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Sammanfattning

Inledning

betänkandetvalfrågor. Ivissai uppdragKommittén har överatt se
valförfaran-lagstiftningentillanknytningfrågor medbehandlar vi om

frågannomineringsrätten,friamissbruket dendet. Dessa är omav
riksdagsval.vidvalkretsindelningvalsedlar ochpâpartisymboler

anslutning till deniuppkommitfrågorgång harUnder arbetets person-
år 1998.valennationellaallmännagälla vid deskallvalsmodell som

valdeutvärderavi skallinnebärutfärdatsTilläggsdirektiv har attsom
vidi vissa kommunerförsöksvalendvs.förekommit,personvaldär

Utvärderingenår 1995.Europaparlarnentsvaletårs val1994 samt
betänkandedettabetänkande. Iredovisas först ikommer ettatt senare

frågorna.förstnämndadedärför endastvi tretar upp
inomberarbetningomfattandepågåttårunderharDet ensenare

vallagförslag tillförberedsnärvarandevallagsomrâdet. För ett ny
gällandefråndock heltutgårVijustitiedepartementet.inom nu

lagstiftning.

valsystemetsvenskaDet

valen.nationellaför de allmännagrundernavikapitel 2I presenterar
för deutgångspunktför tjänaöversiktligPresentationen är att som

vikt läggsSärskildbetänkandet.iframlängrediskuterasfrågor som
valtelcniskagrund för demandatfördelningsmetoderolikavid som

kapiteliöverväganden görssom

nomineringsrättenfriaDen

nornine-den friamedharfrågorbehandlar vi görakapitel 3I attsom
missbruketanknytning tillfrågor medframför alltDetringsrätten. är

vadvibeskriverbehandlas. Förstfria nomineringsrättenden somav
vilkagårvi igenomvarefternomineringsrättenfria ärden som

bl.a.Vi konstateraromfattning.vilkenoch i attanvänder den personer
frånmandatpåförsamlingenvaldai densig inparti tagitutanför ett

missbrukskallvadVi försökerpartiet. avgränsadet avanses varasom
förfarandenhandvilket i första ärnomineringsrättenden fria som

valsystemettillmedverkarellerväljarna attvilselederuppenbart



20 Sammanfattning SOU 1995:143

framstår orättvist. Innan vi går till behandla olika förslagöver attsom
för komma till med missbruketrätta regler medatt presenteras an-
knytning till den fria nomineringsrätten dessasoch tillkomsthistoria.
Andra länders reglering nomineringsförfarandet berörs också. Iav
samband med redogörelsen för tidigare förslag vi också olikatar upp
möjligheter komma till med missbruket den friarätta nomine-att av
tingsrätten. Mot den bakgrunden vi två olika modeller förpresenterar

komma till med missbruket friaden nomineringsrätten.rättaatt av
Vi förordar i första hand modell bygger på offentligaen som

valförberedelser. Gnmddragen i korthet partierna måsteär anmälaatt
sitt deltagande i val. Dessutom måste samtliga kandidater föranmälas

de skall beaktas vid mandatfördelningen. Valsedlarna trycks iatt
central regi. förslagDetta innebär den fria nomineringsrättenatt
kraftigt beskärs. Härigenom uppnår vi effektivt skyddett mot
missbruket.

Vi förordar i andra hand straffrättsligt för denett ettansvar som
uppenbart vilseledande utnyttjar partibeteckning. Tillsätt dettaen
kopplas valrättsliga konsekvenser skall förhindra att utansom personer
anknytning till parti kan sig in deni valda församlingen underett ta
det partiets beteckning. Modellen innebär dagens skydd för partibe-att
teckningar blir överflödigt varför reglerna två anmälda kandidat-om

och med obligatorisk anmälan deltagandeutmönstras ersättsnanm om
för partier. Genom förslaget uppnår användningen s.k.attman av
piratlistor väsentligen försvåras och problemen kring de mindreatt
seriösa partibeteckningarna försvinner.

Symboler valsedlar

I direktiven vi i uppdrag möjligheterna förseövervägaatt attges
valsedlarna, förutom partibeteckning,med också med symboler som

förvisar vilket parti valsedeln gäller. Vi inledningsvispresenterar
förreglerna vad valsedel skall innehålla varefter frågans tidigareen

behandling Om symboler valsedlarna tillåts kan vissatas upp.
problem med missbruk sammanhänger med friaden nominerings-som

Äventänkas förekomma. dettarätten missbruk kan förhindrasom
finner vi de fördelar förslag tillåter symboler på valsedlarnaatt ett som
kan medföra inte de olägenheter kan förutsesuppväger som
principiella grunder eller i form ökade kostnader. För lösa vissaattav

dessa frågor krävs ytterligare överväganden hängerav som samman
med frågan valsedelns framtida utformning och röstsamrrlanrälcningom
med datorstöd. Symboler på valsedlarna bör enligt vår fåmening en

allsidig belysning i sådant sammanhang varför något förslag tillettmer
förändringar för närvarande inte läggs fram i denna fråga.
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riksdagsvalvidValkretsindelning

dela de störstaundersöka möjligheternaviskalldirektivenEnligt att
genomgångeftervi,kapitel 5riksdagsvalkretsama. I presenterar aven

val tillförValkretsaralternativavalkretsindelningen,gällandeden nu
Stockholms kommun,behandlas ärValkretsarriksdagen. De som

Östergötlands Tankenkommun. äroch Göteborgslänlän,Stockholms
utformningändraddiskussionerunderlättaskallalternativen avatt om

valkretsarna.
Valkretsarmed tvåalternativ framförsStockholms kommunFör ett

länStockholmsFörValkretsar.med presenterasalternativoch tretre
idelasvalkretseninnebärvalkretsindelningaralternativa attfyra som

Östergötlands för Göteborgslän ochFörvalkretsar.till fyratvå
kretsrespektiveförlösningaralternativatvåkommun sompresenteras

lösning.för varjeValkretsaralternativatvådelning iinnebär en
konsekven-valmatematiskaaltemativensolikadediskuterasVidare

fall denför detvalresultattänktalternativför varjeHärvid ettgesser.
val.års1994genomförd tillvaritvalkretsutformningenföreslagna

överblickriksdagsvalsresultatårs1994utifrånDessutom avenges
kombinerasskulleindelningaralternativasamtligavalresultatet om
sirnuleradeindelningar. Härutöverandra presenterasmed samtliga

indelningarna.alternativadeförvalresultat
handenvidundersökningarnavaltekniskadeSammanfattningsvis ger

till valsyste-hänsynmöjliga medinteförändringar ärnågra störreatt
frånutgårValsystemetutgångspunkter.ochuppbyggnad enmets

öka,antalSkulle valkretsarnasmandaten.fördelningproportionell av
detmedföromfattningnågon attmandatmässigt, i störreminskadvs.

otillräcklig.bliskulleiutjämningsmekanismen systemet
förslagkundeövervägandenaredovisadede ettbakgrundMot av

framhållerviEmellertid det,del.också denna äriframläggas som
gällandesigfårsynpunkterlokala göraangelägetställen,flera att

utformningändradfrågaiställningstagandeslutligtinnan entas avom
ipartiorganisationerhaft medvikontakterDeriksdagsvalkrets. som

anstå.börförslagvid handenharvalkretsarnaberörda att ettde gett
tillfällefåttvalkretsarnaberördade attiremissinstansernasedanFörst

framsåledes inteVi läggerställningstagande ske.slutligtsig kanyttra
förutsättningarvilkaunderendastredovisarförslagnågot enutan

stånd.tillkommakanriksdagsvalkretsamade fyraförändring av

kostnaderGenomförande och

eller insatser.förberedelsersärskildainte någramedförGenomförandet
kostnads-begränsadeendastellerfår ingaframläggsförslagDe som

förhållanden.med dagensjämförelseeffekter i
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Författningsförslag

friadenmissbruketåtgärdertillFörslag mot1 av
valförberedelseroffentliganomineringsrätten:

regeringsformeniändringtill lagFörslag om

följandehaskallregeringsformen§73 kap.föreskrivsHärmed att
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.3
§7

demellanfördelasMandatenparti-mellanfördelasMandaten
påochtiddeninompartiervarjepartiMed somsam-avseser.

anmältlagidet sätteller angesmanslutning somavgrupp
valet.deltagande isittvaliuppträderväljare, som

beteckning.särskildunder
rikethelairösternafyraminstfått procentharparti avEndast som

fåttharPartimandaten.fördelningenideltaga somberättigatär att av
valkretsmandatenfastadefördelningendock ideltagerfärre avröster
rösterna.tolvminstfått procentharpartietdäri avvalkrets,

kraft deniträderlagDenna
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Förslag till lag ändring i vallagen 1972:620om

Härmed föreskrivs i fråga vallagen 1972:620om
dels kap.5 1-11 §§ rubriken till 5 kap.,att 6 kap. 1-4 ochsamt

9 §§, 8 kap. 12 § 14 kap. 4-5, 15 och 15 d skall hasamt a
följande lydelse,

dels 6 kap. och7 8 skall upphöra gälla,att atta
dels i lagen skall införas bestämmelser, 5 kap.att 12-16 §§nya

före 5 kap.närmast 7 och 11 §§ mellanmbrikersamt tre nya av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

5 kap. Registrering parti- kap.5 Anmälan deltagandeav om
beteckning och anmälan kandidaterpartier ochav av
kandidater

Parti kan efter ansökan och på Parti skall efter vad isägssom
de villkor 2-4 fåi § detta kapitel vid val anmäla sittsom anges
sin partibeteckning registrerad deltagande och anmäla kandi-
hos centrala valmyndigheten dater.

anmäla kandidater valetisamt
enligt 8

Om valsedels ogiltighet för
det fall den inte beteck-upptar

förning anmält parti finns be-
stämmelser i 14 kap. 4 § första
stycket.

Om valsedel med registrerad
partibeteckning finns bestäm-
melser i 6 kap. 3 § tredje styck-

och 14 kap. 5et
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Anmälan partierav

2 §
enligt vadMandaten fördelas

mellankap.framgår 14avsom
anmälda partier.

skallfrån partiAnmälanfår registreras,Partibeteckning ett
valför deltagande igodkännasom

om
består underpartibeteckningen anmälanav anger

går till0rd, vilken beteckning partieteller innehåller
val wartibeteckning,

bestårpartibeteckningenunderav-ickepartiet utgör av
ord,innehållerellerpolitiskdelning samman-av

slutning,
vidanmälan biträds,vid regi-ansökan biträds, an-

riksdagenför val tillriksdagen mälanför val tillstrering avav
röstberättigade iröstberättigade 500minst 1500minst l

föranmälanvid riket och vidhela riket och helamedlemmar i
landstingsledamöter ochlands- valvalförregistrering avav

kommunfullmäktigeförval valoch förtingsledamöter avav
minstrespektiveminst 100minstkommunfullmäktige avav

landstingröstberättigade i detröstbe- 50minst 50100 respektive
för vilkenkommuneller dendet lands-medlemmar irättigade

anmälanförden kommun görs,ellerting
söks,vilken registrering

partibeteckningen kan4.kanpartibeteckningen antas4. antas
medtill förväxlingledaintemedförväxlingleda till

anmäldredanbeteckning ärregi-redanbeteckning är somsom
anledningmedelleranled-medstrerad eller avsom,som,

kananmälan,tidigare gjordgjord ansökan,tidigarening av
godkännaskommamedregistreraskan komma att an-att som

eller förvaletmälan för detförvalet ellergiltighet för det
denval för vilketdenför vilketval annat nyaannat nya

styck-§ förstaanmälan enligt 3förstaenligt 4 §registreringen
gälla,kommergälla, attstycket kommer etatt

kanpartibeteckningen antaskanantaspartibeteckningen5.
förväxling medleda tillintemedförväxlingtillleda

beteckning för partiårför högst fembeteckning vars an-som
deltagande varitmälanavförts registretsedan har omur

vid denamnbyteförfallen efteroch regi-efter namnbyte vars
föregående valen ochtvågiltighetsådanhadestrering vars

giltighetsådananmälan hadei punkt 4.som avses
punkti 4.som avses
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I fråga parti ärom som
riksdageni gällerrepresenterat

inte första stycket
De medlemmar enligt De enligt andra stycket 3som som

första stycket 3 biträder biträder anmälan skall lämnaen en
ansökan skall lämna egenhändigt egenhändigt undertecknade för-
undertecknade förklaringar klaringar detta därvidochom om
detta därvidoch ochuppge person- uppge personnummer

och folkboktöringsort. folkbokföringsort. förI ställetnummer
sådana förklaringar kan till
ansökan fogas intyg notariusav
publicus sådana förklaringaratt
uppvisats.

Ytterligare bestämmelser om
anmälan deltagande finns iom
11-12 §§.

4 § §3
Registreras partibeteckning för anmälan deltagande förEn om
val till riksdagen, gäller regi- val till riksdagen gäller föräven

för val val landstingsledamöter ochstreringen lands-även avav
kommunfullmäktige i hela riket.tingsledamöter och kommun-

fullmäktige i hela riket. Anmäls för lands-Regi- parti val av
tingsledamöter, anmälangällerpartibeteckning för valstreras

det landsting igäller val ilandstingsledamöter, som angesav
anmälan val kommun-val i det landstingregistreringen samt av
fullmäktige i de kommunerregistreringsbesluti somsom anges

belägna inom landstinget.kommunfullmäktigeval ärsamt av
förde Anmäls parti val kom-i kommuner belägnaär avsom

landstinget. munfullmäktige, gäller anmälaninom Registreras
val i den kommun ipartibeteckning val kom-för som angesav
anmälan.munfullmäktige, gäller registre-

den kommunringen val i som
i registreringsbeslutet.anges

ansökan anmälan deltagan-Avser registrering Avser om
för val till riksdagen och de i till riksdagen ochvalär är ett
partibeteckningen redan redan anmält ellerregi- parti är
strerad eller ansökan dess anmälan deltagande redanär om om

gjord för val, får anmälanredan gjord förregistrering annat
för vilketdet partival, får registrering bevil- tasannat upp om

anmälan sålunda har skett ellerjas hinder 3 § förstautan av
sökts har lämnat sitt medgivan-stycket det för vilketpartiom

gällerde. Detsammasålunda har skettregistrering om an-
mälan deltagande valeller sökts har lämnat sitt med- om avser
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ochlandstingsledamötergäller ettDetsammagivande. om av
anmält ellerparti redanförregistrering äransökan avser

deltagandedessanmälanochlandstingsledamöterval omav
för valgjordtidigareredan ärärpartibeteckningen av

lands-inomkommunfullmäktigeansökanellerregistrerad om
tinget.tidigareregistrering ärdess

kommunfull-valförgjord av
Be-landstinget.inommäktige

medgivandelämna ärhörig att
harpartietombuddet som

enligt 5anmält

4 §stycketandra3 §
finnsEtt partiparti representeratfråga ärI somrepre-somom

vidskallförsamlingvaldgäller in- iriksdagenisenterat en
församlingenval dennästa3.te av

tidigareenligtanmältanses
frågadeltagande. Ianmälan om

iparti är representeratsomom
andra2 §gäller interiksdagen

stycket

finnasparti skallanmältFörpartibe-fått sinpartiFör som
styck-fjärde§ombud enligt IIfinnasregistrerad skallteckning

anmälasOmbud skallombud. et.
valmyndighetencentralatill

detmånad efterinom atten
beteckningenregistreringen av

enligt 7kungjorts

partietförfalleranmälanRegistreradpartibeteckningskall En om
detanmälanåterkallarregistret,avföras omomur

föredagföre sistaskerdet,begärpartiet an-
mälan,

mandaterhåller något2. intetvå påvidpartiet2. var-
ellervid valetval tillordinarieföljandeandra

rikethelaeller val iriksdagen
ellerlandstingsledamöterav

anmältkommunfullmäktige
ellerenligt 8 §kandidater

anmälaunderlåter attunderlåterpartiet att an-
enligt 8kandidaterombud enligt 5mäla



Författningsförslag SOU 1995:143

Anmälan kandidaterav

Parti anmält deltagandesittsom
val skalli inför varje val an-

mäla kandidater till det valet.

För registrerad partibeteck- En anmälan kandidater skallatt av
skallning åtnjuta skydd vid val godkännas den innehållerom

skall partiet kandidater pá kandidater till ettsom namn
anmäla antal motsvarande Draminst

för val till riksdagen i viss kandidater för varje val,
valkrets minst fyra och högst kandidaternas ochnamn

femton för val andra uppgifter så det klartattpersoner, av
landstingsledamöter jyraminst framgår vilka som avses,
och högst trettio ipersoner
landstinget och

för val kommunfullmäktigeav
fyraminst och högst tjugo per-

kommunen.isoner
Centrala valmyndigheten be-

inför varje valstämmer när
anmälan kandidater senastav
skall Kungörelse häromgöras.
skall föras in i Post- och Inrikes
Tidningar. Underrättelse om
beslutet skall vidare tillställas
varje registrerat parti.

