerandetotalaantaletstatsråd detpartiledare, riksdagsledamöter,omtalanden av

omtaladeaktörer.
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finnsDet skillnader mellan partierna det gäller gradnär personcentreringav
i massmedierna. flesta skillnadernaDe gäller personcentreringenatt ettav
partis bevakning i massmedierna förändras från val till Så-ett ett annat.
dana förändringar förklaras bäst tillfällighetef och inte någotav av ge-
nerellt drag hos partiet. Exempelvis kan vänsterpartiets kraftigt minskade
personifiering omtalad aktör mellan 1988 och förklaras1991som av
händelseutvecklingen i fd Sovjetunionen. Vänsterpartiet kollektivsom
omtalades Sovjetunionen behandlades;när partiet, dess politikeränsnarare
med Lars Werner i fick stå till för sovjetkommunismensspetsen, svars
misslyckande.

Regeringsinnehav kan generell faktor påverkar gradenses som en som
personcentrering både omtalad ochmätt agerande aktör. Underav som

hela perioden massmediernas bild det socialdemokratiska partietvar av
mindre personifierad för de flestaän övriga partier. kan finnasDet en
enkel förklaring. Regeringen kollektiv referens till någon särskildutansom

t nyheter regeringen beslutade idag eller... regeringentypenperson ex av
inte dagens ekonomiska problem på allvartar förekommer ofta nyhets-i

förmedlingen. Det medför massmediernas bild blirregeringspartiatt ettav
mindre personifierad förän parti utanför regeringen.ett

ytterligareEn generell skillnad gäller hur indraget parti huvud-iärett
konjlikzlinjema i valdebatten. åtminstoneTesen, har visst stöd isom re-
sultaten, är indraget parti i huvudkonfliktlinjenatt är i valdebattenettmer
desto mindre personcentrering i mediebilden partiet omtalad aktör.av som
Även på denna punkt det enkeltär ligger bakomett resonemang som

Det svårareär pekatesen. än parti fiendeatt utta-ut etten person som
landen socialdemokratemas politik felaktigär relativtär vanli-som sett

uttalandenän Sten Anderssons politik felaktig.typen ärgare av
Vi kan alltså inte finna skillnader i personifiering mellan partiernaatt

beror på organisatoriska eller ideologiska egenskaper hos partierna. De
förändringar kan i de flesta fall föras på tillfállighetemasnoteratssom
konto.

Är den uppmärksamhet massmedierna politikernaägnar lika omfat-som
tande vid olika tidpunkter Skiljer sig valår från andra år Och hurtex

det medär säsongsvariationer under och år. Finns det exempel-ett samma
vis sammanhängande perioder hög personifieringav

analyseraFör denna frågeställningatt använder vi data från Rapport-
studien. Undersökningen erbjuder möjligheter följa den politiskaattoss
nyhetsrapporteringen från den 1 januari 1979-dag för dag-to denm

december31:e 1991. striktI mening gäller resultaten endast för Rapports
bild den politiska världen. det finnsMen inga starka skäl misstänkaav att

i dettaRapport, avseende, inteatt skulle kunna representativt förvara
svenska massmedier i allmänhet. Analytiskt har vi resultatengrupperat
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till andelsiffrorna refererarkommandeefter månader. De avpersoner
undersökningsperiodenUnder hela äragerande partiaktörer.samtliga gra-

personifieringentabell redovisas7.4personcentrering 50den Iprocent.av
nyhetsbevakningen. Dessutomimånad för månad 1979-1991 Rapports

icke-såväl valårmånad försiffrornade genomsnittligaåterfinns somper
figurvalår i 7.2.

Andelnyhetsbevakning 1979-1991.Personifieringen i7.4. RapportsTabell
statsråd totala antaletpartiledare, riksdagsledamöter eller par-avpersoner --

tipolitiska aktörer.

88 89 90 9185 86 8782 83 841979 80 81månad genomsn.

50§2 4660 42 61 §9 5A42 §140 46 31 46januari
5055 48 5§ 4054 59 §239 43 §2 59februari 38 41
4955 48 43 4456 44 5354 §2 45 43 §140mars
4945 4155 49 5A49 51 43 §218 §1 48 36april

49 4758 47 4354 49 42§§ 46 36 40 43maj 44
49 4950 56 42 3441 5447 §2 34 §§ 60 54juni

5255 50 52 4510 42 §§54 48 42 §§juli 43 41
55Qü 40 44§3 58 4347 5A §3 §§ 52augusti §2
5342 5453 4956 111 4451 47 §1 51september 18
5416 §2 49 Q§§ §2 4848 4132 44 §2 §1oktober
4952 ü 38 4948 51 5237 50 48november 38 §§ 45
4738 §262 54 4754 33 43 5345 45 34 40december

5046 5152 57 5151 S5 5345 51 45 46 51hela året
8264713653 750 570 638558 701 578703 555 802 530513antal inslag

för-respektiveårpersoncentreringunder irhögstagradenmånader har denKommentar:De tre avsom
strukitsunder.seddamed fet stil och har

politiska aktörermedinslagantaletbörja med konstateraVi kan att att
påmellanvalsperiodema liggerdevalår medan iökar under samtliga en

mycketdock intehelhetperiodenPersonifieringen under ärnivå.lägre som
kansäsongsvariationericke-valår.valår under Intressantahögre under än

gradhögreutmärksmånaderunder åren. Vissakonstateras person-avav
mel-någotsäsongsvariationemaskiljer sigandra.centrering Dessutomän

framstår ioktober RapportMånaderna julivalår icke-valår.ochlan to m
måna-personifieradetvåperiod.personifierade Deårets mestmestsom
tydligaugustioch oktober.augusti Inyhetsbevakningenderna i är syns en
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månadi genomsnitti 1979-1991Figur 7.2. Personifieringen Rapport per
valår icke-valâr.respektivesamtliga

Procent
65 -

60 .

55 -

52

.
50

valår48

icke vallr46
45 45

43

40 1r I IT I 1 I| I l I Nov DeeJuli Sept OktFeb Mars Maj Juni AugJan Apr

i tabellSiffrorna utifrån 7.4.beräknade deKommentar: år presenteratssom

kanhöga siffrorOktoberseffekt valrörelsema bedrivs på högvarv.attav
regeringsbildningarna.kringnyhetsrapporteringensannolikt förklaras av

respektiveunderefter graden personcentreringRangordnas månaderna av
samtligaperiodenshögsta undermånad bland deår finner vi augusti tre
för fyraplaceringmotsvarande framskjutnafem valår. oktoberFör noteras

fem valâr.av
massmedie-iviktiga komponentenUppmärksamhet den endainteär

dvsaktören,vad skrivsaktör. Lika viktigtbilden är omsomav en
redovisasnyhetsfönnedlingen. tabellbehandling aktören i I 7.5vilken ges
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hur partierFråganaktörsbehandlingsindex och 1991. är1985, 1988ett
behandlats ipartiledarestatsråd ochriksdagsledamöter,kollektiv,som

vivilka skillnadervalrörelsema ochunder desvenska massmedier tre
kan finna mellan dem.eventuellt

ofta aktörenfyra komponenter.Aktörsbehandlingsindexet består Hurav
positivaomtalas ihur oña aktörenhur oña aktören omtalas,får agera,

minusvärdeordalag.omtalas i negativa Ettoch hur oña aktörenordalag
denneutsträckninghögreaktör omtalas negativt i änerhålls om-om en

har dessaaktörsbehandlingsindexetfår aktör.talas positivt och Iagera som
mellanvarieravärde. kantillalltså Detkomponenter vägts ettsamman -

lägreaktören,behandlingsiffra desto bättreoch högre100 +100. Ju av
hundra, erhållsbehandling aktören. Minusvärde desto sämre tex, omav

negativabara ioch dessutom omnämntsfått framträda självaktören
termer.

massmedierna under val-behandling iPartierTabell 7.5. och personers
1991.1985, 1988 ochrörelsema

AB-index
199119881985

+19+16+16Parti
+72+53Riksdagsledamöter +74
+59+42+60statsråd
+56+54+59Partiledare

kan varieraIndexetintroducerats KentAlctörsbehandlingsindexetAB-index har Asp.Kommentar: av
hur oña hantill tals,hur oña aktör kommersammanvigningoch Indexetârmellan -100 +100. av enen

tabellenbygger1988:15. Resultatenierhållersepositiv negativkritik hanomtalasochmängden och Asp
AktuelltGöteborgs-Posten,Arbetet,Rapport,Dagbladet, Nyheter,innehållsanalys Svenska Dagensen av

och 1991.före valen 1985,1988omfattartiden fyra veckorEko. Undersökningenoch Dagens

vid destabilamycketpartiledareBehandlingen partier och är treav
behand-statsrådochriksdagsledamöterdet gällermätpunktema. När var

valrörelsemaunderårs valrörelseunder änmindre positiv 1988lingen
affärerpolitiskapå deberor sannoliktsvackaoch 1991.1985 Denna

s-affárer;ochfrämstårs valrörelseså utmärkande för 1988 mp-som var
skattehärvor.rattonykterhet ochCarlsson-affären,Ebbetex

behandlingpositiv änaktör tär mindrekollektivParti person;ensom
års undersök-1991partiledare enligtjämfört med +56parti+19tex

betydligt högrepartierna iomtalasframkom i tabell 7.2redanning. Som
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indexvärdenautsträckning politiska Förklaringen till de lågaän personer.
kan helt enkelt bero kritik vanligare kritikpartier är änatt avav

nyhetsförrnedlingen.ipersoner
redo-huvudslutsatser kan formuleras med utgångspunkt i de hittillsTre

gradvisade analyserna: politiken uppmärksammas i hög iiPersonerna
framträdamassmedierna. dock politiker fårinte allaDet är äran attsom

påfallande. Riksdagsledamötemai massmedierna. Partiledarcentreringen är
och partile-uppmärksammas klart mindre utsträckning både statsrådi än

dare. Enskilda politiker behandlas dock partierna i nyhets-positivt änmer
bevakningen.

Medieskillnader

själv-nyhetsbevakningen politiken skiftar mellan olika medierAtt ärav
skillnader vadklart. Tidningar med olika politisk färg uppvisar ibland i

gällerbevaka. de skiljer detintressant Och sig närattsom anses vara
konstateras förhur politikens aktörer behandlas. Sådana skillnader kan

och radio til-ledarrnaterial såväl för nyhetsmaterial. Tidningar, TVsom
arbetssätt. Bevak-lämpar till viss del olika nyhetsvärderingsprinciper och

politiken massmedier.ningen kan därför skilja sig mellan olikaav
uppmärksamhetdetta det inte säkert andelenTrots ägnasär att som

på något systematiskt olikapolitiska skiljer sig mellansätt mass-personer
eventuellamedier. Två frågeställningar skall behandlas. det förstaFör

medieskillnader uppmärksamhet, och för det andradet gällernär eventu-
ella skillnader i behandling politiskaav personer.

Vi börjar med analysera medieskillnader det gäller gradennäratt av
nyhetsbevakningen.uppmärksamhet för i den politiska Vi vet avpersoner

hartidigare studier personifieringen den politiska nyhetsbevakningeniatt
Återfmnsmorgonpressen.varit något och kvällspreseni istörre TV än

massmediernas idag tabelli nyhetsrapportering Imönster ävensamma
och 7.6b dels personifieringen, dels partiledarcentreringen7.6a rapporteras

enskildai massmedier.
den delan tabellen återfinns siffrorna för gradenI övre av person-av

de massmedierna och Låt förstcentrering i olika 1985, 1988 1991. seoss
förstatill andelen framträder huvudaktör. Vid denpersoner som som

och dags-mätpunkten ganska skillnad mellan etermediasnoteras storen
etermedia.personifiering. personifierad iRapporteringen ärpressens mer

och års valrörelse-denna skillnad försvinner i i 19911988Men stort sett
skiljer sig frånbevakning. Förvånande kanske kvällspressen inteär att

omtalad aktör finnsi detta avseende. det gällerMen närmorgonpressen
Personiñeringen hö-skillnad mellan kvällspress och medier.övriga ären

för både och 1988.i kvällstidningama i övriga massmedier 1985ängre
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1985,massmedier under valrörelserna7.6.a. Personiliering i enskildaTabell
partipolitiska huvudaktörer1988 1991. totala antaletAndeloch personer av

respektiva huvudomtalade aktörer.

Huvudomtalad aktörHuvudaktör
19911985 19881985 1988 1991

26 2961 67 29Svenska Dagbladet 65
28 28 2556 67Dagens Nyheter 68
27 30 2862 70Göteborgs-Posten 68
17 2869 64Skånska Dagbladet --

3130 2966 65 70Arbetet
3959 60Expressen 67 --

43 4846Aftonbladet 62 --
27 1562 74 2181Rapport

2420 2962 59Aktuellt 82
2522 3078 65 76Dagens Eko
2649Nyheterna - -- -

radio ochnyhetsbevakningeniinnehållsanalysResultateni tabellenbyggerKommentar: press,aven
partiledares,Tabellenvisarföre ochunderde fyra sistaveckorna valen 1985,1988 1991.TV personers-

respektiveomtaladeaktö-partipolitiskaageranderiksdagsledamöters,statsråds andel det totalaantaletav-
enskildamassmedier.irer

enskilda massmedier under valrörelserna7.6.b. Partiledarcentrering iTabell
partipolitiska huvud-1985, 1988 1991. Andel partiledare totala antaletoch av

respektive huvudomtalade aktörer.aktörer

PartiledarePartiledare somsom
huvudomtalad aktörhuvudaktör

1988 199119851985 1988 1991

15 2118Dagbladet 32 36 34Svenska
15 2223Nyheter 42 36 36Dagens

20 18 1834Göteborgs-Posten 41 42
13 1932 32Skånska Dagbladet --

2022 1435 28 33Arbetet
52 25Expressen 48 41 --
34 3546 38Aftonbladet -u

1223 1542 34Rapport 53
2317 1754 32Aktuellt 44

22 212448 47 49Dagens Eko
1927Nyheterna - -- -

radio ochnyhetsbevakningeniinnehållsanalysi tabellenbyggerKommentar:Resultaten press,aven
andel deTabellen visar partiledaresföre ochunder de fyra sistaveckorna valen 1985,1988 1991.TV av

i massmediema.respektiveomtaladaktörtotala antal framträdanden agerandeenskildapartiernas som
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begränsadeför denåterfinns siffrornaden undre delen tabellenI gruppav
skillnadfanns klarpartiledarnapolitiska Detutgör. enpersoner somav

Partiledar-valrörelse.under årsmellan olika massmedier 1985typer av
och ikvällspressen minstetermediema, därefter icentreringen istörstvar

morgonpressen.
åetermedia å sidan ochmellan kvällspress ochGapet morgonpressena

kvällspress ochminskade Skillnaden mellanandra sidan 1988. morgonpress
skill-siffror. Medan vissförsvunnit enligt 1988 årshar i det närmaste en

etermedia.jämförs medfortfarande kvarstårnad när morgonpress
valrörelse kanårskvällspressen under 1991Partiledarkoncentrationen i

ingickAftonbladetellerdessvärre inte uttala Varkenvi Expressenoss om.
det gällerundersöktes. Rapporti det urval massmedier Men närav som

partiledare aktör iAndelenoch Aktuellt fortsatte förändringstrenden. som
Siffrorna företermedier.sjönk återigen dessaden politiska rapporteringen i

likvärdig nivå.återfanns påoch flertalet etermedia 1991 enmorgonpress
återfunnitshar under periodenPartiledarcentreringen i EkoDagens en

Ekomedfördeetermedierstabil nivå. Tillbakagången i övriga Dagensatt
det partiledarcentrerade mediet 1991.mestvar

politiker erhåller iuppmärksamhetFörklaringar till hur andelstor som
kanFörklaringamasökas två håll.nyhetsbevakningen kan åtminstone
förmassmediernadels sökas hos och deras strategierpartierna gentemot

arbets-massmedierna och derasdels hosnå med sina valbudskap,att ut
de observeradeförklaringen tillrutiner och nyhetsvärderingsprinciper. Var

inte7.6b står finna kan vi avgöraförändringarna i tabellerna och7.6a att
återfinnsförklaringensammanhang. docki detta gissningEn är att snarare

föreftersom siffrornahos eterrnediema hos partiernaän morgonpressen
stabila tid.allt är övertrots

gradenförvånande. Medieskillnadema iResultaten alltså någotär av
partiledaredet gäller såvälpersoncentrering obefintliga 1991 närär som

riksdagsledamöter.partiledare, statsråd och Iden samlade bedömningen av
personifieringen likaradiomorgontidningar, ochkvällstidningar, ärTV

omfattande.
partitillhörighetför aktörernasresultaten tabell 7.6b kontrollerasOm i

partiskillnadernågra intressantarubbas i inte slutsatserna. Menstort sett
huvudsakligen påberorpartiledarcentreringenkan Minskning inoteras.

Partiledar-och moderaterna.förändringar nyhetsbevakningen folkpartieti av
till 1991 iklart från 1985för dessa två partier har minskatcentreringen

tidning-undersöktatydliga i de olikaMedan resultaten inte likaTV. är
betraktasdetta avseende extrem-folkpartiet kan 1985 iFör ettsomarna.

folkpartietsfördeWesterbergår. nio fall det dåtio BengtI somav var
talan i nyhetssändningar.Rapports
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Förändringar hur socialdemokraterna hari uppmärksammats ligger också
till del bakomviss den minskade partiledarcentreringen. Under hela perio-
den uppvisar socialdemokraterna relativt låg och stabil andel parti-en
ledarcentrering. Från till ökar socialdemokraternas uppmärk-1985 1991
samhet i medan socialdemokraternasTV, uppmärksamhetsgrad finns på en
oförändrad nivå de flesta tidningar.i förhållande medför sjun-Detta en
kande andel partiledarcentrering i totalt eftersom socialdemokraternaTV sett

de frekventa aktörema.är mestaven
uppmärksamhetDen erhåller skiljer sig alltså inte nämn-som personer

mellan de olika undersökta medierna. hur det gällerdetvärt Men är när
massmediemas behandling politiker och parti tabell redovisas detI 7.7av
tidigare presenterade aktörsbehandlingsindexet för fyra morgontidnigar, två
kvällstidningar och eterrnediaprogram. Resulaten gäller tidpunktertre tre
1985, 1988 och behandlingen riksdagsledamöter,1991 partier,samt av
statsråd och partiledare.

PartierTabell 7.7. och behandling i enskilda massmedier underpersoners
1985, 1988 1991valrörelserna och AB-index.