Anmälan kandidater skallav
hos centrala valmyndig-göras

heten eller, i den män regering-
eller myndighet bestämsen som
regeringen föreskriver det,av

länsstyrelsen. Anmälan skall
skriftligen partietsgöras av

ombud eller av person som
ombudet Till anmälnings-utsett.
handlingen skall fogas skriftlig
förklaring från varje kandidat skriftlig förklaring frånatt
han givit partiet tillstånd samtliga kandidater partietatt att
anmäla honom. har tillstånd anmäla dem,att

den ordning mellan kandi-
daternas partietnamn som
beslutat.
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bestämmelserYtterligare om
kandidater finnsanmälan iav

11-12 §§

9§
kandidater skallNamn på stry-

anmäld listakas från om
anmälddet inte visats att

tillståndkandidat givit partiet
enligt §7

klart framgårdet inte vem
med anmälan.som avses

förstastrykning enligtOm en
antaletstycket medför att namn

från denunderstiger fyra bortses
listan.

fårkandidatlista inteEn anmäld
försedan dagåterkallas sista

utgått. Kandidat kananmälan
för anmälansedan daginte sista

medgivande enligtutgått återta
7 §

förbestämmelserGemensamma
och kandida-partianmälan erav

ter

§11del8 tredje stycket av§
kandidater skall partis delta-Anmälan Anmälan ettomav

valmyndig-hos centrala anmälanval ochgande igöras av
mån regering-eller, i den skriftligenheten kandidater skall göras

bestämseller myndighet valmyndighetenhos den centralasomen
det,regeringen föreskriver regeringen ellermåneller, i denav

länsstyrelsen. bestämsmyndighet avsom
föreskriver det,regeringen

länsstyrelsen.
skall framgå föranmälanstycket Av2 § första

val anmälanvilket slagregistrering görsAnsökan avavom
anmälan valskriftligen. och,partibeteckning görs avavserom

landstingsfullmäktigeledamöteransökningshandlingen skallI
kommunfullmäktige, förval ellerför vilket slag avanges

vilkenlandsting ellervilketsöks och,registrering om an-
registrering för anmälankommunsökningen avser.somavser



30 Författningsförslag SOU 1995:143

val landstingsledamöter ellerav
kommunfullmäktige, för vilket
landsting eller vilken kommun

registrering begärs. Tillsom
handlingen skall fogas förkla-
ringar enligt 3 § tredje stycket
eller intyg notarius publicusav

sådana förklaringar haratt
visats för honom.upp

Anmälan skall göras av en
visar sig behörig attperson som

§5 företräda partiet.
För parti fått sin partibe- För varje parti skall finnassom
teckning registrerad skall finnas ombud. Ombud skall iett anges
ombud. Ombud skall anmälas anmälan deltagandepartis iom
till centrala valmyndigheten val och i anmälan kandida-av
inom månad efter det ter.atten
registreringen beteckningenav
kungjorts enligt 7

2 § andra stycket 12 §
För partibeteckning skall Anmälan skall ha kommit in tillatt
åtnjuta skydd vid val skall centrala valmyndigheten, vidan-
sökan registrering be- ordinarie val till riksdagen ochom av
teckningen ha kommit tillin val i hela riket landstingsle-av
centrala valmyndigheten, vid damöter och kommunfullmäkti-
ordinarie val till riksdagen och före utgången valäretjunige av
val i hela riket landstingsle- och vid val inom veckaannatav en
damöter och kommunfullmäkti- efter det beslut valdagenatt om

före utgången februari meddelades.ge av
valåret och vid val inomannat

vecka efter det beslutatten om
valdagen meddelades.

första9 § stycket 13 §
Fimier den myndighet hos Finner den myndighet hos
vilken anmälan anledning vilken anmälangörs anledninggörs
till anmärkning anmälnings- till anmärkning anmälnings-mot mot
handlingen eller handling handlingen eller handlingsom som
åtföljer denna, skall myndig- åtföljer denna, skall myndig-
heten underrätta den heten underrätta ombu-genast genastsom
gjort anmälan. Därvid skall det. Därvid skall förtidanges

tid för ändring och kom- ändring och kompletteringanges av
plettering anmälningshand- anmälningshandlingen. Sedantidav
lingen. Därefter skall centrala för ändring och komplettering
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såskall valmyndighetenså utgåttvalmyndigheten snart som
slutligtärendet. möjligtslutligt prövamöjligt pröva snart som

ärendet.

14 §10 §
anmälningarnaSedanvalmyndigheten prövatsCentrala upp-

varjeföroch godtagitsval ochför varje slag upprättasrättar av
för varje riks-val ochslagriksdagsvalkrets,för varje av

ochlandstingdagsvalkrets,listoroch kommunlandsting
partierlistorpartier- kommunkandidater överdeöver somsom

deltagande ochsändasskall anmält sitt överanmält. Listornana
partiernaSkall kandidaterAktiebolag. detill Posten som

tillskall sändasListornahos utlands- amnält.röstning äga rum
Skallskall Aktiebolag.på fartyg, Posten röst-myndighet eller

utlandsmyn-hosmöjligt sändas ninglistorna även äga rumom
skalleller fartyg,fartygets dighetmyndigheten ochtill

sändasmöjligtför varje listorna ävenbefälhavare. Listorna om
fartygetsochoch till myndighetenlandstingriksdagsvalkrets,

befälhavare.skall såkommun snart som
länsstyrelsen.tillställasmöjligt

§15§7
listor överDe upprättatspartibeteckning registreratsNär som

enligt 14anmälda partierskalleller utförts registret,ur
valmyndig-den centralaskallvalmyndigheten kun-centrala

ochi Post-heten kungöraoch Inrikesidetta Post-göra
Inrikes Tidningar.Tidningar.

I6§ll§
fårkapiteli dettaärendenbeslut ivalmyndighetensCentrala avsessom

Valprövningsnänmden.överklagas hos

Ökâp

skall användasvalsedlarTillanvändasTill valsedlar skall
tryckssärskilda blankettertill-särskilda blanketter somsom

centralatillhandahållescentrala valmyn-handahålles och avav
valmyndigheten.digheten.

2 §
val tillmaterial. Förochlika till storlekskallValsedlarm vara
blå ochlandstingsledamötergula, för valanvändasriksdagen skall av

vita valsedlar.kommunfullmäktigeför val av
parti-skall finnasPå Valsedelparti-Valsedel skall finnasPå

bör dess-Valsedelbeteckning.dess-Valsedel börbeteckning.
innehållainnehålla utomutom
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anmälda kandi-påflerapå eller namnnamn en
dater,kandidater,

förvisarbeteckningvisar för 2.beteckning2. somsom
avseddvalkrets sedelnvilkenavsedd ärsedelnvilken valkrets är

valkretsbeteckningvalkretsbeteckning samtsamt
föruppgift det valfördet valuppgift omom

valbeteck-sedeln gällervilketvalbeteck-sedeln gällervilket
ning.ning.

framgårdet klartpå sådantskallkandidat sättVarje att vemanges
identifieringsuppgiftnågon form sättasDärför bör utavsom avses.

kandidatensvid namn.

§3
kandidatnamn, skallvalsedelOm än upptagasettupptaget namnenmer

ordningenvisarmedoch försesvarandraföljd underi nummer somen
dem.mellan

idärvidmån dei densjälva valetgällerNamnen tagessamt,
förvalochriksdagsledamöter ersättareföranspråk, val ersättare avav

kommunfullmäktige.ochlandstingsledamöter
valsedel med regi-Upptager

partibeteckning flerastrerad
skall valse-kandidater,pånamn

kap.enligt 5deln, partietom
för valet,anmält kandidater§8

och andraförsta namnsom
på kandidaterupptaga namn
på listantagits överuppsom

anmält. Upp-partietkandidater
fallvalsedel itager nusom

dettaskallendast ettsagts namn
påtagitsett uppsomvara namn

kandidater.anmäldalistan över

§4
församlingi denparti,beställningEfter är representeratett somav

tvåvid något deriksdagen,val tilli frågavalet gäller eller, avom
landet,i helafåtthar rösternavalen än procentsenaste avenmer

till valsedlarpartiet blankettervalmyndighetentillhandahåller centrala
önskar.till det antal partiet

beställningGöresbeställning annatGöres annat avav
ianmält partii första änparti än angessomangessom

stycket ellerden första änellerstycket än av annanav annan
företrädarebehörigför denföreträdarebehörig ärär somsom
kap. IJ §ombud enligt 5centrala ellertillhandahållerpartiet

tillhandahållerför partiettillblankettervalmyndigheten centra-
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tillvalmyndigheten blanketterbeställarenendastvalsedlar om
beställarenendastvalsedlarförskott.ibetalar blanketterna om
förskott.blanketterna ibetalar

röstninglokal därI ägerröstninglokal där ägerI rumrum
för varje val haväljarnaskallval haför varjeskall väljarna

tillgång tilltilltillgång
medförsettsvalsedlarmedförsettsvalsedlar somsom

förvalbeteckningparti- ochförvalbeteckningochparti-
vid någotpartivarje anmältdevid någotpartivarje somavsom

riksdagsvalende tvåharriksdagsvalentvå senastesenaste av
fåtthar änfått röster- procentän procent avenmeravenmer

landet partimar-i helapartimarkeradelandet rösternai helana
valsedlarkeradevalsedlar samtsamt

till valsedlar.blanketter2.valsedlar.tillblanketter2.
medföravalsedelsförsändelser börLantbrevbärare mottagersom

första stycket.enligtvalsedelsblanketterochvalsedlarpartimarkerade
första stycketenligtvalsedelsblanketterochvalsedlarPartimarkerade

försorg.valmyndighetenscentralatillhandahålles genom

kap.8

finnaslagexemplar dennaskallröstningdärI lokal äger ett avrum
tillgängligt.

skall finnasvallokalIfinnasskallvallokalI an-an-
centralade listorslagnacentralade listorslagna somsom

valmyndigheten upprättat övervalmyndigheten överupprättat
delta-anmält sittpartierna de partierde kandidater somsom

kandidateroch devalkrets gandei denför valenanmält som
i denanmält för valenPå partiernahör.valdistriktettill vilken

valdistriktettill vilkenvalkretsröstningdärpostkontor äger
röstningdärPå postkontortillgängli- hör.finnasskall listorrum

finnasskall listorValkretsar.samtligaför äger rumga
valkret-för samtligatillgängligaValkretsarför samtligaListor
valkret-samtligaförhos Listortillgängligafinnas ävenbör sar.

tillgängligafinnasfartyg bör ävenoch påutlandsmyndighet sar
påutlandsmyndighet ochhosröstningdär äger rum.

röstningfartyg där äger rum.

kap.14

denogiltig,Valsedelden ärogiltig,Valsedel är omom
förpartibeteckningellerpartibeteckningsaknar1 upptar

. delta-anmält sittpartibeteck- parti inteänupptaget somenmer
gande, änellerning, upptager enmer
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partibeteclcning eller saknar
partibeteckning, eller

2. försedd med känneteck- förseddär 2. med känneteckenär
uppenbarligen blivit somuppenbarligenblivitanbragten som

anbragt valsedeln med avsikt. på valsedeln med avsikt
Finns i valkuvert Finns i valkuvertänett änettmer mer

valsedel, valsedlarna valsedel, valsedlarnaär ären en
ogiltiga. Innehåller valkuvertet ogiltiga. Innehåller valkuvertet
flera valsedlar och bär alla flera valsedlar och bär alla

partibeteckning, skall anmälda partibeteck-samma samma
dock valsedel räknas ning, skall dock valsedelen som en
giltig. Uppvisar i sådant fall räknas giltig. Uppvisar isom
valsedlarna olikheter i fråga sådant fall valsedlarna olikheterom
kandidatnanm, skall i fråga kandidatnanm, skallnamnen om
sedlarna obefintliga. på sedlarna obe-anses namnen anses

fmtliga.

Utöver vad gäller enligt §4 Utöver vad gäller enligt 4 §som som
andra stycket skall på andra stycket skall pånamn namn
valsedel obefintligt, valsedel obefintligt,anses anses

kandidaten valbar kandidaten valbarär ärom om
eller det framgår klart vem
som avses,

2. ordningen mellan 2. ordningen mellanom nam- om nam-
och framgår och framgårnet annat net annatnamn namn

klart eller klart eller
3. valsedeln gäller regi- valsedeln upptarom om namn

för vilketparti, anmälts på kandidat anmälts.intestrerat som
kandidater enligt kap. 85
och valsedeln första ochsom
andra påupptager namnetnamn
någon de anmälda kandida-av

Upptager valsedeln i fallterna.
endastsagts ettsom nu namn

skall detta obqintligtanses om
anmält.ärnamnet

Vid bedömning förstaenligt
stycket vilka3 ärav namn som
det första och det andra skall

obqintligt därförnamn anses
kandidaten har avlidit elleratt

valbar.visat sig vara
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15a§
landstingsfullmäkti-Mandaten i Mandaten i landstingsfullmäkti-

fördelas mellan partier. fördelas mellan anmäldage ge
Endast parti har fått minst partier. Endast parti harsom som

i hela fått minströsterna röster-procenttre tre procentav av
landstinget berättigat i berätti-hela landstingetär äratt na
deltaga i fördelningen deltaga i fördelningengat attav man- av
dat i landstinget. mandat i landstinget.

15d§
Mandaten i kommunfullmäktige kommunfullmäktigeMandaten i

förfördelas varje valkrets fördelas för varje valkretspro- pro-
portionellt mellan partierna på portionellt mellan de anmälda
grundval valresultatet i val- partierna på grundval val-av av

Härvid tilldelaskretsen. manda- resultatet i valkretsen. Härvid
efter det parti tilldelas mandaten, efterten, ett annat, ett

för varje gång uppvisar det det parti för varjeannat,som som
jämförelsetalet. Jäm- gång uppvisar det jäm-största största

förelsetalet beräknas, så länge förelsetalet. Jämförelsetalet be-
partiet tilldelats något räknas, så länge partietännu ännu

partietsmandat, tilldelats något mandat,attgenom genom
röstetal i valkretsen delas med partiets röstetal i valkretsenatt

jämförelse-1,4. Därefter erhålls delas med Därefter erhålls1,4.
talet partiets röstetal jämförelsetalet parti-att attgenom genom
delas med det tal l röstetal delas med det talär etssom
högre det dubbla antalet högre det dubblaän 1är änav som
de mandat redan har till- redanantalet de mandatsom av som
delats partiet i valkretsen. tilldelats valkretsen.har partiet i

varje mandat parti erhållit kommunfullmäktigeFör har iettsom
tilldelatsfullmäktig. första partiDet mandatet harutses etten som

med kandidat står främst ibesätts den den ordning harsom som
stårfastställts enligt 15 det andra med den kandidat däreftersom

i ordningen och så vidare efter grund.närmast samma
parti erhållit flera mandat vad antaletHar änett motsvararsom

på partiets valsedlar, skall överskjutande mandat obesattnamn vara
Ärunder den tid för vilken valet gäller. kommunen indelad i valkret-

skall dock överskjutande flyttasmandat till valkrets medsar, amian
tillämpning fjärde15 b § stycket. Kan mandatet inte besättasav genom
detta förfarande, skall det obesatt under den tid för vilken valetvara
gäller.

Mellan lika järnförelsetal företrädet lottning.avgöres genom

kraftDenna lag träder i den
ikraftträdandet skall2. Partier vid registrerat partibeteckningsom

anmälda till val under den registrerade beteckningen.nästaanses
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till2 Förslag reglering missbruket den friaav av
nomineringsrätten: Utökat straffrättsligt medansvar
återverkningar på valutgángen

Förslag till lag ändring i regeringsformenom

Härmed föreskrivs 3 kap. §7 regeringsformen skall ha följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.
7 §

Mandaten fördelas mellan parti- Mandaten fördelas mellan de
Med parti varje partier inom den tid och påer. avses sam- som

manslutning eller det i lag anmältsättgrupp av som anges
väljare, uppträder i val sitt deltagande i valet.som
under särskild beteckning.

helaEndast parti har fått minst fyra i riketrösternaprocentsom av
berättigat deltaga i fördelningenär mandaten. Parti har fåttatt av som

färre deltager dock i fördelningen de fastaröster valkretsmandatenav
i valkrets, där partiet har fått minst tolv rösterna.procent av

Denna lag träder i kraft den
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i brottsbalkenändringtill lagFörslag om

följandeskall habrottsbalken§kap. 817föreskrivsHärigenom att
lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.17

till allmänvalvidallmän Dentillvid valDen somsom
videllerbefattning ut-vidbefattning eller ut- armanannan

allmäntiövning rösträttallmäntiövning rösträtt avav
omröstninghindraärende sökeromröstninghindraärende söker
utgång ellerförvanska dessellerellerutgångdessförvanskaeller
partibeteck-utnyttjapå valsedelpåinverkaotillbörligeneljest

vilsele-uppenbartpåför ningdömesomröstningen, ett
otillbörli-eljestellerverkande dande sättotillbörligt

omröstningen,inverka påellertill böterröstningvid gen
dömesförotillbörligtmånader.högstfängelse i ver-sex

tillröstningvidkande
högstfängelse iellerböter sex

månader.
VidÄr fyra år.i högsttill fängelsedömasskallbrottet grovt,
detsärskilt beaktas,skallbrottethuruvidabedömandet är grovt om

missbrukinnefattatvåld ellereller hotvåldmedförövats avom
tjänsteställning.

för ibelöningbegärellersig utlova attlåterDen mottager,som
detdömes, äreller icke rösta,på visstärende sättallmänt rösta om

röstningvidbelöningotillbörligtagandeförmutbrott, av
månader.i högstfängelseellertill böter sex

denkraftträder ilagDenna
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Förslag till lag ändring i vallagenom

Härigenom föreskrivs i fråga vallagen 1972:620om
dels kap.5 1-7 §§, 6 kap. 3 8 kap. 12 14 kap. 4-5, 15att a

och d15 §§, 15 kap. 7 § rubriken till 5 kap. skall ha följandesamt
lydelse,

dels kap.5 8-11 §§ 6 kap. 7 § skall upphöra gälla.att samt atta

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

5 kap.

kap.5 Registrering parti- 5 kap. Anmälan deltagandeav om
beteckning och anmälan i valav
kandidater

Parti kan efter ansökan och Parti skall efter vad isägssom
de villkor i 2-4 detta kapitel vid anmälaval sittsom anges
få sin partibeteckning registre- deltagande.
rad hos centrala valmyndigheten

kandidateranmäla i valetsamt
enligt 8

Om valsedel med registrerad Om valsedels ogiltighet för
partibeteckning finns bestäm- det fall den beteck-inte upptar
melser i 6 kap. § tredje3 styck- ning för anmältparti sittsom

och kap. deltagande finns bestämmelser14 5 iet
kap. första14 4 § stycket.

Ansökan registrering Anmälan deltagande valom av om av
partibeteckning skriftligen. skriftligen. anmälangörs Avgörs
I ansökningshandlingen skall framgåskall för vilket slag av

för vilket slag val anmälanval och,anges av avser om an-
registrering söks och, mälan val landstings-om an- avser av
sökningen registrering för ledarnöterellerkommunfullmäk-avser
val landstingsledamöter tige, föreller vilket landsting ellerav
kommunfullmäktige, för vilket vilken kommun anmälansom
landsting eller vilken kommun Till handlingen skallavser.

registrering begärs. Till fogas förklaringar enligt 3 §som
handlingen skall fogas förkla- tredje stycket eller intyg av
ringar enligt 3 tredje§ stycket notarius publicus sådanaatt
eller intyg notarius publicus förklaringar har visats förav upp

sådana förklaringar har visats honom.att
för honom.upp
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kommit inhaskallAnmälanskallpartibeteckningFör att
vidvalmyndigheten,centralatillskallvalvidskyddåtnjuta an-
ochriksdagentillvalordinariebe-registreringsökan avom

landstingsle-rikethelaval itillkommit inhateckningen av
kommunfullmäkti-ochdamötervidvalmyndigheten,centrala

valetmånad föreochriksdagentillvalordinarie senast enge
veckaval inomoch vidlandstingsle-hela riket annatval i enav

valdagenbeslutdetkommunfullmäkti- efteroch attdamöter om
meddelades.februariutgångenföre avge

val inomvidochvalåret annat
beslutefter detvecka att omen

meddelades.valdagen

vadenligtfördelasMandaten
mellankap.framgår 14avsom

partier.anmälda
skalldeltagandeAnmälanfår registreras,Partibeteckning om

godkännas omom
underanmälanbestårpartibeteckningen1 angerav. går tillpartietbeteckningvilken0rd,innehållereller

øartibeteckning,val
bestårpartibeteclmingenunderav-ickepartiet utgör av2.

innehåller ord,ellerpolitiskdelning samman-av
slutning,

vidbiträds,anmälanregi-vidbiträds,ansökan an-
riksdagentillför valmälanriksdagentillval avförstrering av

röstberättigade i5001minströstberättigade500minst 1
föranmälanvidochrikethelaoch vidrikethelaimedlemmar

ochlandstingsledamötervallands-valförregistrering avav
kommunfullmäktigeför valför valochtingsledamöter avav

minstrespektive100minstminstkommunfullmäktige avav
landstingröstberättigade i det50röstbe-50minstrespektive100

vilkenförkommundenellerlands-i detmedlemmarrättigade
anmälan görs,förkommundenellerting

söks,registreringvilken
kanpartibeteclcningen4. antaskanpartibeteclaiingen4. antas

medförväxlingtillledaintemedförväxlingtillleda
anmäldredan ärbeteckningregi-redanbeteckning är somsom

anledningmedelleranled-med avellerstrerad som,som,
kananmälan,gjordtidigareansökan,gjordtidigarening av

godkännaskommamed att somregistreraskommakan att
förellervaletdetföranmälanförellervaletdetförgiltighet

denvilketförvalden nyaannatför vilketvalannat nya
styck-§ förstaenligt 3anmälanförsta§4enligtregistreringen
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stycket kommer gälla, kommer gälla,att et att
partibeteclaiingen kan partibeteclcrtingen kanantas antas

leda till förväxling med inte leda till förväxling med
beteckning för högst fem år beteckning för partisom vars an-
sedan har utförts registret mälan deltagande varitur om
efter namnbyte och regi- förfallen efter namnbyte vid devars
strering hade sådan giltighet två föregående valen och vars

i punkt 4. anmälan hade sådan giltighetsom avses
i punkt 4.som avses

I fråga parti Ettär parti finnsom som represente-som
i riksdagen gäller i vald församlingrepresenterat skall vidrat en

inte första stycket val dennästa församlingenav
anmält enligt tidigareanses

anmälan deltagande.om
De medlemmar enligt De enligt andra stycketsom som

första stycket 3 biträder 3 biträder anmälan skallen en
ansökan skall lämna egenhändigt lämna egenhändigt underteckna-
undertecknade förklaringar de förklaringar detta ochom om
detta och därvid därvid ochuppge person- uppge personnummer

och folkbokföringsort. folkbokföringsort.nummer

Registreras partibeteckning för Anmälan deltagande i val tillom
val till riksdagen, gäller regi- riksdagen, gäller för valäven
streringen för val lands-även landstingsledamöter och.av av
tingsledamöter och kommun- kommunfullmäktige i hela riket.
fullmäktige i hela riket. Regi- Anmälan deltagande i valom av

partibeteckning landstingsledamöter,för val gäller förstreras
landstingsledamöter, gäller val i det landsting anmälanav som

registreringen val idet landsting val kommunfull-samtavser av
i registreringsbeslut mäktige i de kommuner ärsom anges som

val kommunfullmäktige belägna inom landstinget. An-samt av
dei kommuner belägna mälan deltagandeär valisom om av

inom landstinget. kommunfullmäktige,Registreras gäller iden
partibeteckning för kommunval ikom- anmälan.som angesav
munfullmäktige, gäller registre-
ringen val i den kommun som

i registreringsbeslutet.anges
Avser ansökan registrering Avser anmälan val till riks-

för val till riksdagen och dagen ochär anmälan delta-om
partibeteclcningenredanregistre- gandei val redan förgjordär
rad eller ansökan dessär val, får anmälan görasannatom
registrering redan gjord för hinder 3 § andra styck-utan av

val, får registrering bevil-annat det parti för vilketet om
jas hinder 3 § första anmälan sålundautan har skett harav
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medgivande. Detsam-sittlämnatför vilketdet partistycket om
valanmälangällersålunda har skettregistrering avseromma
ochlandstingsledamötersittlämnathareller sökts av

anmält ellergäller redanmedgivande. Detsamma partiet är
deltagande tidigareregistrering anmälanansökan omavserom

kommunfull-vallandstingsledamöter gjord förför val är avav
landstinget.inomredan mäktigepartibeteckningen äroch

eller ansökanregistrerad om
tidigareregistreringdess är

kommunfull-för valgjord av
landstinget.mäktige inom

§59§
skalldeltagandeAnmälan om

valmyndig-centralahosgöras
mån regering-deneller, iheten

bestämsmyndigheteller somen
det,färeskiverregeringenav

länsstyrelsen.
anledning tillanmälanvilkenmyndighet hos görsdenFinner

åtföljerhandlingelleranmälningshandlingenanmärkning mot som
anmälan.gjortdenunderrättamyndighetenskalldenna, genast som

anmälnings-kompletteringochändringtid förskallDärvid avanges
såvalmyndighetencentralaskallDärefter snarthandlingen. som

ärendet.slutligtmöjligt pröva
anmälddet visatsHar att

tillståndpartietkandidat givit
hansskallhonom,anmälaatt

anmälningshandlingenpånamn
obefintligt.anses

6 §
förfaller partietanmälanRegistreradpartibeteckningskall En om

registret,avföras omur
anmälanåterkallardet,begärpartiet om

föreskerdetdeltagande om
för anmälan,dagsista

mandaterhåller någotintetvå påvid2. partiet var-
ellervid valettillvalföljande ordinarieandra

hela riketval iriksdagen eller
ellerlandstingsledamöterav

anmältkommunfullmäktige
ellerenligt 8 §kandidater

.hunderlåterunderlåter attpartiet att an-
ombud.enligt 5ombudmäla



Författningsförslag SOU 1995:143

deltagandeanmälan iNärpartibeteckning registreratsNär om
skalloch godtagitsvalskallavförts registret, prövatseller ur
kun-valmyndighetencentralavalmyndigheten kun-centrala

Inrikesochdetta i Post-och Inrikesi Post-detta göragöra
Tidningar.Tidningar.

8§11§
kapitel fåri dettai ärendenvalmyndighetens beslutCentrala som avses

Valprövningsnämnden.hosöverklagas

6 kap.
3 §

skallkandidatnamn,valsedelOm än upptagasettupptaget namnenmer
visar ordningenförses medvarandra ochföljd underi nummer somen

mellan dem.
imån de därvidi dengäller själva valetNatrmen tagessamt,

föroch valriksdagsledamöterför ersättareanspråk, val ersättare avav
kommunfullmäktige.ochlandstingsledamöter

valsedel med regi-Upptager
flerapartibeteckningstrerad

kandidater, skall valse-pånamn
enligt kap.deln, partiet 5om

anmält kandidater för valet,8 §
andraförsta och namnsom

på kandidaterupptaga namn
listanpátagits översom upp

partiet anmält. Upp-kandidater
valsedel fallitager nusom

skall dettaendastsagts ett namn
påtagitsett uppvara namn som

anmälda kandidater.listan över
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8 kap.

finnaslagdennaexemplarskallröstningdär äger ettlokalI avrum
tillgängligt.

finnasskallvallokalIfinnasskallvallokal an-I an-
centralalistordeslagnacentralalistordeslagna somsom

övervalmyndigheten upprättatövervalmyndigheten upprättat
delta-anmält sittpartierpartiernakandidaterde somsom

tillvalkretsi denvalengande ivalkretsi denför valenanmält
Påhör.valdistriktetvilkenPåhör.valdistriktetvilkentill

röstning ägerdärpostkontorröstningdär ägerpostkontor
tillgängli-finnasskall listortillgängli-finnasskall listor rumrum

valkretsar.samtligaförvalkretsar.samtligaför gaga
ValkretsarsamtligaförListorValkretsarsamtligaförListor

hostillgängligafinnas ävenbörhostillgängliga ävenfinnasbör
fartygpâochutlandsmyndighetfartygochutlandsmyndighet

röstningdär ägerröstning rum.där äger rum.

kap.14

denogiltig,Valsedel ärdenogiltig,Valsedel omär om
partiförbeteckningellerpartibeteckningsaknar upptar1

. deltagande,anmält sittpartibeteck- inteänupptaget somenmer
partibeteck-äneller upptagetning, enmer
partibeteck-saknarellerning

ellerning,
med kärme-försedd2. ärmed känne-förseddär

blivituppenbarligenteckenblivituppenbarligentecken somsom
avsikt.medvalsedelnanbragtavsikt.medvalsedelnpåanbragt

ogiltiga.valsedlarnaValsedel, ärvalkuvert äniFinns ett enmer
partibeteck-allaoch bärvalsedlarfleravalkuvertetInnehåller samma

fallsådantiUppvisargiltig.räknasvalsedeldockskallning, somen
skallkandidatnamn,frågaiolikheter namnenvalsedlarna om

obefintliga.sedlarna anses
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Utöver vad gäller enligt § vad gäller enligt4 Utöver 4 §som som
andra stycket skall på andra stycket skall pånamn namn
valsedel obeñntligt, valsedel obeñntligt,anses anses

kandidaten valbar kandidaten valbarär ärom om
eller det framgår klart eller det framgår klart vemvem

ellersom avses, som avses
ordningen mellan 2. ordningen mellanom om

och ochnanmet annat namnet annatnamn namn
framgår klart framgåreller klart.

valsedeln gäller regi-om
för vilket anmältsparti,strerat

kandidater enligt kap. 85
förstaoch valsedeln ochsom
namnetandra upptagernamn

någon de anmälda kandida-av
valsedeln i fallUpptagerterna.

endastsagts ett namnsom nu
skall detta obefintligtanses om

anmält.ärnamnet
Vid bedömning enligt första

vilkastycket 3 ärav namn som
det första och det andra skall

obefintligt därförnamn anses
kandidaten har avlidit elleratt

valbar.visat sig vara

15a§
landstingsfullmäkti-Mandaten i landstingsfullmäkti- Mandaten i

fördelas mellan partier. fördelas mellan anmäldage ge
Endast parti har fått minst partier. Endast parti harsom som

i hela fått minströsterna röster-procenttre tre procentav av
landstinget berättigat landstinget berättigati helaär äratt na
deltaga i fördelningen mandat fördelningendeltaga iattav av
i landstinget. mandat i landstinget.

15d§
kommunfullmäktige Mandaten i kommunfullmäktigeMandaten i

fördelas för varje valkrets fördelas för varje valkrets pro-pro-
portionellt mellan partierna på anmäldaportionellt mellan de
grundval valresultatet i val- partierna på grundval val-av av
kretsen. Härvid tilldelas manda- resultatet i valkretsen. Härvid

efter det parti tilldelas mandaten, efterett annat,ten, ett
för gångvarje uppvisar det för varjedet partiannat,som som

j ämförelsetalet. Jämförel- gång uppvisar det jäm-största största
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Jämförelsetaletförelsetalet.partietså längeberäknas,setalet
partietså längeberäknas, ännumandat,tilldelats någotännu
mandat,någottilldelatsröstetal ipartiets ge-attgenom

i val-röstetalpartietsmed 1,4. Där-delas attvalkretsen nom
Däreftermed 1,4.delaskretsenjärnförelsetaleterhållsefter

jämförelsetaleterhållsdelas attröstetalpartiets genomattgenom
med detdelasröstetalpartietshögrel ändet talmed ärsom

dubbladethögreltal änmandatde ärantaletdubbladet somav
redanmandatdeantaletpartiet itilldelatsharredan somavsom

valkretsenpartiet itilldelatsharvalkretsen.
kommunfullmäktigeerhållit iharpartimandatvarjeFör ettsom

partitilldelatsharmandatetförsta ettDetfullmäktig. somutses en
harordningi denfrämststårkandidatdenmedbesätts somsom
stårdärefterkandidatdenmedandradetenligt 15fastställts som

grund.eftervidareoch såordningeninärmast samma
antaletvadmandatfleraerhållit än motsvararpartiHar somett
obesattmandatöverskjutandeskallvalsedlar,partietspå varanamn

Är indelad i valkret-kommunengäller.valetvilkenförtidunder den
medvalkretstillmandat flyttasöverskjutandedockskall annansar,

besättasmandatet inteKanstycket.fjärdeb §tillämpning 15 genomav
valetför vilkentidunder denobesattdetskallförfarande,detta vara

gäller.
lottning.företrädetjämförelsetal avgöreslikaMellan genom

kap.15
7 §

förbe-förverksamheti denHarförbe-förverksamti denHar
genomförandeochredandegenomförandeoch avredande av

myndighetvilkenförval,myndighetvilkenval, för enen
avvikelseförekommitavvikelseförekommit svarar,svarar,

ellerordningföreskrivenfrånellerordningföreskrivenfrån
röstningen,hindratnågonharröstningen,hindratnågonhar

pâavgivna röster,förvanskatelleravgivnaförvanskat röster
partibeteck-utnyttjatvalsedelpåvid valetverkatotillbörligen

vilsele-uppenbartpåningValpröv-skallnågot ettsätt,annat
otillbörligenellerdandemed fogdet sättningsnänmden, om
någotpåvid valetverkatförekom- annatvadkan attantas som

Valprövningsnämn-skallvalutgången,på sätt,inverkatmit har
fog kanmeddetden, antasöverklagan-prövningvid ett omav

harförekommitvadomfatt-denvalet ide upphäva att som
vidvalutgången,inverkatförordnaochbehövsning som

överklagandeprövningrättel-valkrets. Kan ettomval i avom
omfattningi denvaletförnyad upphävaåstadkommas genomse

förordnaochbehövsellersarnmanräkning omannan som
rättelseKani valkrets.omvalåtgärd,ingripandemindresådan

förnyadåstadkommasstället föridocknämndenskall genom
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förordna omval uppdra sammanräkning elleratt om annan
beslutsmyndigheten vidta sådan mindre ingripande åtgärd,att
sådan rättelse. skall nämnden dock i stället för

förordna omval uppdraatt om
beslutsmyndigheten vidtaatt
sådan rättelse.