Svensk Dagbladet Dagens Nyheter Göteborgs-Posten
1985 1988 1991 1985 1988 1991 1985 1988 1991

Parti +17 +18 +17 +17 +18 +17 +24 +13 +20
Riksdagsledamöter +78 +61 +71 +63 +61 +71 +76 +69+61
statsråd +53 +68+39 +57 +55 +39 +57 +66 +41
Partiledare +57 +54 +53 +57 +51 +61+55 +59 +51

Arbetet Expressen Aftonbladet
1985 19911988 1991 1985 1988 1991 1985 1988

Parti +14 +16 +20 +39 +29 +28+31- -
Riksdagsledamöter +72 +60 +69 +69 +56 +15+41 - -
statsråd +67 +56 +68 +54 +47 +62 +34- -
Partiledare +61 +51 +48 +51 +41 +49 +40- -

Rapport Aktuellt Dagens Eko
1985 1988 1991 1985 1991 19911988 1985 1988

Parti 5 +14 +18 5 +13 +25 0 +13 9+ ++
Riksdagsledamöter +93 +52 +67 +85 +75 +74 +51 +51+43
statsråd +68+68 +29 +65 +54 +36 +51 +84 +43
Partiledare +58 +54 +61+59 +63 +70 +55 +74 +54

Kommentar:Aktörsbehandlingsindexet tabell i tabellenbyg-presenteradesi sambandmed 7.5. Resultaten
på innehållsanalys Arbetet,SvenskaDagbladet,DagensNyheter,Göteborgs-Posten, Expressen,ger en av

Aftonbladet, Aktuellt och Undersökningenomfattar tiden fyra veckor före valenRapport, DagensEko.
1985, 1988och 1991.
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varierande tyngdupphov till fyra slutsatseri tabellResultaten 7.7 avger
medierna igenochkänner vi ibetydelse. det förstaoch För vart ett av

aktörsbehandlingen seanalysentidigare presenteradefrån denmönstret av
riks-dessutom fickpartierna,behandlades bättretabell Politikerna än7.5.

jämförelsebehandling 1988 iklartdagsledamöter och statsråd sämreen
med valrörelsema och 1991.1985

och ExpressenAftonbladetandra behandlar kvällspressendetFör per-
medier. berorlikvärdigt övrigaoch Dettapartier än attsoner mer

behandling ioch partiledarnaerhåller välvilligare sämrepartierna enen
kvällspressen.

Aktuelltochtredje skiljer TV-nyhetsprogrammen Rapportdet sigFör
där fickkollektivsåtillvida partiernafrån massmedierövriga att ensom

samband medsuccesivt iharbehandling partiernanågot 1985. Mensämre
tvåAktuellt. deochbehandling i Ivalen fått bättre Rapportde tre en

parti-behandlingdagspressensåterfanns deras ochvalrörelsema avsenare
likartad nivå.på i stort settema en

intestatsråden.behandling Det ärfjärde resultatet gäller ArbetetsDet av
någotvaritsocialdemokratisk regering,underförvånande Arbetet,att en
dockmassmedier.statsråd övriga Noteravälvilligare i behandlingen änav

1991ochEko 1985och 1991 ochGöteborgs-Posten 1985 Dagensatt
gällerEko 1985avseende.från Arbetet detta Dagensskiljer sig i Förinte

de andravälvilligt någotbehandlade statsråden änatt to avmermman
massmedierna.undersökta

sakfrågor

hur parti-hör inte barapolitiska världenmassmediernas bild denTill av
vilka sakfrågorderas företrädare behandlasoch även tasutan somerna

nyhetsbe-politiskviktig i varje analysBilden sakfrågorna är avupp. av
sakfrågormellangäller kopplingenFrågan detta sammanhangvakning. i

Är iskillnaderdet finns någradet såuppmärksamhet.och politikers att
partiernaförhållade tillframträder ipolitikerutsträckninghur stor som

inslaget gällerämnesområde artikeln elleroch vilket som
Rapportstudien 1979-material frånanalyseras medFrågeställningen skall

sakfrågorpolitiskaantalpersonifieringen itabell redovisas7.81991. I ett
efterrangordnatsharSakfrågomaför perioden 1979-1991.sammantaget

finnssakfrågornapersonifierade överstgraden personcentrering. De mestav
detbyggerunderst. Analysenpersonifieradetabellen och de minsti

huvudak-politiker varitochdär partiernyhetsmaterial ipolitiska Rapport
tör.
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7.8.Tabell Personiñering i olika sakfrågor ioch Rapports nyhetsbevakning
1979-1991. Andel partiledare, riksdagsledamöter statsrådellerpersoner av- -
totala antalet partipolitiska sakfrågor.aktörer i olika

sakfråga andel personinslag antal inslag

EG 70 96
utrikes 65 9l 8
ekonomi 63 613
inflationlevnadsstandard 57 l 32
skatt 54 618
löntagarfonder 54 131
försvar 54 397
sysselsättningarbetslöshet 51 341
skola 49 135
miljö 49 227
sociala frågor 48 350
energikärnkraft 47 430
familjepolitik 46 154
jordbruk 45 74
sjukvård 42 149
invandrar- och flyktingfrågor 40 151
bostadsfrågor 39 l 19
fritidkultur 31 204
jämställdhet 23 30
övriga sakfrågor 46 1271
samtliga 51 6852

Till de personiñerade sakfrågoma hör utrikesfrágor, ekonomi ochmest
inflationlevnadsstadard mellan 59 och 65 personer.utgörsprocent av

botten tabellenMot återfinns de minst personcentrerade frågorna;av
bostadsfrågor 39 fritidkulturprocent, 32 ochprocent jämställdhetsfrågor
23 procent. Med endast några undantag framträder mycketnär ett
intressant möjlig tolkningmönster. En resultaten dis-är att se som en
tinktion mellan hårda och mjuka sakfrågor. Resultaten perfekta.inteär

iMen gäller: hårdare sakfråga desto personiflerad.Justort Jusett mer
mjukare sakfråga desto mindre personifrerad. Frågorna i tabel-toppen av
len t utrikes,EG, de ekonomiska frågorna kan självklart föras till denex
hårda kategorin, medan frågor omsorgvård, miljö, fritidkultur ochom
jämställdhet brukar föras till det mjuka området.
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ocksåsakfrågor kan rimlig kanhårda och mjukadistinktionenAtt vara
de frågor härvalundersökningama.med hjälp data från Ivisas somav

respek-kvinnorhårda det högre andelkallats män änär attansersomen
detOch på motsvarandesakfråga viktig för partivalet. ärtive sättär en

de mjuka frågornaväljareandel kvinnliga manligahögre än som anger
parti.valetviktiga for avsom

förklaras. resul-skallsvårt hur det funna MenmönstretDet är att veta
nyhetsvärderingsprinciperellerantingen partiernas arbetssätt Rapportstatet av

politikeransikte i högremed känthårda frågor begåvasmanligaär ettatt
frågorna.grad de mjuka kvinnligaän

massmedierpartier ochPolitiker,

väljarepolitiska nyhetsutbud.massmediernas DeMedborgama påverkas av
känne-massmedierna har högreistarkt exponerade för politikär ensom

och de harden valkretsende politiska kandidaterna idom enegnaom
poli-Vad skrivsandra väljare.politisk personkunskapbättre än omsom

demokratiskbetydelsefulltsåledesoch massmediernatiker partier i är ur
politikernabevakningmassmediernassynvinkel. Och det har varit somav

kapitel.analyserats i detta
dominerar partiernapolitikens överVi kan konstatera att sompersoner

politi-Nyhetsbevakningennyhetsbevakning.kollektiv i massmediernas av
statsråd och partiledareframför alltelitcentrerad.ker är Det är som upp-

partiledarcentreringentidsperspektiv harlängremärksammas. Betraktat ettur
lika personi-framstårRegeringspartier intenyhetsbevakning ökat.i som

personifieringenUnder valårpartier.fiemde i massmedierna övriga ärsom
oktober. Politikervalet, i augusti ochsärskilt stark före och efterstrax

behandling partier iottaerhåller positivare än massme-ensom personer
gradutmärkts högrehar tidigaredierna. nyhetsprogramTV:s avav en
så åter-Men-något förvånandemassmedier.personifiering övrigaän

medieskillnader. Kvällspressens,tydligafinns längre någrainte morgon-
ungefärpersonifierad inyhetsrapporteringoch etermediemas ärpressens
hårdadet gällerpåtagligPersonifieringen närlika hög grad. är mer

mjuka politiskadet gällerekonomipolitiska sakfrågor t näränex
jämnställdhet.sakfrågor t ex

pågrundläggande krav ställaspolitisk demokrati kan tvåI massme-en
kan intepolitiken.dedet den bild Kravendiema gällernär avsom ger

dethelhet.för medierna Förför enskilt mediumgällasägas utanett som
sådant beslutsunder-medförse medborgarnaförsta skall massmedierna ett

aktuella poli-i denkan ställninglag de självständigt och rationellt taatt
ochmedborgarnaskall informeramassmediernatiska sakfrågan, dv gran-s
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ska de politiska makthavama. detFör andra bör massmedierna behandla
olika politiska åsiktsriktningar på sådant sätt ingenett otillbörligtatt part
gynnas.

Om Sverige kommer införa valsystematt med högreett grad av person-
val kommer det bli svårare föratt massmedierna helhet uppfyllaattsom
krav opartiskhet. Skälet enkelt.är Antalet aktörerom inte otillbörligtsom
bör eller missgynnas Ävenökar högst betydligt.gynnas massmediernaom

framgångsrikaär detnär gäller upprätthålla balansenatt mellan politikens
centrala aktörer-partiema-är det inte alls säkert de lyckas behandlaatt
alternativen partiema-kandidatema-påinom sätt.samma

Det är tänkbart med arbetsfördelning mellan lokalpress och rikstäck-en
ande massmedier. Massmediema på riksnivå skall då huvudsakligen be-
vaka partierna och skillnader mellan dem, medan lokalpressen skall foku-

på kandidaterna i den valkretsensera och skillnader dem emellan.egna
Bevakningen samtliga lokala kandidater dockär ingenav enkel uppgift.

flertalEtt kommer kandidera för de åtråvärdaattpersoner riksdagsmandaten
i åtta eller eventuellt flera partier. En kan kommastort läggasattansvar
på lokalpressen eftersom det mindreär troligt de rikstäckandeatt massme-
diema detaljgranskar valrörelsema i flertalet valkretsar.

Eftersom massmedierna denär dominerande kanalen för information
från partierna till väljarna den bildär förmedlas de politiskasom av
aktörerna och deras budskap betydelsefullt demokratisk synvinkel. Enur
personvalsreform medför detta perspektiv tyngder i demokratins vågskålarur
på både plus- och minussidan. Väljarna kan komma vinna demokra-att
tiska pluspoäng eftersom deras direkta inflytande över skallvem som

dem ökar.representera detMen kan mycket väl bli så väljarna ocksåatt
förlorar, på indirektett sätt. Om mediernamen inte lyckas fullgöramer
sina uppgifter i det komplicerade uppkommermer system kan densom
information väljarna får politiken bli kvalitet.som sämre Väljarnasom av
möjligheter självständigt ochatt rationellt träffa val mellan kandidaterna
blir i sådana fall mindre.

Förmodligen detär så massmedierna måsteatt bredda sin bevakning
från i första hand gällaatt partielitema till också omfatta kandidateratt av
lägre huruvidaMen svenska massmedier kommerrang. fungera bättreatt
eller sämre i personvalssystemett än i nuvarande partivalssystem kan
besvaras först harnär vi haft möjlighet studera huratt massmedierna, på
riks- och lokalnivå, faktiskt fungerar i personvalssystem.ett

5 13-0650
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Noter

partivalsittbestämdedeattväljarna51det procentIdag är angertex somav
18endast1964siffraMotsvarandevaldagen.foreveckornågra varellernågon

993.lHolmbergochGilljamväljarbeteende,svensktiolika trenderOm seprocent.

990.lEsaiassonoch1986, 1990AspSverige,medialisering iOm politikens se
Mediernassamhället.medievridnadettalat19831978,HernesI Norge har om

tillsattastatligti dencentraltockså ternaopinionsbildningen är ettimakt
1990:44,SOUoch huvudrapporten1989CarlbergochPeterssonmaktutredningen, se
särskildidessutom utrettsharsamhälletifunktioner enPressens2.kap

modernadenöversikt1987 ärMcQuail1975:78.SOU avpressutredning en
harmassmediernaiansiktePolitikensmasskommunikationsforskningen.

EsaiassonsPeterSe även1991.JohanssonochHåkanssonspecialstuderats av
internationell forsk-referenseranfördadärochvolym9 i dennakapitel kap om

personiñering.kringning

1990Esaiassonbehandlasopinionsbildningpartiernasochvalkampanjer avSvenska
1988.EsaiassonochHolmbergsamt

inteÖkat 1993:21 berörsSOUpersonvalbetänkandepersonvalskomitténsI tex
politiken.ibevakningmassmediernaskringproblematiken personerav

och2l986:kapAspeffekter, texmediernasforskningenÖversikterFör seomav
9.l987zkapMcQuail

ellernågonpåtillDu namnetKännerlyder:kandidatkännedomlntervjufrågan om
riksdags-införvalkretsi Dinvalsedlarpartiernasstår pådenågra personer somav

medlistaHärformulerad: ärärpersonkunskaplntervjuliågan envalet. om
demochpartivilkettalaDu avKan enpå olika varsomompersoner.namn

OlssonKarl Eriks,PerssonGöranfp,FriggeboBirgit. Personernatillhör var:
v.SchymanGudrunmp ochGoêsEvarn,TobissonLarsc,

HolmbergochGilljamiredovisasvalundersökning1991 årsHuvudresulateten av
1993.

medierlokalaipolitikläsningendast somdet, i sett,mening ärstrikt stort oml
valkret-i denkandidatkännedomväljarnaspåinverkan egnakausalnågonhakan

i dettabör,politikmediekonsumtionpå sam-indikatorernaåttaMen de avsen.
påindikatoreriställetskallDe ensåbetraktas stereotypt.inte sommanhang, ses

orimligtinteärDetta ettmassmedierna.ipolitikdeltendens taallmän att av
påindikatorernaolikademellansambandenstatistiskaDebetraktelsesätt.

TV4påNyheternakonsumtionfor gan--med undantagmediekonsumtion är av -
laddarTV4påNyheternautommassmediersamtligaKonsumtionstarka.ska av

principalkomponentanalys.ifaktornforstapå denganska starkttillstarkt en
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Med personñering vi här i vilken grad politiskaavser uppmärksammas ipersoner
förhållande till partierna kollektiv i massmedierna. Visom använder grad av

ipersoncentrering massmedierna mått påett persorujiering. Desom båda termema
används därför i detta kapitel.som synonyma

10. Uppläggningen dessa mediestudier iav presenteras Asp, Hedbergtex och Esaiasson
1988.

11. Siffran 68 förprocent huvudaktör bygger på analys tidningar, radio ochen av
TV. Om motsvarande beräkning görs endast för radio och TV blir den 61 procent
samtliga aktörer då skall jämföras med 76som samtligaprocent aktörer.
Personcentreringen ökar då med 15 procentenheter.

12. Asp l989; Esaiasson 1990:328-330.

13. Ett antal seminarieuppsatser indikerar partiledarcentreringenatt närmast någotvar
högre i tidigare valrörelser än på 1950-talet, Emanuelsson 1985 för jäm-se en
förelse 1928, 1948 och 1970 års valrörelserav och Johansson 1992 1908 ochom
1911 års valrörelser och Esaiasson 1985, 1990:kap 10 partiledarnas kampanj-om
arbete.

14. Se t Asp och Hedberg 1988 och Hedbergex 1991.

15. Asp 1988:15

16. För diskussion nyhetsvärderingsprinciper,en Westerståhlom t och Johanssonse ex
1985.

17. Asp 1982.

18. Det är, med tanke på kodningsförfarandet, fullt möjligt att andelstoren personer
låg status finns representerade i inslagav här betraktas icke-personsom som

inslag. Men slutsatsen de sakfrågoratt återfinns överst i tabell 7.8som är det
personifieraddmest är ñrmodligen ändå korrekt, åtminstone gör tilläg-om man

deget att är elitmest personcentrerade. De kända parti-texpersonerna, som
ledarna, dominerar i dessastort inslag. Problem finns det existerar systema-om
tiska skillnader i högnivå- och lågnivåpolitikers framträdandegrad i olika frågor.
För illusteraraatt problemet kan vi utgå från vårdfrågor. I dessa frågor detas
flesta besluten på kommunallandstings-nivå. Aktörsframträdande i vårdfrågor kom-

främst gälla lokalaatt politiker.mer Dessa kodas dock partier kollektivt.som
19. Se Wängnerud 1993. Resulaten gäller för flertalet sakfrågor redovisats isom

tabell 7.8 och nämndes så andelsom stor väljare deav att möjligaen attvar
analysera inom för intervjuundersökning.ramen en

20. Se Westerståhltex 1972, SOU 1975:78, SOU 1978:79, Asp 1986 och Asp och
Hedberg 1988.
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Jon Pierre

8 Riksdagsledamöterna i partiarbetet

Inledning

I Sverige har under innevarande sekel politisk representation varit liktydigt
med representation politiska partier. Nomineringarna tillgenom riksdags-
valen sker inom de politiska partierna; väljare väljer mellan partier, inte
mellan enskilda kandidater; nksdagsarbetet struktureras i mycket hög grad
efter partilinjen; det politiska ansvarsutkrävandet riktas partierna,mot osv.

allraDe flesta vilket partivet vi röstade påav vidoss riksdags-senaste
valet, framgår Sören Holmbergs kapitelmen som i denna bokav kimde
vid riksdagsvalet 1991 endast drygt 40 nämna påprocent någonnamnet
riksdagskandidat.

Personvalsidén bryter således i flera väsentliga avseenden med svensk
politisk tradition. denI svenska folkstyrelsen har de politiska partiernas
ställning sedan det demokratiska genombrottet varit oerhört stark. Det är
i egenskap partiföreträdare riksdagsledamoten fårav sitt egentliga politiska
mandat, inte i egenskap osedvanligtatt rekorderlig, hederligav vara en
och oförvitlig person.

politiskaDe partiernas historia ofta haantas betydelse förstor förhål-
landet mellan partiets parlamentariker och partiorganisationen. flestaDe
tongivande partiforskare har i något sammanhang berört förhållandet mel-
lan partiorganisationen och partiets riksdagsgrupp. Det tycks råda enighet

partiets tillkomsthistoriaatt harom mycket betydelse för relationernastor
mellan dessa partiet. börjanI dettagrenar sekel hävdadeav Robertav
Michels 1962, originalet utgivet 1911 det finnsatt sambandnäraett
mellan organisationsutveckling och oligarki; det förra leder oundvikligen
till det andra, menade han. Senare menade Maurice Duverger 1969, ori-
ginalet utgivet 1951 sannolikt influerad Michels tankar partierav att- -bildas utanför parlamentet ochsom efterhand vinner parlamentarisksom
representation tenderar utöva starkareatt kontroll riksdagsgruppenöver
jämfört med partier först uppstått inom parlamentet.som Leon Epstein
1967 framför teorin partierna konvergeraratt i olika avseenden, bl vada

parlamentsgruppensavser autonomi i förhållande till partiorganisationen.
Högerpartiema vänsterpartiemas betoninganammat starka partiorga-av
nisationer. Vänsterpartiema smittasantas högerpartiernas relativaav
maktcentralisering och större autonomi för parlamentsledamötema.
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folk-svenskadenipartiernapolitiskadeförrollstarkadennaGivet
partiorganisationematillförhållande enriksdagsledamötemasblirstyrelsen

partiföre-rollriksdagsledamotensmellan somSpänningenfråga.intressant
konse-olikahañharföreträdarefrämstafolketsdenochträdare som

socialde-partierna. Inompolitiskaolikadeiuttrycksformerochkvenser
tillförhållandeisjälvständighetfolkvaldasdefråganharmokratin om

1946;Edenrnandebattintensivförföremålvaritlängepartiorganisationen
varierad. Inombildenpartierna ärborgerligade mer1986. InomPierre

isinabåda harfolkpartiet, ursprungochsamlingspartiet sommoderata
debattprincipiellnågon större, omförtsinteveterligtdetharparlamentet,

någothärintarCenterpartietriksdagsgruppen.makt överpartiorganisationens
soci-dettillkomsthistoriaharPartiet sommellanställning. sammaenav

borgerligaandradeinflueratshakanpartiet, antas avaldemokratiska men
iundersökningsresultat presenterasDeorganisationskulturer. sompartiernas

fallet.såhuruvida ärfrågantillbidraglämnarkapitel ettdetta
förslagentillanslutningirelevantdiskussionenhärdengörDet som
hurSverige äripersonvalssystem mannågoninförande typ avavom skyl-ochrättigheterriksdagsledamotenspåpartiernapolitiskadeinom ser

sittfåttfolkvaldedenHarpartiorganisationen.tillförhållandeidigheter
väljar-tilllyssnaenbartdärförhanhonbörochfolketifråndirektmandat

partiorganisationensdelenbarthanhoneller äråsikter, avoch enkravnas
ochsignalerdeföljaväsentligtalltiharochparlamentariska attann

modellenförradendet är sompartikansliet Omfrånutgårdirektiv som
personval attkommerpartiorganisationskultur varadagensbeskriverbäst

Är detrepresentation.politiskmed den gängsekonsistentfullt synen
för-enskildakommerhandenförärmodellendendäremot somsenare
förbetydelseunderordnadåsikterochegenskaper atttroendevaldas vara av

införandetkommersådant läge avIrepresentationen. ettpolitiskaden
Personvalrepresentation.politiskaspektintroducerapersonval avatt nyen

svenskadeninslag ifrämmandeochutgöra nyttdå ettkommer att
partiernasstridermodell motdennaipersonvaleftersomfolkstyrelsen,

självständighet.ochfunktionparlamentarikernaspåinterna syn
också ibetydelsemycket storsannolikt attkommerPartierna vara av

nominerings-tordeSålundapersonval. tinslagmed exvalsystem avett
partiorga-kanpartiangelägenhet. Dessutominternförbli enprocessen

kandidater.prioriteradederasförkampanjerdrivaförväntasnisationema
delvisstillriksdagsledamöternapartiorganisationemasEftersom syn
detpartiarbetet äriinsatsriksdagsledamotenspåverkadkan antas avvara

bedö-organisationerpartiernasolikadehurundersökadärför intressant att
avseenden.dessaiinsatsriksdagsledamöterssinamer
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Riksdagsledamöterna i Partiorganisationerna

här kapitlet byggerDet på enkätundersökning genomförd 1985-1986en
bland de politiska partiernas regionala ombudsmän i samtliga Valkretsar
Pierre 1986a. enkäten ingick frågor riksdagsledamötemasI om engage-

i olika verksamheter bedriver.partiorganisationen Vidare ingickmang som
frågor nomineringsprocessen fråga ombudsmännens påsamtom en om syn
riksdagsledamötemas drepresentationsbas, i vilken utsträckning desv
ansåg riksdagsledamoten främst borde lokalorganisationen,att representera
valkretsen eller partiet helhet.i sin

Frågorna riksdagsledamötemas deltagande olika aktiviteter innehölliom
delfrågor. det första fick ombudsmännenFör bedöma omfattningentre av

olika organisationsverksamheter. det andra de hur omfattandeFör angav
riksdagsledamötemas deltagande i dessa uppgifter. det tredje gjordeFörvar
de bedömning i vilken utsträckning de ansåg detta deltagandeen av vara
tillräckligt. Tabell 8.1 redovisar ombudsmännens bedömning den förstaav
delfrågan, dvs olika verksamheters omfattning inom de regionala parti-
organisationerna.

regionala partiorganisationemasDe verksamhet förstai hand ad-är av
ministrativt slag; samordning lokalorganisationemas verksamhet ochav
information från central till lokal nivå. agitatoriska funktionernaDe mer
åligger istället förstai hand partiorganisationemas lokala och centrala ni-
våer.
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Andelenverksamheter.partiorganisationernasregionala8.1.Tabell De sva-
omfattande.mycketärolika aktiviteterrande attuppgersom

PartiAktiviteter
Samtligavpkscm

från centralInformation
918782919696nivålokaltill
918782919696samordningLokal

Övriga påmöten
847089858589distriktsnivá
826585818989Studiecirklar
725770657985Distriktskonferenser
524443 487050möteskampanjerLokala

påOffentliga möten
4739375259 46distriktsnivá

lokalInformation från
303937292523central nivåtill

mellanResursfördelning
2427 44162115lokalorganisationer

23272127 28ombudsmänAntal

partiombudsmân.partietsregionalasamtligaenkitundersökningenblandpåbyggerResultatenKommentar:
valkretsorganisationcrpartiernasbedrivsinomnormaltolika aktiviteterNedanEnkâtfrâganlöd: somanges
Svarsaltemativenvalkretsorganisationsarbete.Diniomfattandedessaårkansli. hur varochderas Ange

ej.förekommeromfattandemindreomfattande, samtomfattande,mycket

Är verksam-derasriksdagsledamöternadeltardessa aktivitetervilkaI av
aktivite-begränsadeförhållandevisdeinriktad externafrämsthet mot --
adminis-de interna,också ideltar deellerdenna nivåpåbedrivster som

ombudsmännensregionaladeredovisarTabell 8.2aktiviteternatrativa
detta.bedömning av

riksdagsledamöterna ärdistriktskonferensemavidfrämstärDet som
Deltagandetpartiverksamheten.regionaladenengagerade iregelmässigt

begränsat.betydligtförefallergöromålenadministrativadei mervaramer
olikafästerpartierolikaskälemellertid finnaskan attanta avse-Det

deaktiviteter.olika Idessairiksdagsledamötemasvidende engagemang
kan vipartiuppdrag,främstriksdagsledamotskapet ettvaripartier, somses

engageradebarainteriksdagsledamöternasågegärna att varanta att man
därpartier,deuppgiñema. Inomde internaockså idei utanexterna

förväntaskulle vimandat,personligtförtroendeuppdraget ettses sommera
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helst riksdagsledmötemaatt koncentreraratt sig på deoss man ser externa
aktiviteterna. Tabell 8.3 redovisar ombudsmännens bedömning vilkeniav
utsträckning de riksdagsledamötemas deltagande tillräckligt.anser vara

Tabell 8.2. Riksdagsledamöternas deltagande i olika aktiviteter inom de re-
gionala partiorganisationerna. Andelen regionala partiombudsmän som anger
riksdagsledamöternas deltagande regelmässigt.som

Parti
Aktiviteter vpk Samtligam c s

Distriktskonferenser 74 86 77 74 73 77
Övriga möten på
distriktsnivå 41 54 64 33 46 46
Information från central
till lokal nivå 33 54 50 33 10 39
Offentliga möten på
distriktsnivå 27 36 43 26 9 29
Information från lokal
till central nivå 19 32 36 19 18 25
Lokala möteskampanjer 8 7 0 12 9 8
Resursfördelning mellan
lokalorganisationer 0 8 0 8 9 5
Studiecirklar 0 7 14 4 0 5
Lokal samordning 4 0 0 4 0 2
Antal ombudsmän 27 28 14 27 11

Kommentar:Resultatenbyggerpå enkåtundersökningenblandsamtligapartietsregionalapartiombudsmån.
Enkitfrágan löd: I vilken omfattning deltar riksdagsledamöternai dessaaktiviteter Markera i vilken
omfattningde faktisk deltar. svarsalternativen regelmässigt vid varje eller nästanvarje tillñlle,var
ibland sällanaldrig. För ochvpk ingårsamt endastde Valkretsardärpartiethade riksdagsleda-egen
IIIOL
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riksdagsle-bedömningpartiombudsmânnensregionala8.3. DeTabell av
Andelenverksamhet.valkretsorganisationernasidamöternas sva-engagemang

tillräckligt.aktiviteterna äri olikadedeltagandetrande attsom anser

PartiAktiviteter
Samtligavpksin c

mellanResursfördelning
909174929287lokalorganisationer
918281858993Distriktskonferenser
869581798684samordningLokal

Övriga påmöten
8991897796 82distriktsnivá

påOffentliga möten
808271868276distriktsnivä
788271868264möteskampanjerLokala

lokalInformation från
788270798273nivåtill central

centralInformation från
7558 809370 75lokal nivåtill
6939 918672 73Studiecirklar

ll261427 28ombudsmänAntal

partiombudsmân.regionalasamtligapartiersenkätundersökningenblandResultatenbyggerKommentar:
i vilkenMarkeraaktiviteteri dessariksdagsledamöternaomfattning deltarlöd: vilkenEnkåtfrågan l
nter änsvarsalternativenotillräckligt.tillräckligt ellerdeltagandeomfattning dettaDu varvaraanser

otillräckligt.minskas, tillräckligttillräckligt kan samt

förefallerombudsmännentabell 8.3i ärallmänna mönstret attDet vara
i partiarbetet. Deriksdagsledamötemasnöjda medsynnerligen engagemang

medotillfredsställdaförefallerombudsmännensocialdemokratiska mestvara
fler-bedömningenVidpartiarbetet.iriksdagsledamötemas avengagemang

lägstis-ombudsmännen ut-det justorganisationsaktivitetertalet är som
de internadet just iOftatillräckligt.deltagandet ärsträckning varaanser

övrigaoch desocialdemokraternaskillnaderna mellanaktiviteterna som
tydligast.framträderpartierna som

partiorganisationensantydertabellerna 8.3mellan 8.1jämförelse attEn -
kanriksdagsledamotensutsträckningi vilkenbedömning engagemangav

dettaomfattandeberor på hurdeltillräckligt till stor engage-anses vara
paitiorganisationer,finnsså enkelt.sambandet inte DetärMenär.mang

otillräckligt,uppfattasdeltagandeomfattandemycketocksådär ett som
uppfattasblygsamtganskadärorganisationeroch andra ett engagemang

illustre-skillnadertillräckligt. Dessaiblandtillräckligt, änt mero msom
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på riks-perspektiv har de politiska partiernade skilda inomrar man
underhållariksdagsledamoten i första handdagsledamotens roll. Skall

haneller börkontakter med väljare, näringsliv och intresseorganisationer,
vingår-regionala och lokalahon istället tjänare i partiernastrogenvara en

sig enbart de agi-dar Vidare: bör riksdagsledamoten i extema,engagera
admi-de interna,eller hanhon också delta itatoriska verksamheterna, bör

nistrativa verksamheterna
Därefteraktiviteter.och internatabell 8.4 har vi skilt mellanI externa

undersöka gradenhar korrelationsanalys för överensstäm-vi gjort att aven
deltagande och i vil-riksdagsledamötemasmelse mellan omfattningen av

deltagandedettaken utsträckning inom partiorganisationen varaanserman
tillräckligt.

riksdags-bedömningar8.4. regionala partiombudsmännensTabell De av
organisationsaktiviteter.i olika Rang-ledamöternas typerengagemang av

omfattningenbedömningkorrelationskoefñcienter mellan ombudsmânnens av
vilken utsträckning de dettariksdagsledamöternas ideltagande och anserav

tillfredsställande.deltagande vara

Samtliga AntalInterna Externa Diff
aktiviteter ombuds-aktiviteter aktiviteter

Parti män

i.27 27.20 .33 +.13rn
.26 28.27 .29 +.02c

14.72 +.38 .67.34
27.07-.09 .24 +.33s

.48 11vpk .28 .53 +.25
Samtliga .37 +.21 .28.16

partiersregionalapartiombudsmån.bygger enkâtundersökningenblandsamtligaKommentar:Resultaten
tillrâckligheten riksdags-Tabellen redovisarvalkretsombudsmännensbedömning omfattningenoch avav

variablerUtifrån dessaledamötemasdeltagandei olika aktiviteternajfr. tabell och 8.2.de 8.1typernaav
index högreaktivitet. För dehar skapatstvå olika index. aktivitetsindexengäller högre destoFör att

index destoverksamhetgäller högreindex bedömningen riksdagsledamötemasmäter att mersom av
två index.rangkonelationskoefñcientermellandessapositiv bedömning insatsen.Siffrorna i tabellenärav

högre gradsamtliga partier gäller vi kan överensstäm-För att se aven
dei de imelse mellan arbetsinsats och positiv bedömning änexterna

riksdagsledamötema, destofråninterna aktiviterna; mer engagemang
såledesombudsmannen tycksbedömning. regionalapositiv De gene-mer

verksamheternarepresentativarellt fästa avseende vid destörre externa,sett
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dettade interna, administrativa. Riksdagsledamoten bör, enligt synsätt,än
första verksamheter.i hand syssla med externa

Vi finner härSocialdemokraterna skiljer sig från de övriga partierna.
organisationsarbetetinget samband mellan riksdagsledamöterna iengagemang

Även de fall dåoch graden tillfredsställelse med denna insats. i enga-av
omfattande ombudsmannen missnöjda.mycket kan Detärgemanget vara

organisationskulturen skiljer siguppenbart den socialdemokratiskaär att
riksdagsledamöternasfrån de vad förväntningarna påandra partiernas avser

deltagande organisationsverksamhetema.i

Partiernas organisationskulturer

verksam-skilda förväntningar på riksdagsledamötemasellerDessa synsätt
partiernas organisa-het i partiorganisationen viktig komponent iutgör en

dessaaspektentionskultur. i detta sammanhang intressantaDen mest av
Är paitiföreträdarehanhon enbartkulturer riksdagsledamoten:är ensynen

detsjälvständigt i förhållande till partieteller förväntas hanhon Iagera
hand-parlamentariskaförra fallet fattas alla viktigare beslut partietsom

fallet fattas dessa beslutlande inom i detpartiorganisationen; avsenare
arbetetorganisationskultur detriksdagsgruppen. den första ärI typen av

denför politisk representation.inom partiorganisationen grunden Iärsom
bestå riksdagsledamotenandra rollpartiorganisationensär atttypen snarare

med olika tjänster.typer av
organisationskulturerförsta indikation på utsträckning dessai vilkenEn

regionalorganisationemas ombudsmänskiljer sig får vi då vi frågar vem
Tabell 8.5de riksdagsledamoten första handi representerar.attmenar

redovisar dessa bedömningar.
regionalamycket starkt stöd bland samtliga partietsPartilinjen har ett

dessa partiföreträdare partiintressetombudsmän. 80 sätterDrygt procent av
lokalorganisationföre valkretsens enda svarandeintressen. Ingen angav

kallasmellan vad kanviktigaste representationsbas. Skillnaden somsom
påtaglig.representationsfråganborgerlig och socialistisk på ären en syn

representantrollenförborgerliga partiernas företrädare öppnaDe är attmer
behov, jämfört medskall bygga på regionala intressen, krav och vänster-

för blandlikartad återfinns övrigtpartiernas ombudsmän. mycketEn syn
främstariksdagsledamöterna. dem partiet77 procent som repre-av ser

1988:351.sentationsbas Holmberg Esaiasson-
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8.5. påTabell De regionala partiombudsmännens riksdags-vemvadsyn
ledamoten bör representera.

Riksdagsledamötema är
primärt Partirepresentanter
för Samtligavpkm c s

lokalorganisationen 0 0 0 0 0 0
valkretsen 6l 30 25 0 13 7l
partiet 84 70 75 100 87 83
Summa 100 100 100 100 100 100
Antal ombudsmän 25 23 2312 8 9l

Kommentar:Resultatenbyggerpå enkñtundersökningenbland partiernasregionalapartiombudsmân.Jfr.
Pierre 1986:2114.

fråga blir hur de olika skiljerNästa partierna sig gäller på riks-synen
dagsledamötemas i de regionala olikapartiorganisationemasengagemang
aktiviteter. figur redovisas hur partiernas regionala för-I 1 organisationer
delar sig med avseende på riksdagsledamöterna i dessaengagemang or-
ganisationer i vilken utsträckning nöjd eller missnöjd medärsamt man
dettta engagemang.

folkpartistiska regionalaDe ombudsmännens bedömningar antyder ett
positivt samband mellan prestation och bedömning, dvs högrepositiv

bedömning.positiv Bland moderaterna och vänster-engagemang ger mer
partiet kommunisterna, däremot, kan vi inte något samband mellanse
deltagandets omfattning och graden tillfredsställelse ombudsmännensiav
bedömning detta deltagande. förenar denVad dessa partier inteärav som
principiella riksdagsledamötemaspå uppgiñer, endast bedöm-attsynen

derasningen insatser inte korrelerad till insatsens omfattning.är Förav
moderaterna, riksdagsledamotskapetdär princip skilt frånises som orga-
nisationsarbetet, i hög grad tillfredsställd med riksdagsledamötemasär man
insats, oberoende dess omfattning.av

Centerpartiets ombudsmän förefaller, också tillfredsställda medde, vara
riksdagsledamötemas oberoende dess omfattning. Skillna-engagemang av
den mellan detta parti och moderaterna och riksdagsledamötemasvpk är att
deltagande högre inom centerpartiet.är
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påFigur 8.1. Fördelning regionala partiorganisationerna beroendedeav
partiorganisa-omfattning bedömning riksdagsledamöternas deltagande ioch av

tionens Partivisverksamheter. procent.

Moderata samlingspartietA.
Riksdagsledamöternas deltagande

HögtLågt

18Regionombudsmännens Missnöjda 30
bedömning riksdags-av

22ledamötemas Nöjda 30engagemang

B. Centerpartiet
Riksdagsledamöternas deltagande

Lågt Högt

Regionombudsmånnens Missnöjda 18 14
bedömning riksdags-av

43Nöjda 25ledamöternas engagemang

C. Folkpartiet
Riksdagsledamöternas deltagande

HögtLågt

38 5Regionombudsmännens Missnöjda
bedömning riksdags-av

43ledamöternas Nöjda 14engagemang

SocialdemokraternaD.
Riksdagsledamöternas deltagande

Lågt Högt

26Regionombudsmännens Missnöjda 41
bedömning riksdags-av

22 l 1ledamötemas Nöjdaengagemang

E. Vänsterpartiet kommunisterna
deltagandeRiksdagsledamöternas

Lågt Högt

039Regionombudsmännens Missnöjda
bedömning riksdags-av

1843ledamötemas Nöjdaengagemang

två variablemaDikotomiseringen deEnkätentill valkretsorganisationemasombudsmän.Kommentar: av
har skettvid dessasmedelvârden. vidarekommentartill tabell 8.4.Se
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socialdemokratinInom framträder tredje ombudsmännenmönster; fore-ett
faller missnöjda med riksdagsledamöternas i organisa-vara engagemang
tionsarbetet, oberoende insatsens omfattning. Förklaringen till dettaav
mönster sannoliktär ombudsmännen i utsträckningatt stor attanser
riksdagsledamöterna bör sig i i princip samtliga organisations-engagera
uppgifter. Därför tenderar missnöjd med riksdagsledamöternasattman vara
insats, oberoende dess omfattning. Detta framkommermönster tydligareav
då vi de interna aktiviterema från de och till dettaexterna,separerar
lägger intervjusvar och enkätkommentarer Pierre 1986a.