Har vid förrättning i 14 kap. 13, 14, 22 eller 23 §som avses
förekommit avvikelse från föreskriven ordning och det inteär
osarmolikt avvikelsen har inverkat på utgången förrättningen,att av
skall Valprövningsnämnden vid prövning överklagande upphävaettav
förrättningen och uppdra beslutsmyndigheten vidta den rättelseatt

behövs.som
Om länsstyrelse har gjort anmälan enligt 14 kap. 21 skallen

Valprövningsnämnden upphäva valet och besluta beträffandeomvalom
samtliga ledamöter och i landstingsfullmäktige eller kommun-ersättare
fullmäktige.

Om enligt någon bestämmelse i lag visst beslut inte får över-ett
klagas eller det skall överklagas i särskild ordning, fårom en
omständighet med beslutet inte åberopas vid över-ettsom avses
klagande i demia paragraf.som avses

I 4 kap. 6 § och 18 § första stycket fimis bestämmelser talan iom
samband med överklagande val skattemyndighetsett motav en
respektive centrala valmyndighetens beslut rättelse röstlängd.om av

Denna lag träder i kraft den
2. Partier vid ikraftträdandet registrerat partibeteckning skallsom

anmält till val under den registrerade beteckningen.nästaanses
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Inledning

Utredningsuppdraget1 1
.

vidbeslutadesdirektivvalkretskommitténs ettochNomineringsrätts-
bila-1994:49,dir.Direktivenjuni 1994.den 9regeringssarmnanträde

medfrågorvissauppdragkommittén i överlämnarl att an-sega
följandebehandlaenligt direktivenskallVitill valsystemet.knytning

ytterligaretillförslagoch lämnaförstafrågor. Den överär atttre se
nomine-den friamissbruketmedtillkommaföråtgärder rättaatt av

införamöjligheternaandra överväga attDen ärringsrätten. att
förutsättningarnaundersökatredjevalsedlarna. Den ärsymboler pá att

riksdagsvalkretsar.vissaeventuell delning störreför aven
vidarbeteför vårtutfärdatstilläggsdirektivgång hararbetetsUnder

det sigfallenbåda1995:115. I röroch1995:7dir.tillfällen setvå
förraDei Sverige.skettpersonröstningdenutvärdering somavom

personröstningsärskildmedförsöksverksamhetendirektiven rör som
direktivenval. De1994 årsvidvissa kommunergenomfördes i senare

årEuropaparlamentettillvid valetpersonvaletutvärderingrör aven
iskall delasarbetettilläggsdirektiven sägsde1995. I att uppsenare

efterbehandlas förstskallpersonvalutvärderingenavsnitt därtvå av
delförstademtahuvuddirektiven. Iifrågornade övriga nämnstre som

frågorna.nämndatill dealltsåvibegränsar treovanoss
utredningsarbetets över-vidarebilaga 1direktiven sägsI att

godaförförutsättningarytterligareskapagripande syfte är att
dockdetstårdet syftetUtifrånvalda.ochväljaremellankontakter

denfrågornärliggandeandraocksåfrittkommittén somtaatt upp
viangelägetdetvidare är attdirektivenangelägna. Ifinner attanges

bredsamlardefrågornade olikalösningarsådananå attsöker en
majoritet.

valkretsarnasbeträffandevidare ut-riktningbegränsandeI nämns
uppdragmedutredningarför tidigaregällt attformning detsamma som

börvalkretsarnaBegränsningenvalkretsindelningen. är attöver varase
geografisktochlikformigaochmindrebefolkningsmässigt mermer

ellerkommun-skärainte börderassammanhängande gränserattsamt
länsgränser.

direktivgenerellagällerutfärdatssärskilda direktivdeFörutom som
dir.direktivenbeaktavi haftharkommittéer. Härsamtligaför att

direkti-inriktning,utredningsförslagenspåEU-aspekter1988:43 om
konsekvenser,regionalpolitiskaredovisning1992:50dir. avomven

åtagandenoffentligaprövningangående1994:23dir.direktiven av
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jämställdhetspolitiskadirektiven dir. 1994: 124 redovisasamt attom
konsekvenser.

1.2 Arbetets bedrivande

Genom tilläggsdirektiven dir. 1995:115 har, redan nämnts,som
arbetet delats i två delar. Den behandlade delen arbetet rörupp nu av

olika frågor. frågaFör varje har vissa speciella problemtre upp-
kommit.

Beträffande missbruket friaden nomineringsrätten genomfördeav
vi till början förfrågningar till landets samtliga länsstyrelser för atten
reda och införskaffa statistik beträffande olika missbruk.ut typer av
Underlaget har bearbetats och resultatet härav redovisas i betänkandet.
Dessutom har omfattande arbete lagts ned försöka finnaett att
domstolsavgöranden har med otillbörligtgöra verkande vidattsom
röstning med anknytning till missbruk den fria nomineringsrätten.av

Vid arbetet med utformningen Valkretsar vid val till riksdagenav
har det visat sig nödvändigt undersöka mandatfördelningskonse-att
kvenser. Detta har skett samarbete mellan sekretariatet ochettgenom
Riksskatteverkets valenhet. Det har varit fråga omfattande testkör-om
ningar olika valresultat vid ändrad utformning valkretsama.av av
Undersökningens resultat redovisas i betänkandet. Vidare har en
undersökning kandidatkärmedom vid olika storlekar på riksdagsval-om
kretsar utförts docenten Folke Johansson. Resultatet redovisas iav
bilaga Också2. demografisk undersökning har gjorts beträffande deen
aktuella valkretsama. Undersökningen gjord docentenärsom av
Ingvar Holmberg redovisas i bilaga Slutligen har, i anslutning till
arbetet med indelning riksdagsvalkretsar, lokala synpunkterav
inhämtats från regionala partiorganisationer i valkretsama. Dessa
redovisas i betänkandet se sammanställningen bilaga 7.

Beträffande partisymboler på valsedlar har undersökningen av
partiernas registrerade varumärken genomförts på vårt initiativ.
Resultatet redovisas i kapitel 4.

En utgångspunkt för kommitténs arbete har varit att gemensamma
regler i möjligaste mån skall gälla för samtliga val till beslutande
församlingar. Samma utgångspunkt har varit styrande för andra utred-
ningar arbetat med vallagstiftningen se Personvalskommit-t.ex.som

Ökatténs betänkande personval SOU 1993:21 16. De reglers. som
för närvarande gäller de svenska valen finns i flera olika lagar se
redogörelsen i avsnitt 2.2.1. De detaljerade reglerna finns främstmer
i vallagen vilken reglerar riksdagsvalen de kommunala valen.samt
Andra regler gäller för kyrkovalen finns i lagen 1972:704som om
kyrkofullmäktigval, Det därför värde dessaär reglerattm.m. av
behandlas samtidigt och utformas liknande sätt.
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lagt sitt slut-1994under vårenKyrkoberedningenEmellertid har
betänkandetISOU 1994:42.trossamfundenochbetänkande Staten

få ställningskallSvenska kyrkanberedningen ett egetföreslår att som
sin ställningbehållerförsamlingarnarättssubjekt att somsamt

får till följdsagdaDetkommuner.upphör atträttssubjekt att varamen
denupphäverinfördföreslåskyrkanSvenskalag nusomomen ny

kyrkanSvenskalagenföreslagnakyrkolagen. Idengällande angesom
inom-karakteriseraskanvilkenkompetens närmastkyrkomötets som

val tillbeslutaharKyrkomötetbl.a. rättkyrklig. Där attatt omanges
församlingarkyrkligatill olikakyrkliga valandrakyrkomötet samt om

kyrkligaderegleringstatligbehovNågotsammanslutningar.och avav
finnas. Lageninteförhållandensådanaunderkanvalen omanses

har iRegeringenockså upphävd.föreslås därförkyrkofullmäktigval en
för ändraderiktlinjervissa199596:80proposition prop. angett

harRiksdagenkyrkan.Svenskaochmellanrelationer genomstaten
riktlinjer.godtagit dessadecember 1995den 8beslut

skullevalenkyrkligadeocksågenomgånghar bedömtVi att aven
Ävenanförda.bakgrund detmeningsfullfögasig ommot ovante av

inteskall förrättasframtidenval ikyrkligadagenshurfrågorvissa om
utanför vårtkan lämnaskyrkliga valendefunnitvihar harlösta attär

122.1994:30jfr SOUarbete s.
slutbetänkandesittlagtRegionberedningengång hararbetetsUnder

bl.a.föreslår därRegionberedningen1995:27.SOUframtidRegional
RegionberedningensVästsverige.indelningregionalförändrad aven

behandlarvide frågorpåverkan pådirektnågonhar inteförslag som
genomförs måsteförslagberedningens ettOmbetänkandet.i om-

valadmini-regionalvarvidgenomförasarbeteorganisatorisktfattande
Frågormåstelänsstyrelserna,utförsdagvilken i tasstration, upp.av

blidå ocksåkommerskall definierasriksdagsvalkretsarna atthurom
länsindel-gällandei dagfrån denutgåttvårt arbeteVi har iaktuella.

ningen.
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i2 Huvuddragen det svenska

valsystemet

vi för allmänna nationellaI detta kapitel grunderna depresenterar
översiktlig för utgångspunktvalen. Presentationen tjänaär att som

framför de frågor diskuteras längre i betänkandet.som

utgångspunkter2.1 Allmänna

statsskicket2. 1

utgår från folket. svenska folkstyrelsen byggerAll offentlig makt Den
förverkligasfri åsiktsbildning på allmän och lika Denrösträtt.samt

representativt och parlamentariskt statsskick ochett genomgenom
statsskicketsjälvstyrelse. På detta beskrivs det svenskakommunal sätt

regeringsformen.i 1 kap. 1 §
förverkli-statsskicket folkets vilja skallMålet för det svenska är att

folkets fria âsiktsbildning säker-förutsättning härförEn är attgas.
medborgerliga fri- ochsker främst reglernaställs. Detta genom om

förverkligasi kap. regeringsformen. Folkets viljarättigheter 2 genom
åsiktema hos de styrande i parlamentet.representerasatt

fyra olikasådan åsiktsrepresentativitet krävs samverkan mellanFör
första massmedierna. andra företeelsenföreteelser. Den Den ärär

fjärdeföreteelsen partierna. Denorganisationerna. Den tredje är
slutligen valsystemet.är

verkställande makten, i SverigeParlamentarismen innebär denatt
förtroendefolketregeringen, måste ha de valda representantemasav

dessa.eller åtminstone tolereras av
ombesörjsfattats verkställas vilketSedan besluten kan de av

förvaltningsmyndighetema.
statsskickets ordningkorta beskrivning det svenskaMed denna av

har detplats. beskrivningenhar vi velat peka valsystemets Av
framträdande roll.formellt inte har såframgått valsystemetatt en

till tenderatdetta har frågor med anknytning valsystemetTrots att ta
Sänkitalo i FJ FTvid författningsreformema jfri diskussionernaöver

Westerståhl i StvTff,Stjernqvist i FJFT 1978 3391978 435, s.s.
Förhållandet mellanft.i StvT 1976 131976 2 Wentzsamt s.s.

svårfångat.och folkstyrelsenvalsystemet är
betydelsevalsystemetsinte med enkel beskrivningMan kan angeen

gjordaolika tidpunkterfunktion den vidför statsskicket. Det är en av
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förtjänster och brister jfrvärderingen valsystems Lane Berg,ettav
slårDemokrati- och gruppbeslut. förtjänster uppvärderarDe man

därför vid internationell jämförelseigenom valsättet. Det är man en
finner så skiftandeolika demokratiska statsskick valordningar.inom

Ändå ordningar fylla sin funktion.tycks dessa olika
áfå betydelse för flera viktiga delar statsskicket.Valsystemet kan av s

påverkas valsyste- lexempel partistrukturen beroende hurEtt är att
tvåutformat. För den representativa demokratins del detärärmet

Å sidansvårförenliga krav Valsystemet skall försöka förena. enasom
skall leda till proportionellt rättvisvill valsystemetatt enman
församlingarna. det andra ställerrepresentation i de styrande För man

fårkrav hänger med parlamentarismen. Valsystemetett sammansom
majoritetsför-motverka möjligheten skapa regeringsdugligainte att

den beslutande församlingen.hållanden i

Principer i2.1.2 Valsystemet

vallagstiftningen uppbyggd kring vissa principersvenskaDen är som
sekelskiftet och de första åren därefter. Dessautmejslades kring

lagstiftningen stundtals underför-principer slår igenom olika i och är
stâdda.

fria, hemliga och direkta valAllmän och likai rösträtt samt m.m.

första sådan princip framstår den kanske iögon-En mestsom som
omtalade representationsrätt. Förfallande denär att enovan om

uppträda utåt alltför praktiskasammanslutning skall kunna utan stora
problem låter den ofta företrädas någon eller några personer.man av

flera områden aktiebolagetsDetta sker inom stämma contrat.ex.
förhåller sig och kommun.styrelsen. På liknande det medsätt stat

rättssubjektivitet, de kanGenom rättsordningen har dessa tillagts dvs.
praktisktpåta sig skyldigheter och förvärva rättigheter. För detatt rent

skallskall underlätta har eller kommunerna intesagt att statenman
behöva besluta in pleno vissa För statensutan representanter.genom
del det riksdagen folket. För de olika kommunalaär representerarsom

bärare representations-församlingarna det fullmäktigeär ärsom av
då s.k. passivaMedborgarna kan bära denrätten. sägas representa-

beslutar samband med valen vilkationsrätten. De i representanterom
företräda eller ledamöterna har denskall dem. Representantemasom

självständig och innebärs.k. aktiva representationsrätten. Den är att
subjektiva inställning avgörande för hans agerande.ledamotens är

Även åsikt iskulle kunna få fram folket haratt annanom man en
alltså efter huvud. Någonnågon fråga ledamoten sittavgör eget

ellerfullmakt behöver ledamöterna således inte sig från folketvare
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från Partibundenheten bygger således heltsitt parti. andra grunder
representationsrätten.än

frågor dock omedelbar representationI vissa mer meranses en
olika för folkomröstning.fallet för de formernalämplig. Detta är

regeringsformen jämtei 8 kap. § och 15 §Regler detta 4gesom
1979:369.folkomröstningslagen

företrädare för folket harinförandetGenom representanter somav
i blickfånget. de modernadessa skall kommit Ifrågan hur utsesom

skall bygga vissademokratierna sker detta val. Valengenom
demokratiska värden.principer säkra vissa grundläggandeför att

rättigheterna.kan också del de mänskligaDessa värden som avses en
redan år 1948.fast Nationerna i deklarationDessa slogs Förenta enav

of Assembly resolutionUniversal Declaration Human Rights. General
artikelof December 1948. Se särskilt 21. Förenta217 A III 10

handbok i Mänskliga rättigheterNationerna har för övrigt utgett en
tilläggsprotokolletoch Liknande finns i artikel 3 tillval. regler av

mänskliga rättigheter. EuropakonventionenEuropakonventionen om
SÖ SÖfinns tilläggsprotokollet i 1953:26.publicerad i 1952:35 och

del har valsystemet lång tid innan dessa uttalandenFör svensk redan
skallgjordes byggt på dessa principer vilka här presenteras.

En princip bygger de liberala grundtankarna varje individsom
därförjämlikhet. Individerna skall i princip möjlighet tilläga samma

inflytande i samhällets angelägenheter. Demia tanke, ärsom numera
så allmänt omfattad knappast reflekterar den, kommer tillöveratt man
uttryck allmänna. innebär allavalen Detäratt attgenom som
uppfyller allmänna krav har Denna finns kap.vissa regel i lrösträtt.

§ första regeringsfonnen. allmänna villkoren framgår1 stycket De av
kap. regeringsformenrösträttsreglerna i 3 2 § och 4 kap. 2--4 §§

kommunallagen 1991:900 jämförda kap. vidaremed 4 vallagen se
nedan 2.2.2.