Förhållandet riksdagsledamöter
partiorganisation i olika regioner-

Vid sidan de olika partiorganisationemas olika höga förväntningar påom
riksdagsledamöterna kan naturligtvis också det geografiska avståndet från
riksdagen ha betydelse för hur aktiva riksdagsledamöternaantas istor är
det regionala partiarbetet. Vi kan här flera olika bidragande förklaringarse

relaterar till denna förklaring. sådan hypotesEn partiernasärsom att
riksdagsledamöter aktivaär i närheten till Stockholm. dennamest För
hypotes talar praktiska realiteter; det i den regionenär de mestadels be-
finner sig. dennaMot talarteori emellertid riksdagsledamöternas subven-
tionerade och deras besök i valkretsen.täta Dessutom våramäterresor
data enbart riksdagsledamötemas i den valkretsen, varförengagemang egna
vi inte kan undersöka denna hypotes hypotesnärmare. En är attannan
riksdagsledamöterna aktiva i sina hemmavalkretsarär dettamest ärom en
stark valkrets för partiet. tredje hypotes,En slutligen, riksdags-är att
ledamöterna aktiva i tätbefolkadeär regioner, eftersom det här demest är
utåtriktade verksamheterna kan utdelning.störstge

Låt undersöka vilken bedömning riksdagsledamöternas aktivitetoss av
och valkretsombudsmännen i olika delargör landet;engagemang som av
är valkretsarna i Norrland missgynnade jämförtt med Götalands ochex
Svealands Valkretsar Tabell redovisar8.6 data kring denna frågeställning.

tycksDet finnas visst norrlandsproblem vad gäller riksdagsleda-ett
aktivitetmöternas i partiarbetet. aktivaMest riksdagsledamöternaär i

Svealands och Götalands Valkretsar. Bedömningama deltagandet antyderav
det finns samband mellanatt partiets styrka i regionen och riksdags-ett

ledamöternas och ombudsmännens bedömning detta delta-engagemang av
gande. Mest missnöjd de moderataär ombudsmännen i Norrland, och

nöjda ombudsmännenär i Götaland. Blandmest vpkzs ombudsmän är
bilden den omvända; högst tillfredsställelse med riksdagsledamöternas en-
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partietGötalandsombudsmännen inomNorrland, medanfinner vi igagemang
kritiska.deär mest

riksdagsleda-bedömningarpartiombudsmännens8.6. regionalaDeTabell av
på olikafördelatorganisationsaktiviteteri olikamöternas typer avengagemang

aktivitet i valkretsorga-på riksdagsledamöternasi Sverige. Indexregioner
deltagande.bedömning dettapartiombudsmännensnisationen samt av

BedömningsindexAktivitetsindex
bedömning,Ju positivhögre aktivitet,Ju mer
indexhögredestoindexdesto högre

LandsdelLandsdel
NorrlandSvealandGötalandNorrlandSvealandGötaland

5.006.907.851.501.502.69M
8.207.227.292.803.002.79C
6.005.67 7.402.002.802.50FP
6.606.105.001.402.602.33S
8.257.674.801.89 1.750.70VPK
6.867.006.232.30 1.912.28Samt]

Antal
2243612261 43Valkretsar

tillräcklighetenochomfattningenbedömningValkretsombudsmännensKommentar: av
jfr. tabellernaaktiviteternaolikadeltagande i deriksdagsledamötemas typerna avav

variabler.på dessa tvålndexen8.1 8.2. byggeroch

Diskussion

regio-och derasriksdagsledamöternaförhållandet mellanaspekterDe av
diskus-betydelse ivisshärredovisats ärpartiorganisationernala avsom

de olikaskiljer sigvisatpolitiken. Sompersonfaktorer isionen om
riksdagsledamotskapetsvadorganisationskultur avsevärtpartiernas avser

rollutgår dennafolkpartietochsamlingspartietmoderatafrämstroll. Inom
personligtgradhögriksdagsledamoten i ärföreställningfrån attomen

mellan väl-länkenpersonligenriksdagsledamoten utgörrepresentativ; att
handi förstaskall förvissoRiksdagsledamotenoch parlament.jare repre-

underordnad partiorganisationenhanhon intepartiet,sentera somsesmen
socialdemokratin.främstinomsätt somsamma

förvänt-skildaleder tillrepresentationpolitiskskilda synsättDessa
moderaterna,partiarbetet.i Inomriksdagsledamotensningar engagemang

medtillfredsställdatillombudsmannenoch vpkcenterpartiet är synes
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riksdagsledamöternas deltagande i organisationsarbetet, oberoende av om-
fattningen detta deltagande. socialdemokratinInom bilden denärav mot-

här tenderar högrei gradsatta; inom de andraän partierna attman vara
missnöjd med riksdagsledamöterna, deras insats. endastDet är inomoavsett
folkpartiet vi kan samband mellan insatsens omfattningett och gradse av
tillfredsställelse bland ombudsmännen.

Annorlunda uttryckt tycks det personegenskaper spelar olikasom om
roll och olika innebörd i de olika politiska partiernas organisatio-ges- -

de borgerligaInom partierna ställs främst krav riksdagskandidatenner. att
gångbar blandär väljarna. Inom socialdemokratin kan vi dennaanta att

aspekt betydelse,är lojalitetstor partiorganisationen ochatt motav men
lång och tjänst däri mycket betydelsefulltrogen är faktor. Eftersomen
denna faktor kan underordnad vikt för väljarnaantas framför alltvara av -
marginalväljama kommer spänningsforhållandet mellan partilojalitet å-

sidan och gångbarhet bland väljarna á den andra påverka främstena att
socialdemokratins kandidatnomineringsprocess.
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Peter Esaiasson

riksdagsledamöter,9 Om kändisar,

opinionsopportunism och valkampanj er

Tråkiga, och käbbliga. Kritiker riksdagskandidatemas insatseranonyma av
i valrörelserna har bilden klar för Undersig. renodlat personvalssystemett
kommer ledamötemas uppträdande ändras i grunden. Och isämre änatt
dag kan det inte bli. Eller

det härI kapitlet skall vi diskutera de så viktiga händelserna under
Ärvalkampanjema. det sannolikt ökat inslag personval kommeratt ett av

påverka ledamötemas bedriva kampanjersätt Tankegångenatt bakomatt
analysen den klassiskaär inom statliga utredningar. gäller klar-Det att
lägga vad vi parlarnentskandidaters bedriva kampanjersätt ivet attom
andra länder, och sedan jämföra med riksdagsledamötemas uppträdan-att
de.

Låt börja med några grundläggande förutsättningar. Svenska riks-oss
dagskandidater bedriver i ovanligt hög grad sina valkampanjer med-som
lemmar i kollektiv. Med proportionellt valsystem, Valkretsar,ett ett stora
marginellt för väljarna ändra rangordningen påutrymme valsedlarnaatt

starka partiorganisationer, fimgerar kandidaternasamt partiernassom repre-
i valkretsarna; den personliga röstningensentanter minimal Sverige.är i

Kontrasten främstär därUSA kandidaterna tillstor Represen-gentemot
tanthuset den amerikanskanärmaste motsvarigheten till riksdagskandidater-

organiserar sina kampanjer med visst finansiellt och tekniskt stödegna-
Ävenfrån de centrala partiorganisationema Goldenberg and Traugott 1984.

i därVästeuropa, partierna regel förhållandevisär starka, motiverarsom
den interna konkurrensen bland finländska, irländska och italienskaannat
parlamentskandidater till bedriva självständiga kampanjenatt
De svenska partiernas starka kampanjema förmedlas viagrepp om en
hierarkisk organisation. Valkampanjerna organiseras på nivåer: centralt,tre
regionalt i valkretsama, och lokalt i kommunerna. centrala parti-De
ledningarna har för den nationella valdebatten för denansvaret samt sam-
lade strategiska planeringen. Regionala och lokala kampanjledningar sam-
arbetar med centrala instanser främst vilka kampanjteman skallom som
prioriteras. Enskilda riksdagskandidater kan ingå i kampanjledningarna på
olika nivåer, deras huvuduppgift arbeta på fältetär medatt ute ut-men
åtriktade väljarkontakter Birgersson m.fl. 1971; Esaiasson 1990; 1992;
Pierre and Widfeldt 1992.
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flertalet behandlar olika aspektersystematiska kampanjstudierDet stora av
valetjust kampanjorganisationema. kan sig exempelvisDet röra avom

det följande skallmediestrategier eller finansiera verksamheten. Isättet att
fokusera undersökningen direktvi avvika från denna tradition attgenom

kandidaterpå riksdagskandidatema korrekt de framgångsrikaeller mer
klarade och 1988. de hierarkiskasitt mandat vid valen 1985 Givetsom

och hurpartidominerade organisatoriska förutsättningarna i Sverige, agerar
de förekommer valsedlamahögstpersoner som upp

ledamöternas tekniker förAnalysema börjar med granskning atten av
använder di-komma i kontakt med väljarna. vilken utsträckningI man

försökerrekta, personliga, kampanjkanaler och hur ofta gå omvägenman
på tillvia massmedierna Däreñer riktas uppmärksamheten relationen

olikamassmedierna och ledamöternas förmåga skaffa sig iutrymmeatt
innehållet ledamöternasnyhetsmedier. Slutligen övergår vi till studera iatt

kampanjer. Vilka sakfrågor ledamöternas ansträngningaravsättertas upp,
några spår bland väljama, och kan beskylla dem för ytligaatt varaman
opinions-opporttmister kampanjfrågori valet av

post-Analysema i första hand baserade på två frågeundersökningarär
enkäter med riksdagsledamöterna valforskningsprogrammet vid Stats-som

Ledamö-vetenskapliga institutionen i Göteborg genomfört 1985 och 1988.
har tillfrågats ofta de exempelvis taladehur under valrörelsematerna som

offentligt, höll olika nyhetsmedier.presskonferenser och blev intervjuade i
Frågeundersökningama med främst kartläggningarhar kompletterats av

riksdagstrycketledamöternas göranden i Riksdagen sådana de avspeglas i

Kampanj tekniker

Politiker förfogar kampanjtekniker för kommabegränsat antalöver ett att
i kontakt med väljarna. första huvudaltemativet skapa personligaDet är att
kontakter hålla offentliga tal, delta i debatter och sökaattgenom upp

huvud-väljarnas hem, arbetsplatser och offentliga mötesplatser. andraDet
altemativet nyhetsmediemaviaär omvägenatt att arrangeragenom

debattartiklar ochpresskonferenser, sända pressmeddelanden, skriva in-ut
sändare, ställa i magasin-program i länder där sådantsamt, accepteras,upp
producera TV-inslagradio- ochegna

Anmärkningsvärt både partidomineradetycks parlamentskandidater inog
och individorienterade direkta personinriktadepolitiska miljöer prioritera
kampanjtekniker tillskrivsden betydelse allmänttrots stora massme-som
dierna. Representanthus-kandidater haramerikansk studie hävdasI atten

stark på och därförden klassiska tvåstegshypotesen, görtro atten man
för kontakter sedan skallansträngningar skapa personligastora att som
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spridas ringar på I scarcely imaginevattnet. settingsom can a or a
for bringing few humans together that have beenIpurpose a not parta

of during travels. sextiotaletsI Storbritannien ägnade sig fyramy tre av
kandidater dagligen hålla offentliga tal och knacka dörratt Kavanagh
1970:41-3. Senare studier bekräftar traditionen fortfarande upprätthållsatt
i valkretsama Butler and Kavanagh 1984; 1988 Italienska kandidater

likaså lägga ned mycketrapporteras tid på personliga kontakter med
väljarna och betrakta lokala anföranden viktiga för valutgångenf Försom
irländska kandidater, världens sannolikt flitigaste dörrknackare, deär person-
liga kontakterna ansikte ansikte med väljarna själva kärnanmot i kampanjer-

Katz 1980:86-90; Gallagher and Sinnot 1990.na
frågaI mediainriktade aktiviteter visar rad undersökningarom atten

västvärldens parlamentsval tenderar bli allt presidentlika, medatt ettmer
fåtal partiledare bearbetar nyhetsmediema strategiskt planeradesom genom
presskonferenser och photo opportunities.7 detNär gäller vanliga kandida-

medieaktiviteter vi mycketters mindre. utforskadMestvet denär arne-
rikanska Kongressen. Studier Representanthus-ledamöter -ellerav mer pre-
cist deras pressekreterare visar i utsträckning inriktar sigattav storman-
på lokala medier i hemvalkretsen, vilka bearbetas med pressmeddelanden,
.presskonferenser på plats mindre ofta, egenproduceradesamt, nyhets-men
inslag för radio och TV. Däremot verkar debattartiklar ha mindreen cen-
tral ställning. Dessa används i stället främst för påverka beslutsfattan-att
det i vissa frågor; Hess 1991:77-101; Cook 1988; 1989; Venner 1987.se

Såvitt jag saknas motsvarande undersökningarvet i andra länder se
dock Eide 1984. förefallerDet dock rimlig utgångspunkt ävenattvara en
andra kandidater huvudsakligen vänder sig till lokala medier under val-
kampanjema, deras medieaktiviter måttligsamt att är omfattning.av

Hur uppträder då svenska riksdagsledamöter i förhållande till sina kol-
leger i andra politiska miljöer tabell redovisasI 1 ledamöternas uppgifter

hur ofta de utnyttjade olika kampanjtekniker under valkampanjemaom
1985 och 1988.

Riksdagsledamötema faller väl in i mönstret med kandidater läggeratt
vikt vid direkta personligastor aktiviteter. Appelltal, mötesantöranden och

arbetsplatsbesök de i särklass vanligaste teknikema för väljarkontaktervar
både 1.985 och 1988. Så långt infriar ledamöternas uppträdande alla för-
väntningar.

Även ledamöternas medieaktiviteter kan fallasägas in i förväntatett
dåmönster mediekontaktema mindreär frekventa personaktivitetema.än

Men samtidigt skall de flesta ledamöternoteras mellanatt 80-90 procent
sig åtminstone någon gång ha skickat pressmeddelandengivituppger ut

presskonferenser respektive ha skrivit debattartiklar, och omkring hälften
46-57 procent markerar någon de högsta svarskategorierna för detreav
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harnyhetsmediernaResultaten indikerarbåda medieaktivitetema. att en
kundevad kanskekampanjerbetydelsefull plats ledamöternasi än sommer

inriktadelokaltmediekontaktemavilken utsträckning ärförmodas. I som
skall undersöka i kommande avsnitt.vi

kampanjtekniker under9.1. Riksdagsledamöternas självrapporteradeTabell
års1985 1988 procentoch valrörelser

1985
Summa4-10 1-3 ingenfler 11-30teknik äntyp av

sång30 procentsersar sar ser

5 10027 146Appelltal 21
10013 143 29Mötesanfdranden 14
100240 l 19 38Arbetsplatsbesök
10075 34 3l 13 lPresskonferenspressmed
1001138 382 11Debattartiklar
10018 33 44l 4Dörrknackning

1988
Summa4-10 1-3 ingenfler 11-30teknik äntyp av

säng30 procentggrser sar ggr

1004 146 35Appelltal 14
1009 l41 40Mötesantöranden 9
10010 440 36Arbetsplatsbesök 10
10039 29 14Presskonferenspressmed 3 l 5
10032 1212 42Debattartiklar 2
10035 452 17Dörrknackning 1

337 329.studie ochKommentar: Antalet i respektive ärsvarspersoner

intepersonkontaktemas primatobservation regelnytterligare ärEn att om
hälften ledamöternadörrknaclmingama. drygtgäller Bara rapporterar attav

och1985under någon kampanjemade överhuvdtaget knackade dörr av
heltintehembesökare. Resultatetoch mycket aktiva är1988, ytterst var
helaliberaler och konservativapå särskilt överöverraskande med tanke att

väljarnasdetta vistillNorden traditionellt har varit tveksamma störaatt
haft fram-dörrknaclcningskampanjerharprivatliv; endast undantagsvis en

anglo-denskillnadennordiska valkampanjer.trädande plats i Men gentemot
1990:355-61; 1992;jfr Esaiassonsaxiska traditionen onekligen slåendeär

and 1964:117-9.Valen Katz
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med pressmed-aktivanågotockså ledamöterna bara ärNotera att mer
kan spekuleradebattartiklar.med Manpresskonferenserdelanden och än

Medan kon-förhållanden.amerikanskasvenska ochskillnader mellanom
för på-medeldebattartiklarhuvudsakligengressledamöter ett attsomser

debattsidoma intres-svenska ledamöterså betraktarverka elitgrupper, som
denkonsekvenshärKanske vielektoral synvinkel.ävensanta avenserur

infonnationskällapolitiskstarka ställningerkäntsvenska dagspressens som
väljama°för

vikampanjteknikervalpåtagliga likheter i kandidaternasDe somav
betydaintebehöverolika politiska miljöerregistrerat mellan att samma

Representanthus-Amerikanskaöverallt.gällandeförklaringsfaktorer siggör
kan tänkaselektorala öde, göraförsjälva sittkandidater, ensom ansvarar

partidomineradeeffektivitet.kampanjteknikers Iutvärdering olikarationell av
kampanjtekniker:påverka valetfaktorerkan andrapolitiska miljöer antas av

omfattande kampanjinsatserkänslaönskemål och krav från partiet, atten av
läraönskanellerbetydelse för demokratin,symbolisk atthar t o m enen

deKavanagh 1970:90-112.jfr Ikontakternafrån de personligasig något
vilkaosäkerhetocksåmiljö, finnspolitiskflesta kampanjer, oavsett omen

tendenstillvilket lederegentligen fungerar,tekniker att upprepaensom
nämnvärdnågonde haroberoendetidigare satsningar atttrorom manav

betydelse.
huruvidakan viRiksdagsundersökning 1985 prövavårMed iavstamp

kampanjarbeteallt låter sittde svenska ledamöterna styrastrots av en
striktledamöterna görteknikemas effektivitet. Omrationell värdering av

samband mellanfinnas positivtbör detväljarrationella överväganden ett
och bedöm-kampanjteknikerolikautnyttjandebeteende rapporterat av

respekti-kampanjaktiviteterpartiernasvilken utsträckningningen i somav
parti.valpåverkar väljarnasvalbevakningmassmediemas avve

mycketvariablermellan dessa ärsambandet svagtvisar sigDet att
Även våroch +.l2.mellan -.06sambandsmåttet Pearson°s varierar omr

slutgiltig bevisföring,betraktaskansnabbanalys naturligtvis inte som en
ledamöternastillförklaringarnaklar antydanresultaten attomger en

strikt ratio-håll ifår sökas på änunder kampanjemauppträdande annat
väljarna.effektivavärderingar det övertyganella sättet attmestav

handstilldetfaktorerna ligger närastället de väljanationellaför attI
harpartitillhörighet. Partiernaledamöternaspå betydelsentitta närmare av

årenoch kanideologiska förutsättningar,ocholika organisatoriska genom
bedrivagällerdet sättetsinsemellan olikaha utvecklat när attvanor

medockså förenligakampanjkulturer, ärSådana ellervalkampanjer. vanor,
tillfungerar ledervilka teknikerosäkerheten attföreställningen att somom

1990:386-416.gång Esaiassongång eftersatsningar upprepassamma
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Resultaten i tabell från olika prioriteratvisar hur ledamöter partiersom
mellan tydligakampanjteknikema, blandat intryck. Visst finns detettger
skillnader mellan partierna kampanjtekniker och i samlad aktivi-i valet av
tetsnivå, det råder också betydande enighet Enig-partigränsema.övermen
heten mellan partierna det troligt det vid sidan partiernasgör att spe-av
cifika traditioner finns förövemonn bland ledamöternaen gemensam
hur kampanjema skall bedrivas. de skilda erfarenheter parti-Utöver som
tillhörigheten medför har det med åren utvecklats konsensus attomen
exempelvis ledamöternas standarduppgiñerantal appelltal ingår iett stort
under kampanjema.

9.2.Tabell Riksdagsledamöternas kampanjtekniker efterunder valrörelserna
partitillhörighet. Andel sig varit aktiva procentha mycketrapporterarsom

1985 1988
partitillhörighet

aktivitettyp SamtlSamtl.av v s c m v s c m mp

Appelltal 85 62 68 66 73 67 83 52 57 90 58 39 60
Mötesanfömnden 42 60 50 5083 47 45 57 17 50 79 45 28
Arbetsplatsbesök 37 58 48 43 26 47 22 59 45 67 38 6 50
Presskonfpressmed 21 2 1849 22 32 18 1l 3 50 33 25 11
Debattartiklar 0 4 24 18 30 13 0 4 33 26 22 17 14
Dörrknackning 5 8 0 6 3 34 3 5 0 0 7 0
Aktivitetsindex
medeltal ll 11 13 1l 12 12 10 ll 13 13 12 9 12

intervjuadeAntal 19 157 32941 49 70 337 18 149 42 42 60 18

Kommentar:Men mycket aktiv ledamöter sig sig aktuellaha använt denrapporterarmenas som av
tekniken vid elva tillfällen eller fler något de två högstasvarsaltemativen.Aktivitetsindex är ettav
sammanfattandemått för samtligaaktiviteter. Måttet aktiviteterkan variera mellan och 60 24 typer av
med svarskategorier.4

Några partiskillnadema tabell särskilti principiellt intresse.2 ärav av
Vänsterpartistema, har bakom sak-organisation sig ochsom en svag som

lojal dagspress vända förlitade påsig till, sig i utsträckningatt stornar en
korta appelltal, höll sällan anföranden organiserade och skrev fämöten
debattartiklar. Av vänsterradikala sedvanliga tonvikt på arbets-partiers
platsagitation märks inte mycket; förhållandevis be-få vänster-ledamöter
sökte fabriker, vårdinstitutioner arbetsplatser.eller andra Sammantaget

vänster-ledamötemas kampanjer knappast den bild intensivmotsvarar av
agitation ofta förknippas med socialistisk övertygelse; partiet harsom
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kommit lång sedan den franskeväg Maurice Duvergerstatsvetarenen
1957 formulerade sin teori överlägsna organisationsformervänsternsom

den organisatoriska frånsmittan utifrånvänster det franska kommu-- -
nistpartiets arbetsplatsceller.

Miljöpartistema mindre aktiva andra ledamöter genomsnittligtänvar
aktivitetsindex jämfört9 med det samlade genomsnittet 12. Skillnaderna
i förhållande till övriga ledamöter gäller dock förstai hand de direkta
personinriktade kampanjteknikema. det gäller mediekontakter,När i syn-
nerhet debattartiklar, miljöpartistema betydligt aktiva. lågaDenvar mer
totala aktivitetsnivån, och prioriteringen mediekontakter kan kopplas tillav
den speciella lösa organisationsform miljöpartiet beroendegör extrasom

nyhetsmedierna för nå till väljarna.att utav
ytterligareEn partiskillnad socialdemokratiskaär ledamöteratt rapporte-

färre presskontakter och debattartiklar i synnerhet borgerliga leda-änrar
Skillnaden kanmöter. till del förklaras det svenska medsystemeten av

för ministrarersättare och talmannen; tjugotal framstående socialdemo-ett
krater kan förmodas ha sig mediatekniker hadeanvänt minist-som av som

personliga riksdagen.iersättare vi tillfälligtvis låterMen ävenrar om
ministrarna återta sina riksdagsplatser så har socialdemokraterna lågen
andel medieaktiva cirka 15 jämfört med mellan och18 50procent pro-

bland borgerliga partier. tycks inom denDet socialdemokratiskacent stora
riksdagsgruppen finnas viss motvilja prioritera medieinriktademot atten
kampanjtekniker. borgerligaDe ledamöterna i detta avseende bättreär
anpassade till spela med dagens mäktiga massmedier.att

Fler förklaringar

Givet i kapitlets upptakt det inte så förvånandeär attresonemangen
hittat förklaringar riksdagsledamöternastill val kampanjtekniker på bådeav
systemnivå en övemorrn för hur kampanjer skall bedrivasgemensam
och partinivå kulturer inom partierna. återstår behandlaMen ännu att ett
tredje analytiskt för individuella variationer vid sidantema: utrymmet av
ledamöternas partitillhörighet. Finns det nyanserad kampanjhistoriaen mer

berättaatt
Den till enkla frågan rad analytiska problem. Följandesynes reser en

stycken något tekniskaär till sin karaktär. ointresserade kantre Den
direkt till tabell och3 till efterföljande kommentarer med följande läs-
anvisning i bakhuvudet: högre siffror, desto starkare effekt har de ak-
tuella förklaringsvariablema.

Till början finns det överskottnärmast information på denetten av
beroende sidan ekvationen: måstevi hantera inte mindre 12 bero-änav
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frestande möjlighetentvå val.ende variabler kampanjtekniker i6 Den att
kampanjteknikermedieinriktaderespektive ärskapa index personligaöver

försvarbar.empirisktintetyvärr
informa-lider viPå den oberoende sidan ekvationen tvärtom ettavav

allaordningen mellansaknar den kausalationsunderskott: vi teorien om
riksdagen, partierna,förklaringsfalctorer med anknytning tillde tänkbara

villerfarenheter vipersonligavalkretsama respektive ledamöternas som
tjugotalmed halindra problemenbetydelsen Förpröva att ettattav.

multi-regressionsanalys främstmultipelförklaringsvariabler i endaen -
huvudsakligeneffekt ärpå variabler totalakollinearitet och mord vars

slutligadeelimineringsprocess.förmedlad har vi stegvis Ianvänt en-
ingår enbart variablertabellregressionsanalyser, redovisas i somsom

kontroll för övrigadirekteffekt undereffekt ochhar l bivariat 2 enen
effekter.variabler med bivariata

avsaknadennågot mildrarhar två fördelarstegvisa procedurenDen som
begränsas till mini-förklaringsvariablerteoretisk modell: antalet ettav en

totala bivariataupptäcka variableroch vi får chans att varsmum, en
förmedlas andra variabler.effekt kan misstänkas via

samladrelativt godfaktorerna ha åtminstonegranskade visar sigDe en
påmåttR-kvadrat,förklaringskraft andelen förklarad varians, är ettsom

variablema,de aktuellamycket förklarashur variationen avav som
Särskiltlägst procent.mellan högst och lllöper 45 procent somsom

systematiskhel delvariablema inifråga mediekontaktema fångar enom
för och 39andel förklarad varians 1985 1988variation genomsnittlig är

förklara ledamöternasframgångsrika variablema påprocent. Minst är att
förklarad 16genomsnittlig .andel variansaktiviteter med korta appeltal

kan resultatet tolkasenlighet med tidigareprocent. I attsomresonemang
skallledamöterföreskriver samtligaden övemonnen attgemensamma

standarvärdedettaappelltal, och variationema kringhålla visst antalett att
främst slumpartade.är i

foreenlighet medbekräftar också partitillhörigheten, iMaterialet att
leda-unik effekt påsärskiljande kampanjkulturer, harställningen enom

Även förkampanjtekniker. vi bestämmervalmöternas när att taossav
från olika partierfaktorer skiljer sig ledamöterhänsyn till rad övrigaen

Socialdemokra-föregående avsnitt.på ungefär det beskrevs isätt som
insändareskrivaaktiva övriga medtiska ledamöter mindreär än attt ex

och presskonferenser.ge
deslutsatssamanhanget högst intressant,tredje, och i det här ärEn att

fördet finnsmånga signifikanta koeffrcienterna visar utrymme syste-att
också det parti-ledamöterna imatiska individuella variationer mellan

ledamöternasmed anknytning tilldominerade Sverige. rad faktorerEn
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vallaetsar, personliga erfarenheter och politiska inflytandeposition påverkar
valet kampanjtekniker.av

Tabell 9.3. förklararVad riksdagsledamöternas val kampanjteknikav
regressionskoeflicienter

Förklaringsfaktor Anföranden Appelltal ArbplatsbesökHembesök Debattart Presskonf
1985 1988 1985 1988 1985 1988 1985 1988 1985 1988 1985 1988

Kön manligaled .35
Ålder 60 .28 .25 .45ochunder .23 .28
Utbildninghögskola -.32
tillfredsställelsemed
uppdraget .23ledamotsom

.28Vnlluetsej storstad .42 .43 .44
Panüillbärighcl

-.44vinster -.60 -.63
socialdemokraterna .46 .66 -.74 -.91 -.63

p.28centerpartiet -.76 .24
folkpartiet .49 -.90

-.34moderaterna -.40
miljöpartiet -.35 -.82
borgerlig 81 .37

Partiledning .24 .17 .21 .18 .18 .40 .28
Riksdagaerfarenhet .34 .28 28
Riksdagekindisu .38 .47 -.45 -.29 .40 .55
Kampanjaktivitet .64 .54 .60 .40hög .69 .36 .41 .22 .38 .48 .58 .57

.29Förklarad .26 .24varians .13 .18 .ll .19 .23 .34 .31 45 45

Kammenmr:Siffrorna i tabellen ostandardiseradeår regressionskoefñeienter.Samtligaförklaringsvariabler
har dikotomiseratsoch alla rapporteradekoefñcienter signifikantaär på minst .90-nivån.För detaljer, se
Esaiassonoch Holmberg1993.

Låt dock börja med faktorer har någon betydelse iinteettoss par som
sammanhanget. slåendeDet erfarenheterna frånär riksdagen harmest att
marginell inverkan på kampanjarbetet. Riksdagsledare uppträder likadant

riksdagsmeniga det finns heller ingen bivariat effekt förmedla viaattsom
andra variabler. Senioritet, egenskap viktig bland både brit-ären som
tiska och amerikanskaMPs Representanthus-kandidater, har självständigen
effekt i endast fall 1985, och då i omvänd riktning det förväntadetre mot
sittande ledamöter aktivaär nykomlingar.än heller psyko-Intemer en
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riksdags-med arbetetpersonliga trivselledamötemaslogisk faktor somsom
kampanjarbetet;betydelse förnämnvärdledamot har någon oavsett om

likadeRiksdagen arbetarmindre bra imycket bra ellerledamöterna trivs
representant.mandatet folkvaldhårt erövraatt som

ställ-formellainverkar denRiksdagenskillnad från maktstmkturen iTill
partiledningamacentralakampanjarbetet.på Deningen i partierna var

kanskekampanjtekniker,med fleraledamöteraktiva övriganågot änmer
kanske förvalutgången,förpersonligt attför de känner extraatt ett ansvar
medkontaktpersonerattraktiva talare ochbetraktasde extra massme-som

riksdagskändisarna.överlappande med partiledningamadierna. Delvis är
övrigamaktinnehavarenuvarande och tidigare samtDenna avgrupp av

utlystaoña på offentligt mötentaladeolika anledningar kända ledamöter,
presskonferensen subaltemamedmycket aktiva Denoch dessutomvar

ledamö-andratillöverlåts däremotknacka dörr hos väljarnauppgiften att
ter.

ledamötervalkretsarnatillförklaringsfaktorer med anknytningAv var
storstadsrepre-aktivaoch Malmö änutanför Stockholm, Göteborg mer

detantyderSkillnadenframför allt mediekontakter.med attsentantema
huvudsakligenledamötermisstanke vanligatidigarefinns grund för vår att

fårvidiskussionsämnelokala massmedier,inriktar sig på snartett som
återkomma till.anledning att

Även inverkar påålderegenskapgrad personligi högsta somen
till under 61harkampanjarbetet. ledamöter gränsen generöstYngre satts

förantagligenäldre kolleger,aktiva sina attår tenderar änatt vara mer
Könstillhärighetkroppsligen och mentalt.ansträngande bådekampanjandet är
kampanjema.betydelse för Ikan ha vissytterligare egenskapär somen

könsskillnader,nämnvärdabara tvåtabellsammanställningen redovisas men
elvaledamöter ieffekter manligavi granskar bivariataäven rapporterarom
bok-kolleger.aktivitetsnivå sina kvinnliga Tagetfall tolv högre änav en

läggabereddaledamöterresultatet manliga ärstavligen betyder attatt
fallsåförklaring skulle iunder kampanjema. Enmanken till lite extra

mellan kravensärskilt hårtriksdagsledamöter slitskvinnligakunna attvara
förupphör baraoch dessa krav intefrån politiken och det privata, attatt

valrörelse.pågådet råkar en
aktivitets-allmänskallförklaringsvariabel ärsistaDen tas ensom upp

tendens bland ledamöter ärfakzor. klarvisar sig finnasDet somen
kampanjteknikspecifikmedockså mycket aktivagenerellt aktiva, att envara

välmycketResultatet kansignifikanta effekter tolv möjliga.tolv gesav
ledamöterhelt enkelttolkning. sigsubstantiell Det rör gruppom enen

pliktkännerellerverkligen med kampanjema, atttrivs extraensomsom
kampanjteknikerP finnsdetbred uppsättning Menarbeta hårt med en

ledamöter varit sär-vissarisken förockså anledning påminna attatt om
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skilt benägna överdriva sina insatser. möjligt,att Det säkertär vi inte,vet
den allmänna aktivitetsfaktomatt uppblandadär med försvarlig dosen

mätfel.

Riksdagsledamöterna i nyhetsmedierna

Även det inte alltid märks i valet kampanjtekniker det ingenärom av
tvekan nyhetsmediema utövar stark lockelseatt på parlaments-om en
kandidater. Att i medierna visserligenär ingen garanti för elektoralsynas
framgång i fel sammanhang kan omfattande medieexponering stäcka den-

lovande politiska karriärmest inga andra kontaktkanaler till väl-men-
jarna kan matcha egenskaperna gratis, trovärdiga och nå tillatt utvara en

publik.stor
flestaDe kandidater får erfara deras kärlek till medierna med denatt

största publiken obesvarad.är rad innehållsanalyserEn i olika länder visar
valbevalmingen i nationellaatt medier exklusiv.är parlamenta-Iytterst

riska det fåtalär partiledaresystem dominerar nyhetsmediernaett som
under kampanjema; både brittiska och kanadensiska studier har registrerat

partiledarna huvudpersoneräratt i ungefär hälften nyhetsinslagen i TV,av
andelen någotär lägre i Harrison 1988; 1988;Harrop Semetkopressen
1991; Fletcher 1987. amerikanskaI nationella medier fokuseras intresset

presidentvalet och fåtal senatsval; de 435 Representanthuskampanjemaett
i detär närmaste osynliga Cook 1989; Hess 1991.

bästaDen chansen for enskilda kandidater i ställetär inrikta sig påatt
lokala medier. Amerikanska lokaltidningar har beräknats iägna genomsnitt
0.5 artiklar dag Representanthus-kampanj inom sitt bevaknings-per en
område. Siffran dock betydande variationer. Sittande ledamöter irymmer
ovissa val i Valkretsar med god passning till den lokala mediemarknaden
bevakas utförligt. iUtmanare situationer förekommer endastmotsatta un-
dantagsvis i Clark and Evans 1983; Venneer 1987; Kahn 1991.pressen
Motsvarande systematiska undersökningar saknas i parlamentariska system.

impressionistiskaMen bedömningar det troligtgör parlamentskandidatemaatt
spelar framträdande roll i den lokala kampanjbevakningen.en

Arbetar då svenska riksdagsledamöter under liknande mediala förutsätt-
ningar sina kolleger utomlands Beträffande den första hömstenen isom
ledamöternas mediavärld svårigheten få i nationella medieratt utrymme-

har Martin Bennulfs och Hedbergs bidragPer till denna volym givit-
besked: riksdagsledamöterna har lika lite framgång andra parla-som
mentskandidater med skaffa sig i nationellaatt medier. Underutrymme
kampanjema 1985 och 1988 partiledarna huvudaktörer i fyranärmarevar

Övrigatio nyhetsartiklarinslag politik. riksdagsledamöter345av om -
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Riksdagenocksåtillhördeoppositionspartiema varfyraför deledama -
14mycketLikainslag.tionde utrymmedrygtendasthuvudaktörer i vart

Holmbergocksåstatsråden seenskildadeochregeringenfickprocent
1988.och Esaiasson

riks-flestaför destängdmedievärlden ärnationelladenMen om nu
Eftersommediernalokaladå deerbjudermöjlighetervilkadagsledamöter,
utbyggdavälförhållandevisharmåttinternationella mättmedSverige

struktu-godaåtminstonedetfinnsmediemarknaderlokalaochregionala
genomslag.omfattandeförförutsättningarrella ett

nationellaenbartinnefattarinnehållsanalyser me-Valundersökningamas
Riks-data.självrapporterade Ipåbaserasmåstevarför analysendier

oftahurledamöternatillfrågadesoch 19881985dagsundersökningama om
massmedierolikaintervjuade iblivitdevalkampanjenunder sexsom

lokalradio,tidningar,lokalaregionalaräckvidd:geografiskefterordnade
Resul-nationell TV.ochradionationelltidningar,nationellaregional-TV,

blivitsig haledamöterandelen rapporterarvisartabell 4i somtaten
medierna.olikagång i deintervjuade minst en

valrörel-massmedierna underigenomslagRiksdagsledamöternas9.4.Tabell
intervjuadeblivitsig haledamöter rapporterar1988. Andel1985 och somserna

procentnyhetsmedieri olika

19881985
partitillhörighet

SamtlSamtl. mpmNyhetsmedia csvms cv

87948398 9383 818698 948889Lokaltidningar
7677 8288936778757685 8867Inkalndion 79
314729 2548265032373924 3942Regional-TV
416557 4562264436464127 49Rikstidningar 37
244732293128 142327 313713Riksradion 32
16471519 1917 111518 217 2716TelevisionSveriges

328176042149 42183377049156 4119intervjuadeAntal

för-medtolkasmåsteresultatengöröverdrivna attförRisken statussvar
påståvågarjag atttydligsåmaterialet atti ärtendensensiktighet. Men
riksdags-stödempirisktfårbedömningarimpressionistiskatidigare -

imedierlokala änimycket störrebetydligt utrymmefårledamöterna
deoch 1988både 1985 attledamöterallra flesta rapporterarnationella. De

respektive 8789gångminsttidningarintervjuade lokala pro-iblivit en
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cent och lokalradion 76 vid bådaprocent undersökningama. Motsva-
rande siffror för nationella medier är avsevärt lägre mellan 15 och 41
procent. De exakta skattningama kan ifrågasättas, knappast nivå-men
skillnadema.