Vidare i det anförda i regeringsformenlagrummet kap.lsägs att
skall lika. Det innebär varje röstberättigad harrösträtten attvara

röststyrka. Av sammanräkningsreglerna i vallagen framgår attsamma
utgångspunkten varje röstberättigad har Emellertidär röst.att en
framgår också det sammanräkningsförfarandet kan före-att genom
komma modiñkation den principen röstvärdetatten av genom
reduceras. kan innebäraDet får röstvärderöstatt etten persons som
understiger det väljares har. har dock inteDettaröstsom en annan

strida föreskriften regeringsfonnen; åtminstonei inte näransetts mot
röststyrkans reducering slår lika samtliga väljare.mot

riksdagsvalenAtt enligt 3 kap. § regeringsformen syftarl fria iär
första hand på fria åsiktsbildningen.den allmänna skallDet inte
påverka valen och dessa skall fria från detinblandning frånvara
allmännas sida. Däremot hindrar inte principen det allmännaatt
tillhandahåller praktiska för underlätta valförfarandetattarrangemang

Holmbergse Stjemquist, Grundlagarna, Det kan144. rörat.ex.s.
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sig upplåtande vallokaler eller tillhandahållande valsedlarom av av
eller valförrättare vilket framgår bl.a. vallagens 3 och 6 kap.av

Rösträtten också hemlig i denär meningen inte tvingadäratt man
avslöja hur Genom detröstat. nämnda lagrummetatt iman nyss

regeringsformen och flera regler röstningsförfarandet har dennaom
princip kommit till uttryck i vallagen. Rakt principenmot attom

hemlig kan urskiljasrösträtten är princip offentlighet.en annan om
Denna bygger dock på den s.k. ojfentlighetspñncipen, dvs. allatt
allmän verksamhet skall för insyn.öppen Detta avspeglar sig ivara
olika regler i vallagen valuman skall visas röstningenatt närom
börjar röstsammanrälmingen sker inför dörrar.samt att öppna

En för riksdagsvalen viktig princip valenär direktaärattannan
eller omedelbara. Det innebär inget mellanled förekommer formiatt

elektorer eller liknande mellan väljarna och de valda. Tidigareav
valdes riksdagens första kammare s.k. indirekta val jfrgenom
Sundberg, Valrätt, 24. I vissa andra länder förekommer indirektas.
val antingen fristående ofta tillsammans med direkta.men

De nämnda principerna fria, hemliga och direkta val gällerovan om
enligt sin lydelse endast riksdagsvalen. Något motsvarande stadgande

Ändåfimis förinte de kommunala valen i kommunallagen. torde det
inte råda någon tvekan principerna också gäller de valen medattom
hänsyn till den utformning vallagen har fått se 8 kap. 10 §t.ex.
vallagen och SOU 1994:30 311 och författningsförslaget tills. ny
vallag kap.9 7 §.

Ytterligare princip kan inskränkning denen som ses som en av ovan
nämnda principen likarösternas värde principenärom om pro-
portionellt valsätt. Det innebär två eller flera kandidater skallatt om

så skall de plats i valförsamlingenutses i proportion tillta det antal
de erhållerröster vid det aktuella valet. Denna tanke genomförssom

inte fullt i något val. Riksdagsvalet begränsarut proportionalismen
Enligt kap.3 §spärr. 7 andra stycket regeringsformen fårgenom en

endast de partier erhållit minst fyra i helarösternaprocentsom av
landet eller tolv irösterna valkrets delta iprocent mandatfördel-av en
ningen. En liknande fast påspärr finns för val tilltre procent
landstingsfullmäktige i 14 kap. 15 § vallagen. Vid valen tilla
kommunfullmäktige finns ingen liknande fristående påspärr men
grund valkretsindelningen och den valda mandatfördelningsmetodenav
se avsnitt 2.2. 10 missgynnar mindre partier kan det uppkommasom
situationer då proportionalismen inte slår igenom fullt jfr SOUut
1994:30 183-203.s.

Inom svensk valrätt har också hävdats de grundläggandeatt en av
principerna för valsystemet skulle väljarna har i detattvara en

total frihetnärmaste nominera de vill, den s.k.att fria nomine-vem
tingsrätten angående definitionen nedan avsnitt 3.1. Den friase
nomineringsrätten ñmis inte nämnd någonstans i den svenska vallag-
stiftningen framgår endast indirektutan frånvaron regler.genom av
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på friheten nominerasyftar inte hellerfriavalenAtt sägs att vemvara
inblandning från detfrihet frånden frihetenstället syftarvill. Iman

fria norninerings-inskränkning densåledessida. Omallmärmas aven
regerings-justeringprincip ingenkrävs iskulle införasrätten av

rättigheter.grundläggande fri- ochreglerfonnens om

personvalochParti-ii

betecknadesSverigeivanligt valsystemetdetTidigare ettatt somvar
vallagstiftningen ochregler iframgick flerapartival. Detrenodlat av

oftast detinnebärregeringsforrnen. Det ärkap. §3 7tydligast attav
ikommer invilka kandidaterhar maktenpartierna över somsom

nedan i1993:63 16. HärSOUGilljam ivalförsamlingama se s.
emellertid visasoch 4 kommerkapitel 3 attavsnitt 2.2 attsamt

kan tänka sigfrihethade denformellt största attväljarna rent man
denparadoxalavalda.önskar Detde ärvilkapåverka attsepersoner

Enligt vad Person-betydelse.får någonpraktiken inteifriheten
framforskningen lettStatsvetenskapligadenvalskommittén haranger

förenadeväljarnaminst hälftenskulle krävasdettill resultatet attatt av
frångås SOU 1993:21skalllistordningkandidat försig att enom en

samlar sig kringdenOrsaken49. är att gemensamengrupp soms.
försprång. Dettaväldigtkandidater fårrangordning stortett varav

leddeår 1911. Detinfördes i Sverigeproportionella valkänt redan när
blev legio.listkonkurrensockså tillsnart att

svenskai dethur personvaletdiskuteratslängefråga ärEn som
på vadbörförsta fråga viutformas. En ärlämpligensystemet svara

olika sakerUppenbarligen kanpersonval.med avsemansom menas
majoritetsval befrämjarbrukarpersonval. Vanligen sägamed attman

väljarenpersonvalmed störstapersonval. Men attmenar geom man
videnmansvalkretsarmajoritetsval ivalfrihet närmaremöjliga är

personvaltordeexempel. Numerabraeftertanke inte något termen
vid allmämia valmöjlighetväljarnasför betecknaanvändas attatt

församlingarna sebeslutandekandidater till deurvaletpåverka av
teoretiska utgångspunktenockså den48; jfr1993:21SOU sommeras.

16-19.SOU 1993:63Gilljam framför i s.
försöksverksamhet i vissagenomfördesår 1994Under valet en

medsvenskapersonvalsinslag i detmed ökatkommuner systemetett
Utgångs-de två ytterligheterna.försöker alltså förenapartival. Man

alltjämt skall hadär partiernalistsystempunkten ett stortär ett
skall kunnadär väljarnakandidatnomineringeninflytande över men

åstadkommitomfattning. Detta hartill tals i rimligkomma genomman
sig vidräknas förpersonmarkering gjorts röstsam-valsedlar däratt

andel densamlat viss ärmanrälcningen och rösternaett avom namn
vald.kandidaten
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Under hösten 1994 beslutade riksdagen införa personval frånatt
1998 års val. I anledning därav ändrades reglerna i 3 kap. §l
regeringsformen SFS 1994:1469. Där röstning sker påattanges nu
parti väljaren har möjlighet särskild Numeramen att personröst.avge
gäller alltså det svenska valsystemet utgår frånatt partivalett attmen
personvalsmomentet har förstärkts möjligheten med särskildgenom

Sompersonröst. omtalats i kapitel l vi i kommandeatt ettavser
betänkande utvärdera personvalet. I samband med detta skall en
utförligare presentation reglernas tekniska uppbyggnad ske.av

2.2 Valsystemet i Sverige

2.2.1 Regler i olika lagar

Grundlägganderegler för valsystemet finns i regeringsformen samt
kommunallagen. Regeringsfonnen i 3 kap. de grundläggandetar upp
reglerna för val till riksdagen valbarhet,rösträtt, Valkretsar,som
mandatfördelning mellan partier och överklagande val. Kommunal-av
lagen reglerar, undantaget mandatfördelningen, motsvarande frågor för
de kommunala valen till kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige
i 4-5 kap. I vallagen har de detaljerade reglerna för valförfa-mera
randet vid val till riksdagen och kommun- och landstingsfullmäktige
samlats.

Beträffande fördelningen regler mellan regeringsformen ochav
vallagen uttalade Grundlagberedningen SOU 1972:15 120 atts.
huvuduppgiften för regeringsformen är grunderna för detatt ge
representativa och parlamentariska och fördelningen desystemet av
offentliga funktionerna mellan de olika institutionerna. Departements-
chefen sade sig dela den uppfattningen prop. 1973:90 155 f ochs.

251. Utgångspunkten blev således de bestämmelsers. skallatt som
tillerkännas särskild dignitet och det särskilda skydd förankringensom
i grundlag medför endast bör dra för det politiska livet.upp ramarna
Det såledesär endast de viktigaste reglerna finns i regerings-som
formen. På motsvarande kan fördelningensätt regler mellanav
kommunallagen och vallagen ha utförts.sägas Skillnaden dockär att
kommunallagen inte grundlagär varför kan ifrågasättaman upp-
delningen mellan dessa lagar. Se kap.1 3 § regeringsfonnen. Jfr
också Vallagskommitténs slutbetänkande Vallagen SOU 1994:30 s.
293 och 345.

För rådgivande folkomröstningar gäller reglerna i folkomröstnings-
lagen 1979:369. Den lagen hänvisar i delar till vallagen.stora

För kyrkliga val, dvs. val till kyrkofullmäktige eller direktvalt
kyrkoråd i församling och kyrkofullmäktige i samfällighet, gäller
lagen 1972:704 kyrkofullmäktigval, och kyrkolagenom m.m.
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1992:300. Riksdagen har under december 1995 fattat beslut om
riktlinjer förhållandeti mellan kyrkanoch innebärstaten attsom
Svenska kyrkan skall få ställning rättssubjekt skilt frånegeten som

och kommun. Som har vi därför valtnämnts lämna destat attovan
kyrkliga valen utanför vårt arbete se avsnitt 1.2.

För 1994 års val finns dessutom regler för viss försöksverksamhet.
för förstaDet det försöksverksamhet för effektiviserarör atten

valförfarandet. Reglerna för denna försöksverksamhet fanns i lagen
1993:1403 försöksverksamhet vid allmännade valen år 1994.om
Den andra försöksverksamheten förekom vid 1994 ârs val rördesom
personvalet. Dessa försök följde reglerna i lagen 1994:285 försökom

kommuner däri vissa väljarna skall kunna särskild personröstavge en
vid de allmänna valen år 1994 avsnittse 2.1.2 och 2.2.10.

Slutligen skall den lag reglerar 1995 årsnämnas val tillsom
Europaparlamentet. I lagen 1995:374 val till Europaparlamentetom

vissa särskilda regler föranleds endast 22tas attupp som av represen-
skall väljas i Sverige. I övrigt hänvisar lagen till vallagen.tanter

Lagstiftningen kring personvalsförsöket och valet till Europaparlamen-
kommer vi i kommande betänkande.tet att presentera ett

2.2.2 Rösträtt och röstlängd

fleraTermen har betydelser beror på betydelseglidningrösträtt som en
skett åren. Rösträtten kan till början innefatta tvâsägassom genom en

huvudsidor. välja förraDessa och väljas. Denär rätten rättenatt att
omtalas aktiva sida och den den passivarösträttenssom senare som
sidan. fortsättningsvisDen kallar vi valbarhet. Den aktiva röst-senare

kan i sin delas i själva och sedan ocksårätten rätten röstatur att
möjligheten den jfr Sundberg, Valrätt, 9 och SOUutövaatt s.
1994:30 författningsförslagets kap. 2-4 §§ vallag.1 Man kanny
förklara frågor.det just sagda olika Den första blir hargenom vem

sidan kallasDen saken i fortsättningen någon harrätt rösta.att attav
frågan blirDen andra har också fårrösträtt. rösträttom en person som

tillfälle sin dvs. får kallasDettautöva rätt; rösta.att om personen
nedan röstberättigad.äratt personen

I den nuvarande vallagstiftningen behandlas dessa frågor desom om
får till följd i talasDetta det vissa fall röstberättigadattvore en. om

det i själva verket fråga kap. tredjese 4 2 §när är rösträtt t.ex.om
stycket årsvallagen. Varken i 1909 vallag eller den ursprungliga 1920
års vallag fanns uppdelningen. Från år fram till1921 gällandenu
vallags ikraftträdande fanns dock uppdelning mellan det hären som
kallas och röstberättigad. Uppdelningen har dock kritiseratsrösträtt

mindre lyckad Malmgren, Sveriges författning 1:2, 182.som s.
Oavsett hur denna uppdelning de praktiska konsekven-ärman ser
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saknar eller inte röstberättigad desamma.rösträtt ärattserna av man
Personen kan inte någon vid valet. Uppdelningen kanröstavge
möjligen ha viss pedagogisk effekt.

Vem har till riksdagen framgår 3 kap. §rösträtt 2som av rege-
ringsfonnen. Där ovillkorad för svensk medborgarerättges en som

bosatt i riket Som bosättningsort räknasär rösta. äratt att man
folkbokförd här i riket. Tidigare gällde villkoren i vallagens 4 kap.

§ för11 svensk medborgare inte bosatt här. Där uttalades attsom var
förelåg någon gång varit bokförd härrösträtt i riket.om personen
riksdagensGenom beslut år 1994 se bet. 199293:KU5 och

l99495:KU8, rskr. 199495:25 SFS 1994:1483 har utlands-samt
svenskars grundlagsfästs. Samtliga svenska medborgarerösträtt som

eller någon gång varit bosatta här i riket harär Tidigare fannsrösträtt.
medborgarskapet talrika villkor förutöver Numera återstårrösträtt.

endast ytterligare åldersgränsen. Denna uppnådda år18ärett; senast
på valdagen.

Motsvarande regler för till kommunfullmäktigeval och landsting
finns i 4 kap. 2-3 kommunallagen. Härtill kommer bosätt-att
ningsorten måste kommuninom eller kommun inom landsting därvara
röstning skall Till dessa val haräga också inte ärrum. personer som
svenska medborgare Så fallet de varit folkbokförda irösträtt. är om
landet den 1 november de åren före valåret.närmastetre

Nästa fråga blir, enligt den tudelningen den aktiva rösträttenav som
gjorts alla har också röstberättiga-rösträtt ärovan, om personer som
de. För så skall fallet måste frågaiatt upptagenvara personen vara
i någon röstlängd fram inför varje val. Detta regleras itassom
vallagens 4 kap.

Det finns två röstlängden Dessa kallas allmän och särskildtyper av
röstlängd. Allmän röstlängd årligen Skattemyndighetenupprättas förav
varje valdistrikt. I längden den uppfyller rösträttsvillkorentas upp som
och den juli enligt1 skattemyndighetens personband folkbok-ärsom
förd i valdistriktet och före den 1 september fyller 17 år det årsom
röstlängden Jfr lagändring med ikraftträdandeupprättas. år 1997

vilken aviseringsregistret införs i stället för personband. Laggenom
[1995:743] aviseringsregister och Lag [l995:745] ändring iom om
vallagen. För den inte fyllt 18 år den l september det årsom
röstlängden skall anteckning i längdenupprättas göras när rösträttom
inträder. Under förutsättningar utlänningar i denäventassamma upp
allmänna röstlängden de varit bosatta här i år.treom

särskildaDen röstlängden gäller för svenska medborgare intesom
bosatta här i riket. I sådan längdär den den juli1tas senastupp som

ansökt det och inte vid den nämnda tidpunkten folkbok-om som var
förd i Sverige någon gång varit det före den september1samtmen
fyller år17 det år röstlängden upprättas.

Röstlängderna skall upprättade den juli15 och hållssenastvara
sedan tillgängliga ADB-medium för granskning under tiden den 16
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felaktigröstlängdaugusti. Väljarejuli-25 äratt genomsom anser en
röstlängd ellereller hamnat på feleller hon uteslutitshan äratt annars
distribueras sedan tillVallängdernasöka rättning.oriktig kan

föreslåsObservera de ändringarval skall hållas.vallokalerna när som
1994:30betänkandet Vallagen SOUvallagskommitté iårs1993av

för framställning.kortare tiderkapitel 2 om
regerings-3 kap. 10 §för riksdagsvalen ireglerasValbarheten

koppling tillrösträttsvillkoren. Någonformen. Dessa motsvarar
1973:90 252.finns interöstberättigad sereglerna s.prop.om

landstingsfullmäktigetill kommun- ochregler för valMotsvarande
enligt 6 §kommunallagen. dessa val tillkommerFörfinns i 4 kap. 5 §
anställd ivalbarhetsvillkor. bl.a.Dessakapitel ytterligare rörsamma

bland personalen.med ledande ställningeller landstingkommun

Tid för val2.2.3

kap. 3 §skall enligt gällande 3val till riksdagenOrdinarie nu
år 1994fjärde år. Riksdagen underhållasregeringsforrnen antogvart

därigenombl.a. valperiodens längdgrundlagsändringar,vissa somom
199394:KU44,år 199394:1l5, bet.ökade från till fyra setre prop.