Regional-TV utgör intressantett undantag från regeln ledamöternaatt
oftare får komma fram i lokala medier iän nationella medier. Det är
något färre ledamöter sig ha blivit intervjuadesom uppger i regional-TV

iän nationella tidningar skillnaden är störst 1988, 31som jämförtprocent
med 41 procent. Resultatet framhäver televisionenatt är exklusivtett
medium även på den regionala nivån, erfarenhet för övrigt ocksåen som
amerikanska kandidater fått göra.

TV-mediets egenskaper dockär inte så unika de överflyglaratt den
geografiska dimension i nyhetsmediemas kampanjbevalming. En faktorana-
lys konfirmerar ledamötemasatt i deutrymme nationella respektive lokala
medierna förklaras två olika faktorer både 1985av och 1988 laddar de tre
nationella medierna entydigt på dimension, och de lokalaen mediernatre
lika entydigt på annan. Analysutfallet kanen uttryckas konkretmer -riksdagsledamöterna har verkligen två olika medievärldar relateraatt sig
till under valkampanjema.

Skillnaderna mellan partierna i mediegenomslagrapporterat förhållan-är
devis små. Den viktigaste avvikelsen är socialdemokratiskaatt ledamöter,

också bedrev de minstsom medieinriktade kampanjema, i de flesta fall
hade något svårare än andra ledamöter bli uppmärksammadeatt nyhets-av
mediema. Vidare verkar miljöpartistema ha haft lätt skaffa sigatt ut-

i framför allt derymme nationella medierna under kampanjen 1988. Hu-
ruvida vi här har registrerat politisk snedvridning i nyhetsmediemasen
kampanjbevalming eller det kan finnas andra förklaringarom till skillna-
derna i medial attraktionskraft skall vi diskutera.strax

För att så huvudresultatetärsummera de svenskaatt riksdagsledamöterna
arbetar under snarlika mediala förutsättningar kandidater i andrasom po-litiska miljöe. Ledamöterna spelar undanskymd roll i de nationellaen
nyhetsmediemas kampanjbevakning får relativtmen istort lokalautrymme
medier. Under det den nationellaatt mediavärlden i synnerhet radio och-TV förbehållenär litet antalett politiska ledarpersoner har ledamöterna-

nästan garanterad inträdesbiljetten till den lokala mediavärlden. Resultatet
understryker intrycket från de föregående avsnitten ledamötemas kam-om
panjtekniker. Att partiernarepresentera i de lokala medierna är viktig,en
och ibland förbisedd, uppgift för ledamöterna vid sidan de personin-av
riktade väljarkontaktema.

6 13-0650
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framfår kommaVilka

kandidatervilkaoviktigtförhållandevisdetvalsystem ärnuvarandeMed
undersök-mindredestoIckenyhetsmediema. enbevakade i gerblirsom

uppmärksammasmedförknippade attäregenskapervilkaning somav
kam-riksdagsledamöternasförförutsättningarnainformationmedialt om

också,analyssådanEnvalsystem.personorienterat gerpanjer i ett mer
nyhets-massmediemasupplysningarindirektabonuseffekt, omsom en

kampanjema.undervärderingsprinciper
motsvarandepågenomförtsanalysernafrånobservationförsta somEn -

godharfaktorerutvaldavåra omkapitlet är enitidigare attsätt som - variansförklaradandelenförklaringskxañsamladöverväldigandeinteän
alltsåprocent.23 finnsDet46högst enoch32lägst procentär somsom

ledamötervilkavalnyhetsmediemasivariationsystematisk avdelhel
begränsatinfångas ettvariationenVad är,intervjuas. avskall merasom

tolkningar.meningsfullaalla kanfaktorerantal gessom
harintefaktorermedbörjagång ettdenna somdock även parLåt oss

incum-undersökningar äramerikanskasammanhanget. Ibetydelse inågon
förprediktorerna attsäkrastede enKongressenisittaattbency en av

haregenskapMotsvarandemedierna.uppmärksammad i av-blirkandidat
uttalavi intekanVisserligenSverige.ibetydelsemindremycketsevärt

framgångs-enbartinnehållerurvalvårtkandidaterförlorandeomoss -
ledamöteretableradeblev1988eller1985varkenkandidaterrika men- kandidatförutsättningUnder attdebutantema. enintervjuade änoftare

vid hansviktingennyhetsmediersvenskafästerplatsvalbarplacerats
hellerriksdagsarbetet. Inteerfarenheterpåbristellererfarenheter av

utskotts-betydelse;någonharRiksdageninommaktpositionledamöternas
intervjuadeblivithasigriksdagsledare rapporterarandraochordföranden

tidigarebekräftarResultatetledamöter.andra enoftalikaungefär som
parlamenta-detregler änandraenligtbedrivsvalkampanjemaslutsats -

vardagsarbetet.riska
mediernasgällerdettolkning närspeciellharPartitillhörigheten en
ledamötersocialdemokratiskaavsnittetförra attsåg iVivalbevakning.

effektenutsträckningdenledamöter. Iborgerligaoftamindre änintervjuats
tolkasdetvariabler kanrelevantaandratillhänsynstagandeunderkvarstår

le-socialdemokratiskanyhetsbevakningenisnedvridningpolitiskensom
det äranledning än attingenunderrepresenteradedamöter är annanav

partiskillnademaflestaallradedockdet sigvisar attsocialdemokrater. Nu
nyhets-partipolitiskpåexempletendamodeller. Detvåraiförsvinner

denna1988. Ikampanjenunderledamötermiljöpartistiskagällervärdering
uppmärksamhetkommer extremvi attmed,kampanj snartunika se,som
miljöpartistemanyhetsmediernationellasärskiltbetraktademiljöfrågorför
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oproportionerligf intressanta intervjuobjektsom b-värde 1.37, vilket kan
tolkas mp-ledamötemaatt fler1.37 intervjuersom än övriga ledamö-gav

under kontroll förter mängd andra variabler.en
Till skillnad från maktposition i Riksdagen formelltär ledarskap i par-

tierna plusfaktor detnär gäller bli bevakaden iatt medierna för 1985 är
b-värdet .64 bland lokala medier och .71 bland nationella medier. I en-
lighet med den speciella medielogiken nyheter böratt personifieras ges

uppmärksamhetextra inte bara partiordförandena också åt andrautan
i partiledningama. Att ledarskaps-effelctenpersoner återfinns bland både

nationella och lokala medier 1985 konsekvensär partiledningama,atten av
till skillnad från vanliga ledamöter, kampanjar helaöver landet och inte
bara inom den valkretsen.egna

Geografisk tillgänglighet, definierat ledamötemas valkretstillhörighet,som
är ytterligare faktor betydelse. Som kunde förväntas bliren ledamöterav
från Valkretsar utanför de städernastörstatre oftare uppmärksammade i
lokala medier b-värden 1.09 respektive 1.47. Men analysen visar också

ledamöter utanföratt storstäderna handikappadeär i de nationella medierna
b-värde -.96 respektive -.63. En detaljerad analys visar effekten inteatt
bara gäller den nationella fungerar lokaltidningarpressen ipressen som
storstäderna också radioutan och TV. Det verkar onekligen som om
närhet till inspelningsstudios är faktor denär nationella eterrnediernaen
bestämmer vilka ledamöter skall intervjuas.som

Av ledamötemas sociala kännetecken könär särskilt intresse. Ame-av
rikanska studier har visat kvinnliga senatskandidateratt är systematiskt
underrepresenterade i valbevakning Kahn and Goldenbergpressens 1991.
Samma diskriminerande mönster återfinns iäven Sverige. Resultaten berät-

signifikanttar könsskillnad kampanjbevakningeniom en 1985 b-värden
.53 bland lokala medier och bland.74 nationella medier. kampanjenI
1988 kompliceras bilden miljöpartiet, kvoteraratt sina kandidater,av som
fick medialtstort Menutrymme. miljöpartistemanär exkluderas från ana-
lysen återfinns könsskillnad även 1988 b-värden .44en respektive .4l.
Det skall erkännas effekten inteatt är överväldigande stark, och vi inteatt
kan utesluta risken för männenatt överdrivna mediekontakter,rapporterar

det tycks kvinnliga ledamötermen har barriärsom om extra atten passera
innan de släpps i medievärlden.

Analysen kanske viktigaste resultat dockär det finns oberoendeatt en
kampanjeffekt. Ledamöter många presskonferenser ellersom arrangerar
skriver många debattartiklar får betalt formi ökad mediebevakning b-av
värden Ävenmellan .69 och 1.20. primärt personinriktade kampanjtelcniker

hålla offentligaatt anförandensom och korta appelltal medialextrager
uppmärksamhet b-värden mellan .35 och .80. Resultaten bekräftar den
etablerade sanningen nyhetsmediemaatt arbetar efter bestämda rutiner och
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harriksdagsledamotEnnyhetskreatörer.artiklar initierasmångaatt av
kan kompenseraarbetehårtmediala öde;kontroll sittdärmed viss över

förutsättningar.ogynnsamma
den sistamening ävenarbetsformerrutinmässigaMediernas sys-ger

b-värdenkändisskappolitisktvår modellförklaringsfalctom itematiska -
1.78mediernationellablandochrespektive 1.88lokalmedierbland .6l

intervjuasig vid etthelt enkelthar2.82. Medierna attrespektive vant
särskildanågravidtagabehöverdessakändisarpolitiskaantal attutan

nuvarande ellerdeförkanske ärkollegorjämfört med sina attåtgärder
medie-förpersonlighetderaskanske förmakthavare,tidigare att passar

mediekontakter.odlat sinatidende gång ikanske förframträdanden, att en
meduttryckaskan översteredaktionella principenbakomliggandeDen

beenhasMajor StrasserCasablanca:filmklassikemfrånreplikRenaults
suspects.the usualRoundshot. up

Kampanjteman

ochkampanjteknikerparlamentskandidatemasiländervariationemaOm
destoskillnadernasåsmåförhållandevis ärnyhetsmediernatill ärrelationer

området,påforskningeninnehåll.kampanjernas Urifråga somstörre om
dimensio-åtminstonekanicke-kumulativ,sporadisk och trevisserligen är

bud-lokalanationella ochmellanförhållandeturskiljas:olikheterner av
egenskapermed personligajämfört samtsakfrågorskap, prioriteringen av

inom partierna.homogenitetgraden av
ytterlig-Representanthus-kandidatersannolikhetMed all representerar en
framförlokala budskapde betonardimensioner:samtligahet inom tre

sakfrågor,egenskaperpersonliga änhögre prioritetnationella, de ger
förhållande tillsjälvständigt irelativtval kampanjteman görsoch deras av

övrigt.partiet i
natio-detvanligenkandidater mönstreteuropeiska motsatta:Bland är

egenskaperpersonligasakfrågorlokala, överdominerarnella faktorer över
kampanjtemanvilkainflytandehar överpartiorganisationernaoch stort som

variationer.betydandedockfinnsallmännadennabetonas.skall Inom ram
småipersonvalmedirländska valsystemetdetExempelvis motiverar

budskapvid lokalatonviktkandidaterna läggaValkretsarhomogena storatt
hänvisningarsaknasdet alldelessåheller intekampanjer.i sina Det är att

Såledeskampanjer. omnämnereuropeiska treegenskaper ipersonligatill
broschyrerdeerfarenheter ipersonligakandidater sinafyra brittiskaav

partiledarnasochkampanjerna,distribueras i börjantraditionelltsom
fall.fjärde ochmellanikvalitéer vartannatvarttas upp
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Givet partiernas starka ställning och valsystemets utformning med riks-
proportionalitet och Valkretsar kan förväntavistora svenska riks-attoss
dagsledamöter uppträder inverteradenärmast amerikanska kandidater isom
fråga valet kampanjteman nationella budskap framför lokala,om av
sakfrågor framför personliga egenskaper, starkt partiinflytande. detIsamt
följande skall vi studera ledamöternas budskap till väljarnaattgenom
under kampanjerna 1985 och 1988 pröva antagandet håller streck.om

förBasen analyserna är enkätfrågaöppen vilka frågor och problemen om
ledamöterna betonade inför årets val. harSvaren kodats ettermestsom

detaljerat kodschema medett 200 kategoriernärmare här slagitssom sam-
till kampanjteman.28man

Resultaten i tabell uppfyller5 högtäven ställda förväntningar på empi-
risk bekräftelse. Vi får leta långt listan ledamöternasöver kampanj-ner

innan vi hittar lokala frågor 2teman och1985 l 1988,procent procent
och personliga egenskaper saknas helt och hållet; inte enda ledamoten

sig ha betonat sina personligarapporterar egenskaper under kampanjema
endaDet sammanhang där egenskaper uppmärksammas i nämnvärd ut-

sträckning gäller partier och inte precist partiernas regerings-personer, mer
kvalitéer, betonades mindre antal socialdemokrater positivtettsom av om

partiet och vänsterledamöter negativt de borgerliga partierna.egna om
Sant det finnsär metodologiska invändningaratt Vår analysgöra.att

riskerar exempelvis missa lokala vinklingaratt nationella frågor, ochav
det också tänkbartär kandidaterna har givit viss uppmärksamhetatt
lokala frågor vid sidan de dominerande nationella problemen. Vidareav
har frågeformuleringen vilka och problem betonadestemanom som
minskat benägenheten nämna personliga egenskaper. resultatenatt Men är
så entydiga, och så i överensstämmelse med tillgänglig infonnation,annan

det inte råder någonatt tvekan slutsatsen i skarp kontrast gentemotom -
amerikanska kandidater handlar riksdagsledamötemas kampanjer till allra

delenstörsta nationella sakfrågor.om
Beträffande partiernas inflytande ledamöternas val kampanjtemanöver av

tår vi lita till indirekta utvärderingslcriterier. Precis kunde för-mer som
väntas partiinflytandet starkt så tenderar ledamöternaär koncentreraom att

påsig fåtal sakfrågor; både 1985 och hadeett 1988 varje parti profil-en
fråga betonades minst hälften ledamöterna exempelvis beto-som av av
nade 88 centerpartistema miljöfrågan 1988. Och detaljeradprocent av en
analys, inte redovisad i tabellen, bekräftar de allra flesta ledamöter 87att

1985, 84 1988 betonadeprocent två eller fler fempartietsprocent av
viktigaste sakfrågor. Sammantagna visar resultaten det råder betydan-att en
de homogenitet inom partierna. Huruvida partipiskan den enda faktornär

betydelse för ledamöternas val kampanjteman skall vi återkommaav av
till.
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frågor iproblem kam-oftast betonade och9.5. RiksdagsledamöternasTabell
års procent1988panjarbetet inför 1985 och valrörelser

19881985
paititillhörighet

SamtlFrågor problem Samt.och mpc mm v sv s c

28 2421 1450 45 47 6 34 1421 52 44Ekonomi
39 265 48 21 2815 46 45 36 59 l68 31Vânster-högerideologi

130 0 041 6 28 258 55 46 27 10Arbetslöshet
83 5759 55 88 45 4280 27 4 3147 29Miljö

3 11 286 22 26 62 336 12 46 29 300Socialpolitik
6 3043 55 5121 75 25 12 1511 11 10Skatter
6 2831 31 17 3559 25 24 22 1816 11Familjepolitik

30 11 1316 0 7 8 2121 17 5 25 13Fred,försvar,etc
Offentligasektorns

10 9 0 812 29 8 05 20 0 12storleksystemskiñe
22 137 38 2 l 19 51 9 13 14 240Regionalpolitik

PensionerÅldrevird 17 2 86 10 10O 3 2 3l 0
312 2 42 10 l 0 4Momlfrâgor

9 11 1718 13 48 120 8 15 2 18 10Utbildning
92 5 9 07 24 l 15 4 2 2 4Bostadspolitik

140 0 0 00 0 0 18 300 l 0Arbetsmiljö
39 42 0 75 2 7 0 0 2 1KirukrañEnergi

00 2 06 12 4 0 00 0 2Löntagarfonder
82 10 28 62 0 12 4 30 4Lag ochordning

0 0 6 32 0 3 2 111 2 O 2 1Flyktingfrågor
2 2 4 0 47 0 6 18 511 9 0Jämställdhet

17 50 2 0 0 5 19O 0 O 0 0 lEG
72 7 282 1 l 8 2 14O 1 4 lTransporter

2 2 O 6 72 2 0 1 0 140 1Partietsprogram
0 0 00 01 3 0 5 0 2 0 0lPaniemaskvaliteter

0 56 0 2 011 6 0 8 0 4 9Regeringsfrâgan
4 0 10 2 0 O 2 00 1 O 4Lokalafrågor

887 12 4 O5 6 8 4 4 121Övrigt

57 18 31917143 42 4219157 41 48 67 337Antalintervjuade

stabila,väljarbudskapEhuru de principiella grunderna för ledamötemas är
mellanskillnadergranskning de prioriterade sakfrågornaavslöjar storaaven
flertalhandladekampanjema och Kampanjen1985 1988. 1985 ettom

arbetslöshet 41traditionella sakfrågor ekonomi 47 procent, pro-som
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cent, vänster-högerideologi 36 procent, socialpolitik 30 ochprocent
skatter 25 procent. endaDen allvarliga utmaningen vadmot statsvetare

brukar kalla old politics miljöfrågan betonad 31numera procentvar av
ledamöterna. kampanjenI 1988 däremot miljön den helt domine-av var

rande sakfrågan. Medan hälften ledamöternaän 57 procent talademer av
miljöpolitik under kampanjen, prioriterades den vanligaste traditionella
sakfrågan, skatterna, mindre tredjedelän ledamöterna 30av en av pro-
cent. Ekonomin, den uppmärksammade frågan 1985, hamnade förstmest
på sjätte plats 24 procent.

Växlingen från old politics till new politics, och från fler-en
frågekampanj till enfrågekampanj, illustrerar valkampanjema ställeratten

krav på ledamöternas anpassningsförmåga.stora Problemet denur repre-
sentativa demokratins synvinkel flexibilitetensär heteratt närmaste granne
Opportunism.

skapaAtt partiernas profil

relativaDen homogeniteten i ledamöternas val kampanjteman påverkarav
förutsättningarna för partiernas opinionsbildning. Genom varje parti talaratt
med och hela landetöver blir det lättare skapatungaen samma att en
enhetlig sakfrågeprofil i väljarnas Fråganögon. bara ledamöternasär om
ansträngningar har marginell betydelseän det gällernär profileraannat att
partierna.

Vi kan börja analysera detta komplicerade hjälpämne med materialav
från de Statsvetenskapliga väljamndersökningama. 1985 och årsI 1988
undersökningar ställdes intervjufrågaöppen vilka sakfrågoren om som

och partierna hade betonatvart underett valrörelsen. Frågan mäterav
alltså partiernas sakfrågeprofiler i väljarnas och direktögon inte relate-är
rad till röstningen. tabellI redovisas6 väljarnas uppfattningar vilkaom
fem sakfrågor partierna betonade dessa sakfrågors rangord-mest, samtsom
ning i ledamöternas kampanjer. Observera jämförelsema gäller valmans-att
kåren helhet, inte partiernas väljare.som egna

Analysen blandat utfall. finnsDet alldeles klarett tendens blandger en
väljarna uppfatta partierna prioriterat just de sakfrågoratt ledamö-att som

lagt tonvikt vid. Den genomsnittligaterna rangordningen bland ledamö-
väljarnas uppfattadeterna topp-fem-frågor varierar mellan 3.4 ochav

vilket7.4, är mycketavsevärt den perfektanärmare överensstämmelsen 2.5
väljarna uppfattade partierna prioriterade exakt de fem sakfrågoratt som
ledamöterna prioriterade högst denän tänkbarasämsta passningen 26.0
de sakfrågor väljarna uppfattade partierna prioriterade skulleattsom av
ledamöterna ha placerats platserna bland24-28 våra definierade kam-
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parti-frågor betonadesuppfattning vilka9.6. VäljarnasTabell som avom
sakfrågarespektiveförrangordningen19881985valrörelserna ochundererna

parentesinompartietfrån det aktuellariksdagsledamöternabland anges

1985

CenterpartietSocialdemokraternaVänsterpartiet
lMiljölArbetslöshet7Skatter
2Familjepolitik4Socialpolitik2Arbetslöshet
2lLöntagarfonderEkonomi 2lIdeologi

3RegionalpolitikFamiljepolitik 66Familjepolitik4.
8Skatter24Löntagarfonder3Miljö
7Socialpolitik

Genomsnittbland
6.67.43.8ledamöterna

ModeraternaFolkpartiet
lSkatterPensionârsfrågor 4
9LöntagarfonderFamiljepolitik 7
2Ideologi2Socialpolitik
4SocialpolitikArbetslöshet 54.
2Ekonomi3Ideologi

Genomsnittbland
3.64.2ledamöterna

1988

CenterpartietSocialdemokraternaVänsterpartiet
lMiljö3Familjepolitik7Skatter
4SkatterlMiljö3Miljö
6Familjepolitik5Arbetslöshet13Socialpolitik

13Kärnkraft7SkatterFamiljepolitik 6
5Regionalpolitik6Socialpolitik3Ideologi

Arbetslöshet 2
blandGenomsnitt

5.84.43.8ledamöterna
MiljöpartietModeraternaFolkpartiet

lMiljölSkatter2Skatter
2Kâmkrañ5Familjepolitik 7 Försvar etc
2Ideologi6IdeologilSocialpolitik
9FamiljepolitikFamiljepolitik 33Miljö
9Skatter2MiljöPensionârsfrågor 7

Genomsnittbland
4.63.44.0ledamöterna

vänsterpartietdenfrågaansåg SkatterVäljarnaföljandeTabellenskallläsas sitt: attKommentar: somvar
skatternadäremot,riksdagsledamöter,VänsterpartietsBlandvalrörelsen 1985.betonade undermest var

rangordningengenomsnittligadenvalrörelsen.Vidareunderbetonadefråganden sjundeblott mest var
om3.8vänsterpartietbetonatansågväljarnafem frågor mestriksdagsledamöternaför debland attsom

skulleprioriteratriksdagsledamöternafem frågorjustpartietbetonasväljarnahadeansettatt somsamma
leda-prioriteradeblandfem högsttillhörde desakfråganintevarit markerarrangordningenha 2.5. att

ochfrän Holmbergproñlfrågor hämtadepartiernas âruppfattningarväljarnasUppgifternamöterna. omom
1990.Gilljam och HolmbergGilljam 1987 och
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harprioriteringarledamöternasindikatorpanjteman. En att enannan
gånger 12sakfråga ett 10ledamöternasviss inverkan är att avnummer

Endastpå listan.allra högstoftaväljarnas tre,återfinns bland topp upp
sakfrågatopprioriteradeledamöternasfinnsfolkpartiet 1985 intei fallett

topp-fem.med bland väljarnasekonomin
också undantagfinnsasterisk visar,medmarkeringarnaMen, som

väljarnaOña det sigöverensstämmelse. rörfrån god attregeln omom
kampanjertidigaresakfrågor frångamlamedkopplar partiernasamman

moderaternaochsocialdemokraterna,ochlöntagarfonderexempelvis centern
för enklarefastnarväljarnafelkälla äri kampanjen 1985. En attannan

sådanaexempelvisledamöternaså oftabetonatsslagord, inte avsom
på maten,medbortoch skatter 1985 samtslagord gäller vänstern moms

långvården.ipensionärsfrågor 1988folkpartiet och eget mm
beroende förvänt-utvärderingensammanfattandeblir denoftaSom av

villkornödvändigauppfyllerresultatenhärBedömningenningarna. är att
effekt påsjälvständighaskall kunnakampanjerför ledamöternasatt en

ytterli-Naturligtvis behövsvalprofrler.hur uppfattade partiernasväljarna
innanpartiledamas prioriteringarför blandstudier med kontroll annatgare

arbetshypotesentills vidaresäkerhet. ärmed attvi kan uttala Menoss
opinions-partiernasbidrag tillmarginelltledamöterna lämnar än ettmer

kapitletianalyserledning tidigareMedvalkampanjema.bildning under av
lokala nyhets-deför inflytandetsannolik kanalpekakan vi också ut en -

medierna.

partimegafonerPlikttrogna

riks-de enskildainflytandestarktuppenbarligen överPartierna har ett
för-bästadetdagsledamötemas val kampanjteman. För gemensammaav

partiledningamasakfrågordesamarbeta och betonaledamöternaväntas
Ändå individuellafunnithela kapitletfinner lämpliga. har vi va-genom

Fråganpartigränsema.sidan ochledamötema vidriationer mellan utöver
för ledamö-ocksånågon betydelsefaktorerna harindividuelladeär omnu

kampanjteman.valtemas av
ledamö-motiverafaktorer kanproblem pekaingaDet möter utatt som

intressenValkretsenskampanjteman.prioriteringargöratema att avegna
föl-detexempel.bara två Imed intresseorganisationer äroch kontakter

preferenser inomledamöternaskoncentrerajande skall dock egnaoss
bakomlig-fångarutsträckningdessa imed baktankenpolitiken, storatt

enhetlighetkrav påpartiernasskall vi ställagande faktorer. precistMer
leda-ochpolitikenintresseområden inomledamöterna personliga motmot

Riksdagsarbet.specialområden imöternas
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Analysema har genomförts för och de vanligaste sak-separat var en av
frågorna i kampanjerna och1985 1988 16 stycken i båda kampanjerna.

varje sakfrågaFör har bedömningvi gjort vilka partier önskaren av som
frågan prioriterad i kampanjen. Med ledning två enkätfrågoröppnase av

har vi också avgjort de enskilda ledamöterna personligen intresse-ärom
rade den aktuella sakfrågan, och den tillhör ledamöternas special-av om
områden i Riksdagen. Vi har alltså estimerat sammanlagt regressions-32
ekvationer med dikotoma beroende variabler ledamöterna betonarbetonar
inte den aktuella sakfrågan minst oberoende dikotoma variablersamt tre
fler parti har bedömts sakfrågan.än prioriteraettom mer

första lärdomEn analyserna hargöra med partiernasgöraatt attav
starka inflytande ledamöternasöver val kampanjteman. enlighet medIav
partiets önskemål tenderade exempelvis socialdemokratiska ledamöter att
betona ekonomi, arbetslöshet, familjepolitik och bostadspolitik oberoende

de personligen intresserade dessa frågor eller de arbetadeav om var av om
frågornamed i Riksdagen. Motsvarande återfinns inom samtligamönster

partier.
intressant hittarMen vi också exempel på begränsningar i partier-nog

inflytande. några sakfrågor där bordeI partiet ha gjort sin viljanas
gällande saknas partieffekter. synnerhet tycks vänsterledamöterI ha gjort
självständiga val kampanjteman. Begränsningarna partiledningensi in-av
flytande kan tänkas avspegla allmän upplösningstendens inom vänsternsen
riksdagsgrupp ibland uppmärksammats debatten.isom

andraEn lärdom analyserna vi återigen kanär registrera indivi-attav
duella variationer vid sidan ledamöternas partitillhörighet. Ledamöterav

har personligt förintresse viss sakfråga tenderar betonaett attsom en
denna sakfråga i sina kampanjer den tillhör partiets kämfrågoroavsett om
eller inte. intresseeffekt återfinnsDenna i 31 32 undersökta sakfrågorav

och1985 1988 undantaget bostadspolitik 1988.är
de bådaAv intressevariablema har ledamöternas personliga intresseom-

råden i politiken systematiska effekter deras specialområden iänmer
riksdagsarbetet 25 signifikanta effekter 32 jämfört med 16 32.av av
Resultatet kan konsekvens det parlamentariska vardags-attses som en av
arbetet ofta tvingar ledamöterna sig i ligger vidämnenatt engagera som
sidan vad helst vill syssla med, och kanske heller inte lämparav man som

försig politisk propaganda. Valkampanjema innebär möjlighet för le-en
damöterna sig i sakfrågor personligen betraktaratt engagera som man som
politiskt viktiga.

Förekomsten intresseeffekt i valet kampanjteman skall inteav en av
tolkas ledamöterna revoltgör partiet, skallatt tyst mot utansom en sna-

komplement till partilojaliteten. Eftersom de flesta leda-ettrare ses som
95möter både l985 och 1988 betonar gårsakfrågaänprocent mer en
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tänkakanoch individualist.partilojalist Mandet förena rollernaatt som
betonar ellerföljer partilinjen ochledamöternasig scenariot ettatt paren

därutöver väljerhuvudfrågor,partiets att taatt egenupp enmanav men
höjer leda-valkampanjemakäpphäst. megafoner javisst, iPartiernas men

också sina individuellamöterna röster.

opinionsopportunisterYtliga

under valkampanjer. Vipolitikers beteendelätt ironisera överDet är att
ställderiksdagsledamöternasnabbt de svenskasåg i tidigare avsnitt hurett

talademedan 1985från old politics till politics;new ommanom
välfárdsfrågor hade 1988och socialaekonomiska problem, arbetslöshet man

kollaps.ekologiskbetonade risken förförvandlats till miljöaktivister som
plikttrogen tjänsteutövningkravkombination med partiernasI anty-

val kampanjteman inrymmersådana skiften ledamötemasder ettatt av
skulle bestå iOpportunismenbetydande mått Opinions-opportunism. attav

väljarnaför tillfället tycksledamöterna debetonar ämnen engagerasom
falleller framtiden.bekymra sig varken historien I extremautan att om

sakfrågepriori-samband mellan ledamöternasskulle det endast finna svaga
under kam-och budskapetefterföljande kampanjer, mellanteringar i två

Visserligen harföljande mandatperioden.och beteendet under denpanjema
flestauppfylla sinastudier olika tenderari länder visat partierna attatt

konsistensennågon studeratveterligen har aldrigkonkreta vallöften. Men
uppträdande.i enskilda ledamöters

förha relativt starka incitamentriksdagsledamöter kanSvenska sägas att
det uteslu-Valsystemetuppträda opinionsopportunister. nästangör attsom

enskilda ledamötergranskas väljarna;tande partiets gärningarär som av
uppträdande.några restriktioner i sittbehöver inte elektorala skäl kännaav

iför misstanken opportunismockså grundsnabbanalys vissEn omger
betonade års hetaste1985valet kampanjteman. Ledamöter somav

övrigasannolikhetarbetslöshet hadesakfrågor ekonomi och större än
sannolik-respektive 65ledamöter betona miljöfrågan 601988 procentsatt

kampanjteman.jämfört för övriga drygt 20het med genomsnittet 50 procent
konsistensentittdet följande skall vi, avslutningsvis, närmareI ta en

ochvalkampanjema 1985 1988.riksdagsledamötemas uppträdande underi
opinions-till tvåovanstående kan preciserasDet typerresonemanget av

sakfrågapå tförsta ledamöterna hoppaopportunism. det kanFör exen
andra kansig för. detmiljön aldrig tidigare intresserat Försom man

kam-underde sakfrågor betonatledamöterna efter valdagen släppa man
föropinionsopportunismbådapanjen. Låt benämna de atttyperna avoss
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hoppa på de hetaste frågoma respektive hoppa kallnandedeatt av
frågoma.

Resultaten i tabell och7 baseras på vår panel ledamöter frånsom av
1985 och 1988, visar i vilken utsträckning ledamöterna gjort skyldigasig

bådatill de opinionsopportunism. Analysen tendensentyperna attav av
hoppa sakfrågor tabell 7 utgår från ledamöternas val kampanj-nya av

1988. Vi undersöker helt enkelt huruvida ledamöterna har visatteman
intresse för den aktuella sakfrågan vid något tidigare tillfällen:treav
under kampanjen 1985, personligt intresseområde riks-1985 eller isom
dagsarbetet under mandatperioden 1985-1988 det sistnämnda attgenom
lägga fram motion, ställa interpellationenkel fråga eller delta iatten en
kammardebatten.

På motsvarande utgår analysen tendensema släppa kallnandesätt attav
sakfrågor tabell från8 ledamöternas kampanjteman 1985. Vi undersöker
sedan huruvida ledamöterna har visat intresse för den aktuella sakfrågan
vid något tillfällen: i riksdagsarbetet under mandatperiodentreav senare
1985-1988, under kampanjen eller1988 personligt intresseområde isom
politiken 1988. enkelhetsFör skull koncentreras analyserna bredatill fyra

ekonomiämnesteman: en sammanslagning de tidigare kategoriernaav
ekonomi, arbetslöshet, skatter och bostäder, miljö miljö, energi och trans-
porter, internationella frågor fred, försvar, säkerhet och EG och social
välfärd social välfärd, familjepolitik, pensioner.

Kanske något överraskande visar sig ledamöterna klara utvärderingen
mycket bra. flestaDe ledamöter mellan 85 och 99 hade visatprocent
tidigare intresse för sitt kampanjtema från och1988, kan således enligt
våra kriterier inte ha hoppat på heta sakfrågor. Likaledes fortsatte desägas
flesta ledamöter 88 till 98 procent visa något intresse för sittatt
kampanjtema efter valet 1985, och kan därmed beskyllasinte för haatt
hoppat kallnande sakfrågor. Resultaten rycker undan grunden för åt-av
minstone de cynismema inkonsistentvärsta uppträdande hos de folk-om
valda representantema.

Sedan de allvarligaste anklagelserna kunnat avföras finns det dock an-
ledning titta på de finstilta analysresultaten;närmare i det lilla formatetatt
visar ledamöterna tendenser framför allt hoppa på heta sakfrågor tabellatt
7. tydligasteDet exemplet gäller intemationella frågor, där 15 procent

de betonade sakfrågan under kampanjen 1988 inte hade visatav som
något tidigare intresse. En analys visar nykomlingama tillnärmare att

delenstörsta 80 procent bestod moderata ledamöter högst antag-av som,
ligen på partiets anmaning, frågan haEGtog utan attupp om en person-
lig historia i ämnet.
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sakfrågorna underpå hetaderiksdagsledamöterna9.7. HopparTabell
förintressevisattillfällenågot tidigarevidledamötervalrörelserna Andel som

procent.1988valrörelsenunderprioriteradekampanjfrâgor självadede

betonadeAndelgångMinstRiksdagenValrörelsenSpeeialområde somSakomride en
underfrågan1985-19881985-19881985politikeni

1988valrörelsen1985

l 8n26699968881Ekonomi
n2185896935147Miljö
n2 l 81985802751Utrikespolitik
n2185391826650Socialpolitik

sakfrâgaunderrespektivebetonadeledamöterantaletprocentberâkningamaärförBasenKommentar: som
sig haledamöterna rapporterar81följandesätt:skall procentTabellen läsas somvalrörelsen1988. av
redanpolitikenispecialomrâdeekonominhade1988 ettvalrörelsenfrågorunderekonomiskabetonat som

ekonomiskaiagerade96valrörelsen 1985, procentunderredanekonominbetonade1985,88 procent
vidför frågansigintresserathadeoch 991985-1988,mandatperioden procentunderfrågor i Riksdagen

tillfällen;föregåendeminst deett treav

sakfrågor efterkallnanderiksdagsledamöterna9.8. HopparTabell av
kampanj-för deintressevisafortsatte attAndel ledamötervalrörelserna som

procent1985valrörelsenunderfrågor prioriteradede

betonadeAndelgångMinstSpecialomrädeValrörelsenRiksdagen somSakomräde en
underfrågan1985-1988politikeni19881985-1988

1985valu relsen1988

8n218298617294Ekonomi
n21 83497548692Miljö
n21 85l94613370Utrikespolitik
n21 85288446778Socialpolitik

sakfrågaunderrespektivebetonadeantaletledamöterprocentberâkningamaårförKommentar:Basen som
betonadeekono-ledamöterna94följande sätt:skall läsas procentTabellenvalrörelsen1985. somav

1985-1988,72mandatperiodenunderi Riksdagenfråganageradei1985valrörelsenmiska frågor under
specialintresse1988fråganhade61 ett1988,valrörelsen procentunderbetonadefråganäven somprocent

tillfällena.efterföljandedevid minstsig fråganintresserade för treettoch 98 procent av

frestandesärskiltmisstänkaskundeförhand ettpåmiljöfrågan,I varasom
procent93sakföramaflestadekanopinionsopporttmister,område för

detaljerad titt1985-1988,riksdagsarbetetiintressehänvisa till enmenett
valkampanjenallteftersomtenderade växaavslöjar attengagemangetatt
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närmade sig andelen aktiva i miljöfrågan ökade från 72 till 78 procent
Ävenunder mandatperiodens gång. ifråga ekonomiska ämnen uppträ-om

der ledamöterna opinionsopportrmister skulle göra. Som kunde för-som
väntas med avhettatett ämnesområde tillkom talesmän i kampan-nya
jen 1988 88 de betonade ekonominprocent hade gjort det ävenav som
i den föregående kampanjen, jämfört med 27 och 51 i hetareprocent
ämnesområden internationella frågor och miljön.som

detNär gäller ledamöternas benägenhet hoppa sakfrågor efteratt av
kampanjen, den andra och kanske allvarliga formen opinionsop-mer av

uppträdande,portunt detär svårare hitta anklagelsegrunder.att Att relativt
ledamöter 70 procent följer internationella frågor i riksdagsarbetetupp

kan förklaras medt det ställer sig svårareattex motioneraatt om
försvarskostnader än detaljer i skattelagstiñning eller andra ekono-om
miska ämnen. Den förmodligen punkten i sammanhangetsvagaste är att
bara fyra ledamötertre 78 procent fortsatte intressera sig förav att
sociala välfärdsfrågor i Riksdagen efter kampanjen nivån densammaär
inom samtliga partier. Sammantaget tyder dock resultaten på enskildaatt
ledamöter känner stark förpliktelse följa sina kampanjtemanatten upp
med någon form aktivitet i riksdagsarbetet.av

Det möjligtär vår analys givitatt överdrivet positiv bild konsis-en av
i ledamöter-nastensen uppträdande. Måhända har ledamöterna fått allt-en

för lätt med breda ämnesområden och låga krav för klassificerasresa att
konsistenta det räcker med enda motionsom eller debattinlägg ietten

exempelvis skattefrågan för klara barriären i ekonomiskaatt frågor. Hår-
dare och restriktionertest eventuellt rättvisande bild. påMenger en mer
det här stadiet, och i förhållande till våra förhandsförväntningar, har de
svenska riksdagsledamöterna givit positivt besked. Vi kan baraett speku-
lera kring, och det här förståsär den verkligt utmaningen, hurstora
motsvarande analyser skulle falla i andra politiska miljöer.ut