1994:1469,199495:KU1, rskr. 199495:3, SFSrskr. 199394:315,
hela riket lands-1994 263-265. För val ijfr Lindholm i FT avs.

uttrycktkommunfullmäktige, eller enklaretingsledamöter och
förrättasskall enligt kap. 3 § vallagenordinarie kommunala val, 1

riksdagsval. Valdag tredje söndagen iordinariedag ärsamma som
bestämmelser.och omval finns särskildaseptember. valFör extra

och valdistrikt2.2.4 Valkretsar

indelat valkretsar. närvarandetill riksdagen landet i FörFör val ärär
länsindelningen.i principlandet indelat i 29 valkretsar. De motsvarar

Älvsborgslän länStockholms län, Göteborgs- och Bohus utgörsamt
och med år 1994Malmöhus län frånvardera två Valkretsar. utgör tre

behandlar viValkretsar vid val till riksdagenvalkretsar. Reglerna om
utförligt kapiteli

skalllandstingen indelade i Valkretsar. DessalandstingsvalenFör är
får omfatta indelning. Ieller flera kommuneromfatta annanmenen

valkrets böreller flera kommuner. Enregel valkretsarnautgörs av en
få minstutformas så den kan beräknasenligt kap. 6 § Vallagen2 att

fastaangåendeåtta fasta mandat nedan avsnitt 2.2.10se termen
efter berörda kommu-Indelningen beslutas landstingetmandat. attav

fastställs sedan länsstyrelsen.hörts och avner
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För val till kommunfullmäktige skall de kommunernastörre enligt
2 kap. 9 § vallagen indelas i Valkretsar. Om kommun skall eller fåren
delas i Valkretsar i förstaavgörs hand antalet röstberättigade.av

Varje kommun indelad iär valdistrikt. För valkretsindelade
kommuner varje valkretsutgör eller flera valdistrikt. Varjeen
valdistrikt bör omfatta 1 200-1 500 röstberättigade. Efter förslag av
fullmäktige beslutar länsstyrelsen kommuns indelning i valdistrikt.om
Dessa regler framgår 3 kap. 3 § vallagen.av

2.2.5 Valmyndigheter

Det finns flera olika valmyndigheter verkar på flera olika plan.som
Enligt 1 kap. 2 § vallagen skall det finnas central valmyndighet.en
Genom förordningen 1985:953 central valmyndighet harom

föreskrivitregeringen Riksskatteverket skall sådanatt myndighet.vara
Riksskatteverkets valenhet planerar och samordnar valen. Den svarar
också för mandatfördelningen i riksdagsvalen och ledamöter tillutser
riksdagen.

Vidare skall finnas regionala valmyndigheter. Dessa länsstyrelser-är
Länsstyrelsen fastställer Valkretsar och valdistrikt. De ocksåna. svarar

för den slutliga sammanräkningen i alla allmänna nationella valtre
för mandatfördelning vid val till landstingsamt och kommunfullmäk-

tige.
Skattemyndigheterna i dag ocksånämns i vallagen på så detsätt att
dessa framär röstlängder och röstkort. Itar 1993 års vallagskom-som

mittés förslag till vallag SOU 1994:30 har skattemyndighetenny
föreslagits bli ansvarig för s.k. röstlängdsregister förslagett tillgenom
lag röstlängdsregister.om

I varje kommun finns också lokal valmyndighet. Enligt 3 kap.en
1 § vallagen benämns den valnämnd. Valnämnden valförrättareutser
vilka för ordning vid valen, anordnar valet lokal nivåansvarar samt
utför den preliminära rösträkningen.

Slutligen har Valprövningsnämnden. Den sista instansär för
överklaganden valbeslut. Valprövningsnämnden riksdagen.av utses av
Regler för dess sammansättning länmas i bl.a. 3 kap. 11 § regerings-
formen.

2.2.6 Skydd för partibeteckningar

En partibeteckning kan skyddas illojal användning vid val.mot
Reglerna innebär i korthet följande. För parti skall erhållaatt ett
sådant skydd krävs partiet registrerar partibeteckningen,att dvs. det

partiet skall gå fram under vid valet, och anmäler kandida-namn som
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består ipartibeteckningregistreradSkyddet för atttill valet.ter en
valsedelninteobefintligaskallvalsedelnden omansespersonnamn

anmäldkandidat ärandraochförsta upptar avsomennamnsom
betydelse förharvallagen,kap.finns i 5Reglerna, storpartiet. som

den endaochbeteckningen ärmissbrukskyddpartiernas mot av
Reglernanomineringsrätten.friadenbegränsningenegentliga av

3.8.1.avsnittutförligare ibehandlaskommer att

Valsedlar2.2.7

tryckningförkostnaderför partiernasdeltill vissStaten avsvarar
iför partierfalletsåvallagen§6 kap. 5 ärEnligtvalsedlar. som

landet.i helafåttvalen rösternade tvânågot procentsenaste avenav
Valsedlarendastdet ärutgifterEmellertid begränsas attstatens genom

valkretsenröstberättigade i ärantaletgångertill antal somtreett av
förkommunfullmäktigeval ettoch statenlandstings-fria. För svarar

valet blirellerpartiervalsedlar för ärantalmotsvarande genomsom
valförsamlingen.irepresenterat

tryckerietutseddaRiksskatteverkettryckasskallValsedlarna av
Valsedlarnatillhandahåller.verketpapperskvalitetvissoch som
beroende pådockvarierarfärg. Färgenstorlek ochtilllikaskall vara

för valblåriksdagen,val tillgula förDesigval det ärvilket rör om.
framgårreglerkommunfullmäktigeval. Dessaföroch vitatill landsting

vadocksåframgårregelsistnämndaAvvallagen.1-2kap.6av
påpartibeteckning,finnaskaninnehålla. Detkanvalsedel namnenen

valkretsvilkenvisarbeteckningkandidater,fleraeller somen
gällerdenvilket valvalkretsbeteckningavsedd för samtvalsedeln är

kommerutfommingvalsedlarnas attReglernavalbeteckning. om
4.2.avsnittiytterligareberöras

Röstning2.2.8

landetsochinombådeställenpå flera utomRöstning kan äga rum
gränser.

idetvallagen,9 kap. ärregleras ivilketvallokal,iRöstning man
sinvanligasteockså det sättetdet attpå ochtänker ärhandförsta avge
pågår tillRöstningen8.00-20.00.kl.hållsVallokalen öppenröst.

förvalkuvertfårochröstkortsittvisar ettVäljarnaföljande sätt. upp
särskildtilldäreftergårröstberättigad Dedevalvarje är ensom

kuvertet.valsedeln idäroch läggerskärmmedupprättad plats en
väljarenkontrollerar ärValförrättaren attvikas.får inteValsedeln

valdistriktetdetförröstlängden samt attiochröstberättigad upptagen
Är falletsåvalkuvertet. tarnedstoppade iriktigtValsedlarna är
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förrättaren kuverten och dem i valuman i väljarensemot stoppar
Dessa regler framgårnärvaro. 9 kap. 3 § vallagen.av

Röstning kan också ske postkontor. Andelen har ökatpoströster
för årvarje sedan möjligheten till poströstning infördes år 1942.
Röstningen går i princip till vallokal.i Sedansättsamma som
väljaren lagt ned valsedeln personalen hand valkuverten medtar om
valsedlarna. skickarPosten dem sedan i särskilt ytterkuvert tillett
Valnämnden skickar dem vidare till vallokalerna. Kuvertensom
granskas och vallokalen kan denär ned i valuman.stänger stoppas
Röstning postkontor får börja 24 dagar före valdagen och pågår

Ångerröstning,fram till och med valdagen. dvs. i vallokalröstaatt
under valdagen möjlig. 1993 års val-poströstat, ärtrots att man
lagskomrnitté föreslagithar den möjligheten skall inskränkas såatt att
kuverten skall kunna i valuman efter kl 17.00 SOUsestoppas
1994:30 269. Reglerna framgår 10 kap. 1-6 vallagen.s. av

Särskilda postkontor kan också inrättas sjukhus, ålderdomshem
eller kriminalvårdsanstalt. Detta sker söndagen före valdagen. Viss
försöksverksamhet med sådan särskild röstmottagning skedde vid de
allmänna valen år 1994 enligt föreskrifter i lagen 1994:1403 om
försöksverksamhet vid de allmänna valen år 1994.

Riksskatteverket beslutar också efter förslag Utrikesdepartemen-av
röstmottagning på vissa svenska utlandsmyndigheten Röst-tet om

ningen går till i vallokal och får påbörjas 24 dagar före valdagen,som
10 kap. 7-11 vallagen.se

Vissa länder godtar inte utlandsmyndigheten röster.att mottar
Därför har brevröstning blivit nödvändigt i vissa fall. Detta regleras
i lagen 1993:1404 brevröstning i Förbundsrepubliken Tysklandom
och i Schweiz.

Riksskatteverket beslutar också röstning fartyg i utrikes fart.om
Ansvarig för röstningen befälhavaren. Röstningen får börja 55,är

föredagar valdagen, 10 kap. 12-16 vallagen.§§se
Röstning kan också ske make, bud och lantbrevbärare enligtgenom

särskilda regler i kap.11 vallagen. Beträffande dessa regler har
Vallagsutredningen föreslagit förenklingar SOU 1992:108 avsnitt
8.3. I princip skall röstning enligt förslaget ske bud ellergenom
lantbrevbärare SOU 1994:30,se 11 kap. förslaget till vallag.av ny

2.2.9 Röstrakn ing

Rösträkningen sker i dag på olika ställen. Sedan vallokalen stängttre
kl 20.00 valdagen vidtar preliminär röstsammanrâkningen av
valförrättarna i vallokalen. Rösträkningen offentlig. Riksdagsvaletär
räknas först, sedan kommunfullmäktigevalet och slutligen lands-
tingsvalet. Valsedlarna räknas för varje försparti och antalet iupp
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tillsedanvalsedlarnaförseglingEfterprotokoll. transporterassärskilda
preliminä-valnänmdensskerefter valetOnsdagenkansli.valnärnndens

beaktas.hunnit fåintevaldistriktenocksådå rösterrösträkning somra
därefterskickasvalmaterialAlltonsdagsräkningen.s.k.denDetta är

sammanräkningen.slutligadenombesörjerlänsstyrelsentill som
Ocksåhärmed.sambandislutligtocksågiltighet prövasValsedlarnas

slutligadenoffentlig. Närlänsstyrelsen ärhos samman-rösträkningen
vidta.mandatfördelningenkanavslutatsräkningen

Mandatfördelning102.2.

Riksskatteverket.ombesörjsriksdagsvaletvidMandatfördelningen av
kommunfullmäktigelandstingsledamöter ansvararval samtVid av

mandatfördelningenVidmandatfördelningen.förlänsstyrelserna
mandatantaldels detredovisas,kommernedanfastställs, attsom

respektivetillträdaskallkandidatervilkadelstilldelas,partivarje som
mandatfördelninguttrycka det sägaär attEtt sätt attmandat. attannat

för-olikafleraföljerHäravpartierna. attinomsåväl mellansker som
mandat.fördelningeniför varjetänkbaradelningsmetoder stegär av

olikaanvänds förmetoderolika steg.ovanligtinteheller attDet är

mandatfördelningsmetoder0rdNågrai om

förhuvudtypertvå attmellanskilja systemvanligtDet avär att
ochmajoritetsvalspel. Dessa ärstårplatserdefördela som

Emellertid vill13.1986:1i DsIsbergproportionella val se t.ex. s.
DemocracyBogdanor,artskildaurskilja systemsomliga treexperter

ochmajoritetsvalpluralitetssystem,f16 . Dessa ärand elections, s.
också diskuteras.kanFlerproportionella systemsystem.

valkretsiflesttagitden rösterinnebärPluralitetssystem att ensom
användsmajoritet,relativockså kallasSystemet,mandatet.vinner som

beträffandeTysklandienmansvalkretsardå iStorbritannien och samti
3.l0.6.och3.10.5avsnittseFörbundsdageniplatsernahälften av

majoritetabsolutfårdeninnebärMajoritetsvalsystem avatt som en
dentill bl.a.i valdag tillämpasiValmetodenvinner.rösterna som

föromgångartvåbehövanationalförsamlingen kan attfranska ge
Dessa ärproportionella utanvi så deharSlutligen systemen.utslag.

Tankenkompliceradeoch systemen.detvekan sammansattamest
proportionelltskall fördelasMandatenenkel.dockbakom ärsystemen

ochmöjligametoderfått. Flera ärpartitillförhållandei rösterna ett
tillsättaförväljervilket attOavsetti dag.används system man

denvalsystemallaprincipidelenviktigastedenkandidater är av
SverigeIplatser.tilldelningföranvändermetod systemet avsom
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tillämpas proportionellt sedan 1911 årsett val till riksdagenssystem
andra kammare. Vi skall därför något uppehålla vid olikaoss pro-
portionella metoder. Det kan då lämpligt beskrivaattvara en annan
beståndsdel valsystemet hänger med valsedlarnasav som samman
utformning se också kapitel 4 möjligheten ändra dessa.samt att

De kandidatlistor fram till valen kan bindande såtassom attvara
ändringar i valsedeln medför blir ogiltig. Redanrösten detatt när pro-
portionella valsättet under utarbetande i Sverige diskuterades sakenvar
se bilaga 1 till Betänkande proportionellt valsätt, avgivet den 27om
oktober 1903. Man kan tänka sig flera möjligheter. Allt från sådana
där bunden till kandidatlistanär till friare metoder. Denman mest
bundna listan får binda listan till offentlig nornine-attman genom en
ring där valrnyndigheterna övervakar förfarandet vid bestämmandet av
kandidater. På så kan väljaren intesätt gå listanutöver den ut.som ser
Listans utseende också ordningen på kandidaterna.avgör

Genom låta väljaren välja inom listan kan denatt metodensträngaste
lättas något. Det blir löst lista. Man kan tänka sigsammansattupp en

tillåta röstning på inom officiell lista.att namn en
Slutligen har vi kommit till den fria metoden där inga offentliga

valförberedelser förekommer. Väljaren helt fri i sitt val.är Det är
tillåtet skriva till och stryka alltefter väljarens behag.att Såeget ser

Ävendet svenska i dag. partibeteckningen utgångs-systemet ut ärom
punkten för mandatfördelningen kan förekomma pâ fleraett namn
listor och under flera olika beteckningar. Väljaren personvaletavgör
eftersom på listan endast förslag tillär och ingennamnen namn
rangordning dem.av

I samband med den fria kandidatlistan skall också nämnas ett system
kallas single transferable Det den enda deär proportio-vote.som av

nella valmetoderna inte förutsätter strikt och väldefmieradsom en par-
tiorganisation. Den används idag på Irland och vid val till australiska

Den utarbetades i England och Danmark oberoendesenaten. av
varandra under 1850-talet. EnglandI Thomas Hare se Elections ofav
representatives och i Damnark Carl Andra Ang. metodensav
tillkomst P. Andra, Andra and propotional representation. Medse
hänsyftning till upphovsmannen har metoden också kallats Andres
metod Bogdanor, Democracy and elections, viii, eller förs.
australisk del Hare-Clark-metoden kvotpreferensmetoden Wrightsamt
i Electoral laws 124 ff. I korthet går metoden på väljarenut atts.
skall kandidaterna efter sina preferenser. Den kandidatnumrera som
erhåller visst antal uträknade enligt bestämtröster, förfarande,ett ett
blir utsedd. När kandidat överförs dennes överskottsröster tillutsesen
den därefter rangordnade kandidaten. Om ingen kommer i detupp
bestämda antalet stryks kandidaterna frånröster botten rangord-av
ningen. Metoden förutsätter inte röstning parti.

Vad gäller övriga proportionella fördelningsmetoder det brukligtär
dra skiljelinje mellan olika beräkningssätt för tilldelningenatt en av
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mandat. kanDet fråga antingen subtraktion eller divisionvara om som
grundelement. Se Taagepera Shugart, Seats and 29t.ex. votes, s.
och SOU 1987:6 112. det förraI fallet bildas först valkvots. en som
dras från partiets röstetal varje gång partiet tilldelas mandat. detIett

fallet ordnas serie divisioner. När parti tilldelasettsenare etten av
mandat divideras partiets röstetal enligt förvägi fastställd divisors-en
ordning. De förra metoderna kallas valkvotsmetoder och några sådana
skall först Därefter skall några metoder tillhör divisors-som
gruppen

Den renodlade formen valkvot erhåller delamest attav man genom
antalet platser med röstetalet. Matematiskt kan det alltså uttryckas
enligt följande. fortsättningenI används R för i valkretsenatt ange
avgivna och totala antalet mandatröster i kretsen.m

Å Hares kvot
JTI

Denna metod går under benämningen Hares valkvot eller den rena
valkvotsmetoden. I engelskspråkig litteratur den iblandnämns som
largest rernainder. Den skapades engelsmannen Hare i mittenav av
1800-talet se Elections of representatives, 25 Varje gångs.
valkvoten går jämnt i partiets valkvot erhåller partiet mandat.ettupp
Överskottsröster uppstår för det fall inte divisionen går jämnt ut.
Dessa ianvänds vissa fall för fördela de mandat eventuelltatt som
kvarstår. Det parti har högst överskott får första mandatet. Detsom
parti med det därefter överskottet fårstörsta Ettnästa sättannatosv.

fördela kvarvarande mandat samtligaär till detatt att störstage
partiet. Metoden används för fördelning mandat mellan partier iav
Nederländerna. Metoden tillämpas, fast inte med utgångspunkt i
röstetalet, också i Sverige, för fördela fastade mandaten påatt
valkretsarna se avsnitt.nästa

Metoden har den svagheten många mandat kan återstå fördelaatt att
med partiernas överskottstal. För reducera antalet mandat skallatt som
fördelas på det kan formeln förändrassättet antalet mandatattgenom
i valkretsen ökas med Man har då fått fram metoden går undersom
benänmingen Hagenbach-Bischopfs metod. Matematislct kan formeln
för beräkning valkvoten uttryckas enligt följande.av

Hagenbach-Bischoffs kvotR
1m +

Genom tillägget erhåller1 valkvot mindre denär änav man en som
valkvoten. Härigenom fördelas fler mandat överskotts-utan attrena

används.röstema Som antyder förespråkades metoden dennamnet av
schweiziske matematikem Hagenbach-Bischoff se Berechtigung und
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Ausfuhrbarkeit der proportionelen Vertretung bei politichenunseren
Wahlen. Metoden används i Schweiz Grekland.samt

I Genom det tal adderas till mandaten i kretsen ökas kan denatt som
beskrivna metoden varieras. Om det additionstalet till eller2sätts ett
högre tal benämns metoden i statsvetenskaplig litteratur Imperial eller
Imperiali. Benämningen kommer på belgisk parlamenta-namnetav en
riker i början seklet. Den matematiska formeln för beräkningav av
valkvoten blir då följande där heltalär större änettn

R
Imperial kvot

Metoden används i dag Italieni där lika medärn
Slutligen skall valkvotsmetod kallas Droops valkvot.nämnasen som

Metoden används framför allt vid där single transfereblesystem vote
används. Metoden påminner Hagenbach-Bischoffs metod. Det harom
också hävdats metoderna identiska. Se Taagepera Shugart,äratt
Seats and 30. Som brukligt har upphovsmannen fåttärvotes, s. ge

metoden Droop,se On Methods of Electing Representatives.namn
Matematiskt uttrycks valkvoten enligt formeln nedan.

R Droops kvot+1
lm+

Sedan valkvoten räknats fram avrundas den uppåt till högrenärmsta
heltal.

När det gäller divisorsmetodema sker mandattilldelningen genom en
serie divisioner röstetalen för varje parti. Divisionerna leder tillav av

tal allmänt känt jämförelsetalet vilket skall jämföras vid varjeett som
uträkning. Det parti med högst jämförelsetal förstadet mandatet.tar
Så fortsätter serien divisioner. Det intressanta alltså vilket talärav

skall divideras med partis röstetal. Vi får då fram partietsettsom
järnförelsetal. förFormeln detta kan uttryckas matematiskt vilket
kommer visas förnedan de olika metoderna.att

Utgångspunkten kan lämpligen i metod brukar benämnastas en som
Hondtsd metod efter sin upphovsman Viktor dHondt se La repré-

sentation proportionelle des partis. Metoden utgår från de röster som
erhållerparti i den aktuella valkretsen Rp. För få framett att

jämförelsetalet skall partiets röstetal delas med antalet redan erhållna
mandat plusmp Formeln således enligt följande.ett. utser
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metoddHondts

vareftermandatetförstaerhållerjämförelsetalhar högstpartiDet som
jämförelsetalröstetal ellerpartietsdetmeddivision sker somen ny

partierna.mellanjämförelseSedanfråga om. görsdet är nyennu
mandat.erhållerjämförelsetalethögstadetharpartietDet som

fördelade.mandatsamtligatills ärpå detfortgår sättetDivisionerna
Vidintresse.högstadet divisorn ärdivisorsmodellen ärVid avsom

medmandaterhållnaantaletökas ettmetoddHondtstillämpning av
heltalenblirdivisorsradenmedfördivision. Detvarjeför att

förheltalen. Ettsåledes annatDivisorerna namnmotsvararosv.
Sverigeianvändesmetodheltalsmetoden. Dennaocksåmetoden är

länderii daganvänds1952. Dentill årfram1909år somfrån
Spanien.Österrike, ochPortugalHolland,Finland,Belgien,
tendensmetodenharValkretsar attmed slutnavalsystem gynnaI en

snabbttillräckligtreducerasröstetalet inteeftersompartiernade större
kanproblemetdetmedtillkomma rättaFörpartierna.deför attstora

Metodensnabbare.röstetaletminskasHärigenomökas.divisom som
Hondtsdliksominnebär,Sainte-Laugêfransmannenintroducerades av
tillmed hänsynsuccessivt ettmandattilldelaspartiernametod, att

tillmetod finns översattSainte-Laugêskärnajämförelsetal. En av
241-242.research 1977politicalJournal ofi Europeanengelska s.

RendusComptesdes Sciences:Académieåterfinns iUrsprungstexten
fårJämförelsetalet att377-378.Hebdomadaries 151, genommans.

meddivisionröstetalet, reducerasfått,partietantaldet röster genom
frågaendastalltsådetmetodenanvändning ärVid omuddatalen. av

kallatsocksåmetodenvarföruddatalenmeddivisioner osv.
framräkningformeln förmatematiskauddatalsmetoden. Den av

följande.jämförelsetalet är

Rp
metodSainte-LaugêsF 1mp +

dag. Iianvänds inteuddatalsmetodenvariantrenaDemia av
för kommavalårstill 1952metodenpå attvariantinfördesSverige en
partiernaför deöverrepresentation storamed dentill somrätta

förstagjordesmodifiering attDenansågsmetodHondtsd varsomge.
till 1,4.bestämdestaltill högretillinte ldivisom ettutan somsattes,

jämkadevarförtill 1,4således namnetjämkadesdivisomFörsta
våramodifierad ikallasanvändas. Den ävenuddatalsmetoden kom att

används.metodenDanmark därochgrannländer Norge
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Även andra varianter kan tänkas. En kallas Imperial, dock intesom
förväxla med Imperialis kvot, har divisorernaatt 5 Denosv.

metoden används vid de belgiska kommunalvalen.t.ex. En dansk
metod fördelar partiernas tilläggsmandat på och amtskret-som ut stor-

har divisorsraden 10 där alltså ökning divisornsar osv. en av
sker med för varje division se avsnitt 3.10.3.tre

ii Valkretsmandat m.m.

Som tidigare valen till riksdag,nämnts är kommunfullmäktige och
Åsikternalandstingsfullmäktige proportionella. bland väljarkåren skall

avspegla sig proportionellt i den valda församlingen. Fördelning av
platserna i de olika församlingarna sker först på partier därefter på

Platserna mandat. För riksdagsvalet ñnnsmotsvaras idagpersoner. av
349 mandat.

För den valda skall ha anknytning tillatt geografisktettpersonen
område fördelas mandaten på de olika valkretsarna, s.k. valkrets-ut
mandat eller fasta mandat. Vid val till riksdag och landsting används
både fasta valkretsmandat och utjämningsmandat. Utjämningsmandat
saknas vid val till kommunfullmälctige. De fasta mandaten, vidsom
val till riksdagen 310 de totaltär 349 mandaten, fördelas före aprilav
månads utgång valåret på grundval antalet röstberättigade iav
valkretsen och antalet röstberättigade i hela den aktuella valförsam-
lingen, 3 kap. 6 § andra stycket regeringsformen, 2 kap. 2 8 §se
och 12 § vallagen. Det sker räkneoperation där valkretsengenom en
tillförs mandat för varje gång antalet röstberättigade iett valkretsen är
jämnt delbart med den s.k. valkvoten. Den får fram attman genom
dela antalet röstberättigade i valet med antalet mandat skallsom
besättas. Se för utförligare beskrivning avsnitt 5.1.1.en

iii Mandatfördelning mellan partier

Mandaten fördelas vid riksdagsvalet enligt kap.3 § första7 stycket
regeringsformen mellan partier. Detsamma gäller för kommunal- och
landstingsvalen enligt 14 kap. 15 § och 15 d § vallagen. Mandatför-a
delningen vid riksdagsvalet inleds med de fasta valkretsmandatenatt
fördelas mellan partierna med utgångspunkt från det resultat partiet
uppnått i valkretsen. Det sker tillämpning den jämkadegenom en av
uddatalsmetoden. Fördelningen för valkrets med fyra mandat visasen
nedan med exempel.ett
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partiermellanMandatfördelningExempel:

platsförd.4:eplatsförd.3:eplatsförd.2:aplatsförd.1:a

Jfr taltal div.Jfrdiv.Jfr taldiv.talJfrRöstetalPartier

604604W 9300W 9 5007 53 163448 021A-paniet
392W392W392W 1,4 1010392W 1,41,4 101014 550B-partiet

9691791W7916 53791W 121,4121,41290817C-partiet

Bmandat tillCmandat tilltill AA mandatmandat till
Regelsamlmg.sammanräkmngKälla:RSV Slut lg -

till 1,4divisomförstajämkningeninnebärtabellenframgårSom avav
mandat iförstafå sittpartiernamindreför desvårareblir attdetatt

det.blirsvåraredestoi kretsenfinnsmandat detfärrevalkretsen. Ju
därföroch kom attdetta spärrpåanvändes sättJämkningen som en

förstabeteckningenbetänkandetanvänder iVispärrdivisor.förkallas
divisor.

kommunfullmäkti-ochlandstingför val tillmandatFördelningen av
för-kommunfullmäktige ärtillvalFörprinciper.enligtsker sammage

och lands-riksdags-härmed. Föravslutadpartiernamellandelningen
fördelningenVidfördelas.utjämningsmandatocksåskalltingsval av

Emellertidmetoden.redovisadeockså denanvändsmandatdessa
uppnåförvalkretslandstinget attriket ellerhelabetraktas ensomnu
enligtriksdagsvalvid görsFördelningenvalresultat.proportionelltett

följande.
valkretsvarjeinomfördelatsriksdagsvalsmandatenfastadeSedan
fördelasDärefterValkretsar.i allaröstetalpartiernassummeras

parti fåttOmvalkrets.landetmed hela ettmandat349samtliga som
berättigatdetfördelningen ärvalkretsvisa ändenmandatfler genom

partietbehållervalkretshela landetmeduträkningenligttill somen
resultat enligtoproportionellttillledakanMetodenmandatet.det ett

partietfrånbortser15. Man5.10-5.avsnittför iredogörsvad som
denvidfördelningenvalkretsvisadenfått viddetmandatdeoch som

utjämnings-färrefalldettaalltså iblirDetfördelningen.fortsatta
omgången.andradenfördela imandat att

landetmed helafördelningenenligtmandatfått flerpartiOm ett
i denutjämningsmandattilldelaspartietskall detvalkrets ettsom

partietValkretsari deröstetaletalternativtjämförelsetalet,därvalkrets
val tillförgällerreglerLiknandemandat,fast störst.något ärinte fått

landsting.
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iv Mandatfördelning inom partier

Sedan mandaten fördelats mellan partierna skall fördelningen inom
partierna skerDet förgöras. parti gången. För bestämmaett att

skall partiets plats i den valda församlingenta skall ord-vem som
ningen mellan kandidaterna bestämrnas. Det sker valsed-attgenom
larna ordnas efter det står på valsedeln.överst Dessa bildarnamn som

Varje valsedel gäller enligt den s.k. absoluta rangord-en grupp.
ningens regel endast för vid varje uträkning. Vid förstaett nanm

utseende gäller röstetal också jämförelsetal.nanmets Detnamnets som
fått flest har tagit mandatet.rösternamn som

Vid sammanräkningnästa ordnas valsedlarna återigen efter första
med bortseende från det redan tagitnanmet, plats. Eftersomnamn som

tillsatts skall de tillsatt denneröster reduceraen person nu som
på den valsedelrösterna hjälpt till den förste kandidaten.att utsesom

Dessa såröster är ärvda. Reduktionensäga sker medatt en
metod blandningär dHondts metod och lanseradessom en av en som

svensken Phragmén; den d Honda-Phragménska metoden. I dagligtav
tal kallas den för heltalsmetoden. Lägg märke till den totala namnför-
virring råder; jfr Holmberg Stjemquist, Grundlagama,t.ex.som s.
480; SOU 1977:94 85 och SOU 1993:21 128. Den Phragménskas. s.
metoden egentligen hans andra metod innebär varderaatt-- --

valsedlar med skall reduceras inte med hel plats,gruppen av nanm en
med tal motsvarande dess platsandelutan eller,ett enklare uttryckt,

med den del varit med den första kandidaten se Phrag-att utsesom
mén, StvT 1899 87-95. Den regeln kombineras med dHondtss.
metod så reduktion sker för varje dessatt samrnanlag-attnamn genom
da röstetal delas med plats- eller platsandelstal ökat medgruppens ett.

Metoden till sin konstruktionär med nödvändighet något krånglig.
Vid enkla förhållanden, inga strykningar ellernär tillskrivningar och
inga förekommer på två valsedlar, regeln tillämpningärnanm en av
dHondts heltalsmetod där de olika sammanräknade talgruppernas
delas med varvid erhåller jämförelsetalen. Denosv. man
kandidat har högst jämförelsetal blir utsedd. Fördelningensom
fortsätter tills platserna slut.är

Enligt den försöksverksamhet förekommit vid vissa kommun-som
fullmäktigeval år 1994 har personvalsmomentet utökats reglerna finns
i SFS 1994:285. Detsamma skedde vid valet till Europaparlamentet
under hösten 1995. Detta sker enligt metod Personvalskom-en som av
mittén benämndes modifierad dansk modell. I SOU 1993:21 lämnas

flertal exempel uträkningar både vad gäller heltalsmetodenett och
den modifierade danska modellen. Kandidaterna tillsätts då enligt två
skilda metoder. Man måste härvid skilja mellan valsedlar på vilka
avgivits och sådana där så intepersonröster skett. För de fall några
persomnarkerade valsedlar förekommer får konstatera någonman om
kandidat kommit förhindraröver spärr personvalet skallatt taen som
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Europaparlamentsvaletförsöksverksamhetensåvälöverhand. För som
partietsfemfått än procentkandidatendast avgällde meratt som

medvidaregårfalletsåOm ärtillsättningen.med manröstetal omvar
kandidatdengrundprincipen ärenkla attDenordningen.fastställaatt

rollingendetspelarHärvidskallockså utses.flestfått röstersom
såvälpåförekommakanHanfrån.fåttkandidaten röstenlistavilken
fleraunderåterkommerkandidatOmspränglista.huvud- ensom

för sig.räknaspartibeteclmingvarjedockskallpartibeteckrtingar
allafallför detellerspärrenkommerinte överkandidaterFör som

fördelningenskerpersonröstning avtillsattablirintemandat genom
denmetodendHondts-Phragménska somdenenligtmandaten

kandidaterförskereduktionskall ingendock sombeskrivits ovan;
personröstningsmetoden.enligtutsetts

mandatfördelningsmetoderanmärkningarAvslutandev om

mandatför-vilkendiskuteraoegentligtnågotdet attframgått ärSom
det sigförhållerPå sättSverige.ianvändsdelningsmetod sammasom

ochmetoderolikafleraförekommerverketsjälvaIländer.andraför
detkan sägadel attSverigesFörmetoder.olikablandas manibland

skeden.olikaimandatfördelningsmetoderförekommer sex
valkretsarnapåvalkretsmandatenfasta utdefördelasförstadetFör

utgångs-därvalkvotsmetodenkelmedskervalet. Dettaföreredan en
röstberättigade.antaletpunkten är

kanHärpartierna.mellanmandatfördelning manskerDessutom
därdenfördelningen ärandraDenfördelningar.ytterligareskilja

skerfördelningenDenpartierna.mellanfördelasvalkretsmandaten
tredjeDentill 1,4.jämkaddivisomförstameduddatalsmetodenmed

valkrets.riket utgörheladärutjämningsmandaten enberäkningen rör
jämkad tilldivisommed förstauddatalsmetodentillämpasOckså här

utjärnningsmandaten utskerfördelningdenfjärde är av1,4. Den som
medintedockuddatalsmetodenocksåtillämpasHärvalkretsarna.på

mandatnågotfåttpartiet intefallför det1,4tilljämkaddivisomförsta
5.l3.1.och5.lO.1avsnittjfrvalkretseni

partiernainomnamnordningendäruträkningardeviharSlutligen
modifieradedensåledesfördelningsmetoden ärfemteDenutses.

viharSlutligenpersonröstning.vidtillämpasmodellendanska som
falldetförnamnordningenbestämmermetodensjätteden som

danskamodifieradedenenligttillsattsintekandidatersamtliga
dHondt-Phragménskadentillämpasdå ärmetodDenmodellen. som

vilketisärhållaviktigtalltsådet attframgår ärSommetoden.
kunna avgöraförsigbefinner attmandatfördelningenistadium man

verkningar.fördelningsmetodens
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nomineringsrättenfria3 Den

med den friaharvi frågorbehandlar görakapitel attI detta som
tillmed anknytningfrågorframför alltDetnomineringsrätten. är

behandlas. Förstnomineringsrättenfriadenmissbruket somav
varefter vi gårnomineringsrättenfria ärvad denvipresenterar

och i vilkennomineringsrättenfriaanvänder denigenom vem som
Därefter försökerden.använderolika intressenternaomfattning de

fria nomi-denmissbrukskallvadvi avgränsa avanses varasom
väljarnavilselederförfarandenfinnerochneringsrätten att som

orättvistframstår ärvalsystemetmedverkar till atteller att som
vi gårnomineringsrätten. Innanfriadenmissbrukbetrakta avsom

medtillkommaför rättaförslagbehandla olikatill attöver att
friatill denmed anknytningreglerolikamissbruket presenteras

samband medtillkomsthistoria. Ireglernasochnomineringsrätten
möjlig-olikaocksåviförslagtidigareredogörelsen för tar upp

nominerings-friamissbruket denmedtillkommaheter rättaatt av
alternativavi tvåanfördabakgrund detMot presenterarrätten. av

missbruket.medtillför kommamodeller rättaatt
offentligapåbyggermodellhandförstaförordar iVi somen

måstepartiernakorthetiGrunddragenvalförberedelser. är att
kandidatersamtligamåstei val. Dessutomdeltagandesittanmäla

Valsed-mandatfördelningen.vidskall beaktasdeföranmälas att
friadeninnebärförslagVårtcentral regi.itrycks attlarna

beskärs.kraftigtnomineringsrätten
denförstraffrättsligthandandraförordar iVi ett somansvar

Tillpartibeteckning.utnyttjarvilseledandeuppenbart sättpå ett en
förhindraskallkonsekvenservalrättsliga attkopplasdetta som

valdai densig inparti skalltillanknytning taettutanpersoner
för partibe-skydddagensmodell blirdennaförsamlingen. Genom

kandidat-amnäldatvâvarför reglernaöverflödigtteckningar om
anmälanobligatoriskmedoch ersättsutmönstras omnamn

för partier.deltagande

nomineringsrättfriVad är3.1

valsedelpartierellerväljarenomineringMed att enenmenar man
fleraellerstrykerellertillskriver somsätter personerenupp,

frågaenkeltheltDetvalsedlarna. att utseärkandidater om
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kandidaterna. Detta kan ske antingen inom partiernas ellerramar av
väljare på valdagen. Man har i Sverige sedan lång tid tillåtit ien en

princip fri nominering. Både partiernas nomineringsförfarande och
väljarnas val på valsedeln i oreglerade. Hur partiär stort ettpersonav
kommer fram till sin kandidatlista således partiets internaär an-
gelägenhet. Väljaren å sin sida fri stryka kandidater, ändraär att
ordningen mellan dem eller lägga till kandidater. Väljaren kan också
konstruera helt lista. Väljarna således friai principär att taen egen

vilken kandidat under vilken partibeteckning de önskar. Deupp
behöver inte tillfrågas innan de nomineras försättspersoner som upp

plats i den församling skall väljas. Personerna behöver inteen som
heller villiga förekomma under den beteckning de sättsattvara upp
under. förfarandenDet samtliga dessa kan inomär sägassom rymmas
principen den fria nomineringsrätten jfr definitionerna i Ds Juom

RÅ1971:24 52, 1973 ref. 32, 199394:146 5 densamts. prop. s. av
Westerståhl i SOU 1993:63 9.s.