Framtida valkampanj er

Dagens svenska riksdagsledamöter uppträder lagspelare under val-som
kampanjema. Partierna kan räkna med i valkret-att representantema ute

bedriver omfattande kampanjarbeteett med i förstasama hand offentliga
anföranden, appelltal och arbetsplatsbesök, medäven betydandeettmen
antal mediekontakter presskonferenser, pressmeddelanden och debatt-genom
artiklar. Partierna kan också räkna med ledamöterna i sina kampanjeratt
betonar eller flera i förväg utvalda profilfrågor, de haren av oavsett om

personligt intresseett för det aktuella ellerämnet inte.
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parti-sidanåmellanarbetsfördelningingår vidarelagspelet enaI en
sidanå andraochkändisarpolitiskaantal övrigalitetochledningarna ett

demedkontaktemaförhuvudansvaretförravanliga ledamöter. De tar
lokaladenpåsiginriktardemedannyhetsmediemanationella senare
lokaladeikampanjbevakningenomfattanderelativtmediemarknaden. Den

viktigarelämnarledamöternaenskilda ettdeinnebärnyhetsmediema att
hittillsvadopinionsbildning änsamladepartiernas upp-bidrag till som

litteraturen.Statsvetenskapligadenimärksammats
förlagspeletdockÄven lämnar utrymmepartidominerade Sverigei det

måstekampanjerdagens tabeskrivningnyanseradsoloprestationer; aven
partiernasledamöterna. Utövermellanvariationerindividuellatillhänsyn

demintresserarbetona ämnenledamöternaprofrlfrågor väljer att som
sinaföljaförvidare attkännerLedamöterna ettpersonligen. uppansvar

hämnings-uppträdainteoch förriksdagsarbetet, attikampanjteman som
egenskappåtagligindividuell ochhögstopinionsopportunister. En somlösa

nå, grän-ledamöterkampanjarbetet;förbetydelseocksåålder har yngre
sinaaktiva äntenderarårvid 60dragits atthar mersagts varasomsen

får kännaledamöterkvinnligaexempel ärytterligare attkollegor.äldre Ett
betraktasåtminstonemassmedierna;medförtryck i umgängetvisstettav

ledamöter.manligaintervjuobjekt änmindre intressantanågotde som
val-dagensiinsatserledamöternasfördragutmärkandetredjeEtt

underordnad bety-harriksdagsarbetetfrånerfarenheternakampanjer är att
riks-ordinariedetreglerandra änenligtbedrivsvalkampanjernadelse;
for-med ochledamöter utanoch debutanterdagsarbetet. samtVeteraner

kampanjteknikersnarlikaanvänder sigRiksdagenimaktpositionermella av
massmedi-iskaffa sigmöjligheter utrymmeungefäroch har attsamma

underprioriteraskalldevilka frågorväljerledamöternaOch närema.
speci-derasintresseområde änpersonliga tyngrederaskampanjema väger

Riksdagsarbetet.alområde i
inslagökatförväntadå ettkan vi attutsträckningvilken avI oss

valkampanjerna är ettgrundmönstretpåändra attpersonval kommer att av
sättgäller ledamöternasdetsoloprestationer Jo, närmed enstakalagspel

gamla.detvidförblidetsannoliktkommer attväljarna mestakontaktaatt
mel-likheteranmärkningsvärdavisade påjämförelsemainternationellaDe
barainteländer; det äri olikakampanjteknikervalkandidaternaslan av

och ledamöterna ärpartiledarcentrerade,valkampanjerna äri Sverige som
direktaandraochappelltaltillmedier ochlokalahänvisade till person-

valkretsama.kontakter iute
kommervalkampanjer attframtidensdockförändringmöjlig är attEn

sida.ledamötemasfrånmediekontakterkoncentrationökadinnehålla en
bearbetaledamöternaförsigbetalar attdethar visatAnalyserna me-att
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dierna under valrörelsema, och medievana politiska kändisar haratt sär-
skilda fördelar i detta avseende.

När det gäller innehållsliga aspekter valkampanjerna finns störreettav
för förändringar. Omutrymme personvalsinslaget blir marginelltänmer

måste enskilda kandidater skäl till varför väljarna skall stödja justge
honom eller henne. Under sådana förhållanden det inte längreär lika
självklart framträda partietsatt och föra fram ellerrepresentantsom etten

centralt bestämda profilfrågor. stället ökarI incitamenten för kandida-par
betona lokala vinklingar,terna att eller valkretsens hjärtefrågor ochegna

personliga kvalitéer.
kanMan spekuleraäven i erfarenheterna från riksdagsarbetetatt kom-
öka i betydelse. framtidenatt I kan exempelvis positionmer en som

utskottsordförande i strategiskt viktigt utskottett presenteras som en
konkurrensfördel, medan måhända nykomlingar i politiken får svårare att
göra sig gällande. Skillnaderna mellan svenska och amerikanska val-
kampanjer kommer härvidlag minska.att

redanFör försvagade partier innebär ökat inslag personvalett ytter-av
ligare hot. sammanhållningen inomett riksdagens partigrupper och kandi-
daternas lojalitet under valrörelsema har utgjort styrkepunkter under tiden

påfrestningar. Nittiotalets valkampanjer blir i sanning intressantaav att
följa.

Noter

För analys sambandet mellan valsätt och parlamentskandidaters agerande,en av
Katz 1980. Särlvik 1983 behandlar det svenska valsystemet ise jämförandeett

perspektiv.

Svarsfrekvensen mycket hög i de båda undersökningarna, 97 respektive 96var
För utförligare diskussionprocent materialet rörande bland risken förannatom en

överskattningsfaktof med självrapporterade frågor faktiskt beteende, Holm-om se
berg och Esaiasson 1988:23-5; l72-5; Esaiasson och Holmberg 1993:kap 7.
Undersökningarna ingår i det Riksbankens Jubileumsfonds finansierade forsk-av
ningsprojektet Riksdagen, valen och den representativa demokratin. Ansvariga för
riksdagsdelen projektet har varit Peter Esaiasson och Sören Holmberg.av

Jag tillåter mig för tillfället bortse från offentligaatt möten och andraatt person-
inriktade karnpanjtelmiker kan användas medel för skaffa i nyhets-att utrymmesom
medierna. Vidare betraktas användandet betalda mediakanaler reklam alltsåav

angelägenhet för kampanjorganisationen helhet. Försom en utförligareettsom
Esaiasson 1990:42-8; 1991.resonemang, se
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Richard Fenno 19781234-40, Ett för Fennoscitat på sid. 234. indirekt belägg
ståndpunkt så kampanjorganisationer de enskildaär samtliga huratt gott som -
kandidaterna agerade vi inte i representanthusvalet 1978 använde sigvet av-

Traugott 1984:112-7. Någonpersoninriktade kampanjtekniker Goldenberg and
specificering vilka kampanjtekniker gjordes aldrig. För liknandeanvändesav som
slutsatser angående val, McNitt 1985. Avsaknaden empiriska beläggsenare se av

varit inriktad påär konsekvens amerikansk kampanjforskning haratt meren av
effekterna kandidaternas penningutlägg på de omvandlaränav processer som pengar

Stewarttill röststöd jfr and Reynolds 1990.

På har dock dörrknackningskampanjema minskat i omfattning Butler, 1991.senare

Barnes 1977:1468, l980:86-90. Båda innanKatz studierna genomfördes den
kommersiella TV:n fick i italiensk politik under 1980-talet,sitt genombrottstora

sannolikt den mediamiljön haft mindre inverkan på enskildahar demen nya
Mazzolenikandidaternas val kampanjtekniker på de fåtaliga partiledarnas seänav

1991.

Metoder, begrepp, terminologi empiriskt underlag varierar, tendensemaoch men
till personcentrerade och medieinriktade valkampanjer har registrerats i bland annat
Storbritannien, Kanada, Danmark, Finland, Tyskland, Italien, Irland, Nya Zeeland,
Norge Blumleroch Sverige. Se följande studier och där anförd litteratur: andt ex
Semetko l987; Semetko, Blumler, Weaver l991; Fletcher l987;Gurevitch och
Bille l991; Moring l989; Mathes och Rudolph l991; Mazzoleni l991; Farrell
and Wortman l987; Denemark l991; Björklund 1991, Esaiasson 199l; 1992.

Frågeformuleringen Ungefär 1985hade följande lydelse: hur många gånger under
1988 Följandeårs valrörelse ägnade Du dig åt följande kampanjaktiviteter
aktiviteter specificerades: anförande offentlig vid möte, appelltaleller debatt utlyst
på och torg, författande artiklarinsändare i tidningar, press-egetgator av
konferenserpressmeddelanden, besök på företagarbetsplatservårdinstitutioner/skolor

dyl, dörrlcnaclming i bostadsområde. Valrörelsen defmierades periodeno som
1988.mellan 1 augusti och valdagen sammanlagt 46 dagar 1985 och 49 dagar

En serie genomförde våren 1991intervjuer med tjugotal ledamöter viett som ger
stöd för medel förantagandet tidningarnas debattsidor betraktasatt ett attsom
påverka elitgmpper. På frågaden allmänna opinionen och inte bara olika en om
vilka kanaler för mandatperiodema,används påverka väljaropixiionen underattsom
alltså inte specifikt 45 procenti valtider, nämnde närmare hälften ledamöternaav

Angående l99l:90-101.debattartiklar. amerikanska kandidater, Hessspontant se

10. I 1985 års undersökning tillfrågades sin på varför väljarnaledamöterna om syn
röstar de Hur viktiga enligt Din mening och nedanståendegör: ärsom var aven
faktorer förklara väljares parti De två aktuellanär det gäller svenska valatt av
alternativen valrörelserna paniemaslöd: massmediemas bevakning ochav
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valrörelseaktiviteter. De fyra svarsmöjlighetema sträckte från viktigsig mycket
till helt oviktig. Se vidare Holmberg och Esaiasson 1988:ll5-6.

ll. Skillnaden försvinner endast vi räknar i Under antagandetabsoluta tal. attom
samtliga ministrar satsade på medietekniker så antalet mediaktiva under kam-var
panjen 1985 följer: socialdemokraterna 23, 23, liberaler 18 ochcenternsom
konservativa 31 se vidare Holmberg Esaiassonoch 1988:177-80. En tänkbar,

inte särskilt plausibel tolkning, det finns funktionell arbetsdelningär attmen en
inom partierna; det skulle alltså räcka med visst änediespecialistefantal iett
riksdagsgruppema. Den svenska mediemarknaden, med bland drygt hundra-annat
talet dagstidningar, torde tillräckligtdock för kunna avsättning åtattstorvara ge
ytterligare socialdemokratiska medieaktiviteter.

12. En faktoranalys visar i variablemas faktorladdningar varierar betydligtmönstrenatt
1985mellan och 1988. I 1985 års studie variablerna på förväntat sättgrupperas

med två faktorer, 1988 dörrknackningar faktor jfrutgörrena men en ensam
Esaiasson 1987.

13. l den händelse beteckningar-na inte självförklarande, riks-är så skall sägas att
dagsledare har definierats utskottsordfdranden plus talmän, medan övrigasom
ledamöter klassificerats riksdagsmeniga.som

14. Senioritets-effekten 1985 förklaras till del folkpartiet fick oväntadstor attav en
valframgång. Flera fpzs nykomlingar placerade långt på partilistoma ochav var ner
betraktade sig inte allvarliga Om Eng-medtävlare. senioritetens betydelse isom
land, Kavanagh 1970.se

15. l studien 1988 finns dock relativt starkt bivariat samband för 5 6 kampanj-ett av
tekniker. Enkätfrågan hade följande formulering: Hur personligenbra trivs du
med arbetet riksdagsledamot, med svarsalternativen: mycket br , ganskasom
bra, ganska dåligt, mycket dåligt.

16. Antalet riksdagskändisar Detär drygt 40. skall klassificeringensägas inteatt
bygger på något striktare kriterium på allmän bedömning välkändhurutan en av
respektive ledamot

17. En luttrad empiriker medveten tänkbara metodologiska felkällor måste natur-om
ligtvis påtala alternativ tolkning: kanske har vi enbart registrerat tendens hosen en
manliga ledamöter i lite de kvantifierar sina insatser undernäratt ta extra
valrörelsema.

18. Variabeln bygger på additivt index med samtliga fem kampanjtekniker vidett
sidan den för tillfället aktuella. Ledamöter högre aktivitetsnivårapporterarav som en

medeltalet påän indexet har klassificerats Tillhögaktiva. den skeptiske kansom
detsägas inte alls självklart vi hitta effekterär skall positiva aktivitets-att att av

variabeln. Eftersom tid begränsad detär storhet skulle kurma tänka sig atten man
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kampanjtekniker ochaktivitet andrafinns negativt samband mellan medett exem-
debattartiklar.pelvis antalet

tycktemajoritet brittiska kandidater19. Kavanagh 1970:80-l fann klar attatt en av
enjoyable.kampanjerna var

intervjuad i20. Frågan följande formulering: Ungefär hur ofta blev duhade press,
fyra svarsalternativTV 1985 0988 Följanderadio och under valrörelsen er-

fler.fyra gånger ellergång, gång, två till gånger ochbjöds: ingen en tre
utgivenförebild: En lokaltidningRikstidningar definierades efter lakonisk brittisk

utgivna ibetyder det tidningari London. Anpassad till svenska förhållanden
Göteborg Malmö.Stockholm, och

Väster-innehållsanalys valbevakningen i21. Resultatens trovärdighet stärks avav en
valrörel-Västerbottningen underbottens-Kuriren, Västerbottens Folkblad och

partiledarnafick då1991. Riksdagskandidater större änutrymmesom gruppsen
artiklarna Dannborg 1992.respektive 13huvudaktör i 19 respektive procent av

nationella medierna delvis ñmgerar22. En faktor i sammanhanget också deär att som
i nästföljandeför från Se vidare analysernalokaltidningar ledamöterna storstäderna.

avsnitt.

inter-ledamöteras självrapporterade antal23. Beroende variabler additiva indexär över
variera mellanVarje index kanvjuer i lokala respektive nationella nyhetsmedier.

intervjuad till 3 intervjuad0 och 9 tre nyhetsmedier med fyra kategorier från 0 ej
fyra gånger eller fler.

för riksdags-24. Minns partiledning definieras medlemsskap i styrelsernaatt som
medielogik, Altheide andoch nationella partiorganisationema. Omde segrupperna

WeaverSemetko, Blumler, Gurevitch ochSnow 1979, Hemma 1983, Asp 1986,
1991.

ledamöter25. Den metodartefakten bestå i kvinnliga göreventuella skulle att en mer
Tilltron till resultatetkorrekt uppskattning antalet intervjuer under valrörelsema.av

tidigare omnämnda innehållsanalysenstärks i denmönstretatt avav upprepas
lokaltidningar.1991 års valbevakning i västerbottniska

vinklingen26. Om frågor, eller åtminstone den lokalakandidaternas betoning lokalaav
Goldenberg Traugottfrågor, egenskaper, andpå nationella prioriteringensamt av se

Fenno kampanjteman är sämre1984:1224 och 1978. Heterogeniteten i valet av
belagd, dock Raymond 1987.se

på27. Resonemanget säkerhetsmarginaler då det baserasskall förses med ettsagtsom
1970:51-Se Kavanaghbegränsat material främst England, Irland och Italien.rörande

1984:255-65;Kavanagh5; Barnes 1977:153-5; Katz l980:86-9l; Butler and
1988:216-27.
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28. Det interna bortfallet lågt; frågan besvarades 98 333 340procentvar av av
respektive 95 319 336. Upp till fem registrerades. Detprocent av svar genom-
snittliga antalet 3.45 respektive 3.61.svar var

29. l brittisk studie rapporterade 50närmare kandidaterna de ägnatprocent atten av
viss uppmärksamhet åt lokala frågor medan bara 12 hade givit dessaprocent
frågor Kavanaghuppmärksamhet 1970:49-52. De flesta refereradestor stu-ovan
dier bygger på innehållsanalyser kandidaternas tryckta kampanjmaterial vilketav
kan förväntas ha ökat chanserna hitta lokala referenser. Det behöver hellervälatt
inte sägas distinktionen mellan lokala nationella sakfrågoroch inte alldelesatt är
glasklar.

30. Defmierat de fem högst prioriterade sakfrågoma inom varje parti. Till dermasom
kategori partilojala har även räknats ledamöter helt och hållet koncentre-av som
rade sig till de fem viktigaste sakfrågorna. det reelltAtt rör sig etten av om
inflytande från partiernas sida bekräftas det finns betydande överensstäm-attav en
melse 72 i kampanjen 1985 mellan ledamöternas högst prioriterade frågorprocent
och oberoende mått på de fem sakfrågor partierna på förhand hade be-ett som
stämt sig för på det oberoende måttet baserat på innehållsanalyseratt ärsatsa mest

partiernas valmanifest och partiledarnas valtal, Asp 1990; Holmberg ochav se
Esaiasson 1988:199.

31. lntervjufrågan hade följande formulering: Kan du vilka saker ...PARIIsäga som
lade särskild tonvikt vid inför årets val Antalet 400 i bådasvarande drygt lär
studierna. Resultaten hämtade från Holmbergär och Gilljam l 987:32-9 respektive
Gilljam Holmbergoch 1990284-9. Med anledning flera 26 sakfrågornadeattav av
inte intervjupersonernanämns beräknas inte formella korrelationer mellan väl-av
jarnas och ledamöternas rangordningar.

32. Det förefallakan naturligare redovisa det omvända denresultatet genomsnitt-att
liga rangordningen bland väljarna ledamöternas högst prioriterade frågor. Ef-av

väljarna tenderar fåtaltersom omnämna endast våra 28 kampanjtemanatt ett av
för varje parti är dock sådan jämförelse mindre meningsfull. nollorAntaleten
är bland väljarna vilket leder till många delade placeringarstort

33. Bedömningen de olika partiernas prioriterade sakfrågor innehålls-baseras påav
analyser valmanifest och partiledarnas valtal se Asp 1990. De frågornaöppnaav

ledamöternas preferenser hade följande formuleringar både 1985 och 1988:om
Vilken eller vilka områden inom politiken Duär intresserad av, respektivemest
Vilket eller vilka Dinaär specialornråden i Ditt arbete riksdagsledamotsom

34. Partiledningamas önskemål hade enligt analyserna något starkare inflytandeett
under kampanjen 1985 fyra signifikanta partieffekter förväntade sju jämförtav
med fyra förväntade tio, vilket stämmer överens med allmän uppfattningav en
bland politiska bedömmare upplösningstendensema inom accelereradevänsternatt

slutet 1980-talet.mot av
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iskillnad mellan ledamötervi funnitspekulera i här ännu35. Man kan svagaenom
Åtminstone amerikanskaförefaller det troligtpartisystem. altoch starka represen-

fråni Kongressen änerfarenheterutifrån sinaväljer kampanjtemanoñaretanter
1978; 1989.intresseomráden jfr Fennosina personliga

miljövågen under kam-medtycktesriksdagsledamöternabara36. Det inte avsomvar
detägnade Rapport,valdagenföremånaderna1988. Under de sistapanjen tre

miljöfråganåtl 19 22fler inslagTV, gånger motinyhetsprogrammetstörsta sex
familjepo-frågankontroversiellaåldringsvård och densjukvårdspolitik,åtän om

1990.litik Asp
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