Den fria nomineringsrätten har, i avsnitt 2.1.2 anförs,som ovan
länge grundläggande princip i det svenskautgöra valsyste-ansetts en

Någon djupgående analys vad skall innefattas imet. mer av som
principen har inte utförts tidigare såvitt känt Däremot harär. man
flera gånger pekat de nackdelar förden med sig vilket kommersom

beröras i det följande. På grund den risk för missbruk denatt av av
fria nomineringsrätten föreligger har lagstiftaren infört reglersom som

någoni mån inskränker den fria nomineringsrätten för den enskilde
väljaren. harDetta skett regler för skydd partibeteckningengenom av
och amnälan kandidater i 5 kap. vallagen avsnittse 3.8.1.av

medI och det svenska förstavalet i hand partival måsteäratt ett en
partibeteckning valsedeln för denna skallsättas betraktasut att som

giltig sådan. Några särskilda krav på beteckning inte. Denen anges
skall dock bestå ord. Också angivande partibeteckningen kanav av

följd den friasägas nomineringsrätten.vara en av
När talar den fria nomineringsrätten måste hålla iman om man

minnet den i dag inte fri.helt I stället det så den omgärdasär äratt att
vissa inskränkningar. Det därför egentligt enbartär talaattav mer om
nomineringsrätt. Denna eller fri.mindre Om villär ändåen mer man

kalla nomineringsrätten fri definitionsfråga. vilkenI mån denär en
fria nomineringsrätten kan inskränkas det rådande valsystemetattutan
förändras i alltför hög grad har inte tidigare. Emellertid detärutretts
klart alla begränsningar avseende väljarnas möjligheter strykaatt att
eller kandidater liksom regleringsätta partiernas nomine-upp nya av
ringsförfarande medför inskränkningar nomineringsrätten.av
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Utredningsuppdraget3.2

utredningensanvisningar1bilaga1994:49,dir. omDirektiven gerse
förslaglämnasåväl överUppdraget att sominriktning. sevaraanges

denmissbrukmedtill rättakommaföråtgärder avytterligare atttill
skallvimissbruket ägnasåledesDet är ossnomineringsrätten.fria

kan,sådan ettnomineringsrättenfria omhand. Denförsta somi
givetvisgenomförs,missbruktillmöjligheternaförhindrarförslag som

dir.direktivi sinahadePersonvalskommitténinskränkas.komma att
Direktivenutredningsarbetet.förbegränsningarvissa41991:121 s.

framföramöjlighetennämligen attkommittén atttill den angav
bordeVidarebibehållas.skullenominerats enintekandidater som

Motsvarandeundvikas.nomineringsförfarandepartiernasreglering av
Detutredning.vårfördirektiveniintefinnsbegränsningar upptagna
friadenförutsättningslöst överfriavi semedför är attatt mera

begränsningartill frånvaronmed hänsynVi harnomineringsrätten. av
därundersökningförutsättningslösgenomföravaltdirektiveni att en

prövas.nornineringsrättenfriaavskaffa denmöjligheten attäven

missbrukaskannomineringsrättenfriaDen3.3

Termenmissbrukas.nomineringsrättenfriadenframgått kanSom
värderingDenvärderingar.frånfrihelt somintemissbruk är

påinkommerviåtankeha i närmåstebakom nuligger termen man
ellerillojalabetraktadeblitänkaskan somförfarandenolika somsom

olikaivaddefinieraviktigtdärför attmissbruk. Det somärett
missbruk.kan utgöra ettsammanhang anses

regler,gällandeutifråndetkonstateravikanbörjan attTill nuen
mening kanlagligiintevallagen,ochregeringsformenpågrundade

förnomineringsrätten attanvändamissbruknågot attutgörasägas
principinomineringsrättenmedochvalen. Ividfördelar attskaffa sig

denbyggerförfarandenolikailagenfri somtystär stort settär om
vilseledan-Även kandidatnamn ettparti- eller tas upprätten. ettom

alltsåmåsteVineutral.såledesvallagstiftningensigställerde sätt
håll.påbedömningvårför annatledninghämta

§§8-9kap.i 17bestämmelsernahämtaskanledningViss ur
valenmedsambandiförfarandenvissahardessabrottsbalken. I

ärendeallmäntiutövning rösträttunderstraffbelagts. Den avsom
eljestellerutgångdessförvanskaelleromröstninghindrasöker

otillbörligttillskyldigsigomröstningen görinverkaotillbörligen
begäraellerutlovastraffbartLikaså det attröstning. ärvidverkande

Detalls.inteeller röstavisstpå sättförbelöning röstaotillbörlig att
obehörigennågonrösthemlighetenbrottslutligen mot omär ett
Paragrafer-någonhur röstat.kännedomskaffa sigförsöker annanom
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har inte särskilt flitigtanvänts i praxis. Några fall harna dock upp-
märksammats vilka vi återkommer till nedan se avsnitt 3.8.2. Under
alla förhållanden kan konstateras det brottsbalken införtsatt genom
vissa förgränser de fall användandet den fria nomineringsrättenav
skall betraktas missbruk.ettsom

Ett ställasätt riktlinjer förannat bedömningenatt och inteupp som
utgår från i dag befintliga regler konsekvensernaär att ettse av
visst förfarande. De konsekvenser särskilt bör beaktas deärsom som

folkstyrelsensrör förtroende hos medborgarna och dennas funktions-
Ävenduglighet. konsekvenser för andra ageranden inom det svenska

statsskicket bör uppmärksammas. Det kan sig partier ellerröra om
enskildas väl.

För parziema innebär de nämnda förfarandena med paitibe-ovan
teckningen olägenheter kan betraktasnärmast uppenbara sesom som
SOU 1993:21 81. Ett illojalt utnyttjande partiss. ett annatav
beteckning kan leda till det inte partiet vilkenäratt avgörsom
kandidat för partiet plats i den valda församlingen. Förtarsom
partierna framstår det angeläget de behåller väsentligtatt ettsom
inflytande på valet jfr SOU 1963:17 76 SOUav person samts.
1993:21 122. Dessutom måste fördet partierna framstås. som
besvärande behöva gå och förneka med vissaatt kandidatersarnröreut

kan framstå tvivelaktiga i både vandel och sigsom sättsom att ta upp
på valbar plats på valsedel.en

För enskilda kan det innebära obehag förknippas medstort att ett
parti de antingen inte sympatiserar med eller de väl sympati-som som

med inte önskar kandidera för. Man kan tänka sig olikaserar men
olägenheter. En första är valhemlighet kan avslöjas.att en persons
Som Folkstyrelsekornmittén pekar i Folkstyrelsens villkor SOU
1987:6 f153 kan för sin utkomst känna sigs. tvungen attpersonen
stå utanför politiken. Att då nomineras lista kan, ävenen om man
sympatiserar med politiken partiet för, komma innebäraattsom

sättasekonomisk skada. Att fel lista kan kännas kränkandeupp
och leda till missaktning från med åsikter denpersongrupper som
nominerade sympatiserar Slutligenmed. kan den enskilde problem
med förklara varför hans eller hennes förekommeratt ettnanm
visst partis valsedel.

Även de anförda förefallerolägenheterna allvarliga i sig ändåärom
de anförda konsekvensemas inverkan förtroendet för folkstyrelsen

allvarligast. Statsskicket bygger i avsnitt 2.1.1nämntssom som
olika demokratiska grundstenar. sådantEtt de åsikter väljarkårenär att
har blir representerade i de beslutande s.k.För dennaattorganen.
åsiktsrepresentativitet skall kunna uppnås krävs bl.a. valsystemet äratt
utformat så det befrämjar detta syfte. framstårOm valsystemet inteatt

pålitligt tillåter olika manipulativa möjligheter kan det ledautansom
till misstro det. Den misstron kan komma rikta sig inte baramoten att
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viktigtdärförhelhet. Det ärstatsskicketvalsystemet motutan sommot
sig.får bredamisstroendesådant utingetatt

deomfattningengivetvisbedömningen ärvid ovanbetydelse avAv
påvisafall kanfåtal systemetsMenförfarandena. även ettbeskrivna

opålitligt.uppfattastill följdfåkandet systemetvarför att sombrister
manipulationerolikaomfattningen utanenbartsåledes inteDet är av

Ettmåste ske.ingripanden annatföranledafall kanenstaka attäven
partipåsinlägga röstkomma ettväljarna kan attviktigt är attmoment

dåFolkviljan kommerpå.avsåg röstaintede atteller person somen
detkansådanttillåterOmriktigtpå sätt. systemetuttryckasinte ettatt

givetvisnegativt. Denna ärväljarkåren kommer attförutses reageraatt
påavspeglasvalhandlingen ettåsikterderasintresserad att genomav

valresultat.iriktigt sätt
vissthuruvidabedömningenmåste ettanfördadetbakgrundMot av

nomineringsrättenfriadenmissbrukbetraktasskallförfarande avsom
svårtkanDetstatsskicket. vara attpåpåverkandesssiggrunda
politiskai detverkningarvalsysternssiguttalabestämt ettom

emellertiddetstårskallhär görasbedömningdenFörsystemet. som
Be-spelar in.faktorerkvalitativaochkvantitativabådeklart att

olikadebeskrivningföregåsdärförmåstedömningen avav en
nomineringsrätten.friadengrund isinharförfaringssätt som

undersökas.utbredningförfaringssättensolikademåsteDessutom
sådanskallnedanHärmissbruket göras.analyskan enSlutligen aven

presentation ges.

olikaanvändsnomineringrättenfriaDen3.4 av

följderolikafårocholikapå sättintressenter

Ökat SOUpersonvalbetänkandesittlämnade iPersonvalskomrnittén
denutnyttjari dagdebeskrivningf801993:21 somgrupperavens.
denbpartierna,därvid aKommitténnomineringsrätten.fria angav

dpartiernainom samtminoritetsgruppercväljaren,enskilde
nedanskallVipartierna.etableradedeutanförstårgrupperingar som

nomineringsrättenfriadenanvänderolikahurigenom grupper
utifrånindelningviavsnittföregående görI3.4.1--3.avsnitt en
Härvidfår.nomineringsrättenfriadenanvändningenföljdervilka av

vissakommerNedanenskilda berörs.ochpartiernabådenämns att
integritet göraenskildesdenmed attharberörasförfaranden att som

förfarandetbrutitsdessa ärtill attAnledningen ut3.4.3.avsnitt att
utanför deenskildapartier,såvälanvändaskan gruppersomav

för-blandadeockså påvipekarAvslutningsvispartierna.etablerade
3.4.4.avsnittfaranden
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inom partiernaminoritetenMajoriteten och3.4.1

oreglerat iinför valen. Detkandidaternominerat ärPartierna
Även Orsaken till detlagstiftningvallagstiftningen. är sparsam.annan

representationsreformenSedanhistoriskt betingad.tycks genom-vara
Back itill partier P-Ereserverad hållning seintogsförts år 1866 en
skullePolitiska ställningstaganden5.Riksdag, DelSamhälle och s.

medborgaren.fullmyndigefattas den enskildeidealenenligt de avnya
partier.politiskanegativ hållningdärförintogMan gentemoten

sina håll rakttolkadesår 1866Representationsreformen motrent av
syftade tillreformenansågsnitt. Manmoderntpartiväsen attattett av

åsiktsriktningar.liknande ellersammanslutningar medfå bort samma
självständig friställetstånden och ibort frånvilleMan mot en

Kollektiva ställnings-beslut.för sinasjälvmedborgare tog ansvarsom
sagdaoönskade. Detöverflödiga för intesåledes sägataganden attvar

1865-1909årenockså i valsystemetsig ettavspeglade varsom
förutsättningarnaökakanåtminstone allmäntmajoritetsval vilket sägas

personliga kvalitéer.val inriktatför motett
påpekattidigare utredningarsåsom flerabakgrunden kan,Mot den

statsskick SOU 1963:17i SverigesFörfattningsutredningenjfr t.ex.
1987:6villkor SOUFolkstyrelsensFolkstyrelsekommittén i45,s.

Ökat 1993:21personval SOUiPersonvalskommitténoch121s.
svenskadet tidigarekarakteriseradereglerden brist79, soms.

förelåg. Enpartiermisstroförklaras denpartiväsendet mot somav
Ävenpartiväsendet.accepterandeuppfattaskundereglering ett avsom
dockharallmäntpartiernaochutvecklingensedan accepteratsvänt

varit mycketregleringen sparsam.
iregeringsformensåvälomnänmda ipartiernafinnsNumera ensom

konstitutionelladenfrån2.1.2. Bortsettavsnittandra lagar serad
partidefini-angåendepartierregler för vissafimis fåtalregleringen ett

associationsrättsligtpartiersådanaDetavsnitt 3.9.1.tionen rör som
civilrättsligt förvärvaSådana kanjuridisks.k.utgör person.en

fysiskvadmotsvarandeskyldigheterikläda sigochrättigheter en
antagitdeorganisationsådan fastfåttPartierkan. attsom enperson

ickemedEftersom dejuridiskastyrelseochstadgar ärutsett personer.
ideellaändamål kallas deideellatillsyftarekonomiska medel

lagfinns inte isammanslutningarsådanaRegler förföreningar. utan
praxis.utvecklatshar genom

nomineringi Majoritetens

partierna.svenska valsystemetför detgrundenframgått självaSom är
till olikaför nomineringarnautgångspunktennomineringarDeras är

kanoregleratnomineringsförfarandet ärGenombeslutande attorgan.
kandidat-förprincipernaochformernabestämmasjälvapartierna
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kandidatnomineringenundersökningarharTidigarenomineringen. av
sådanomfattandelätFörfattningsutredningen göraföretagits. en

vidkandidatnomineringenbetänkandetipubliceradesvilkenutredning
deundersökningenVarken1958:6.SOUandrakarnmarvalen av

reglering.någonmotiveraansågsförhållandenautländskaellersvenska
personvalformförespråkadeFörfattningsutredningen somaven

friadeninnebarprincipivilketkandidatur attoffentligförutsatte
1963:17SOUavskaffadespartiernaandraför ännomineringsrätten

avsnitt 3.11.f77f och49 samts.
Resultatet,Grundlagberedningen.följdesUndersökningen avupp

vidNomineringsförfarandebetänkandetisärskiltredovisadessom
tidenvid denpartiernaansågs visa1972:17,riksdagsval SOU att

talstillkommamedlemmarnalåtaansträngningarsinaökat attsnarast
Även pekade påundersökningen attdenstadium.tidigtpå senareett

inomför olikarepresentativalistornaförsökte göra grupperpartierna
GrundlagberedningeninstämdeanfördadetgrundPåväljarkåren. av

norninerings-regleringuttalandeutredningenstidigareiden mot aven
86.1972:15SOUpartiernainomförfarandet s.

nomi-undersökningGrundlagberedningensuppföljningNågon avav
samladeochpubliceradeNågragjorts.har inteneringsförfarandet er-

WesterståhlsJfrinte.såledesfinnsnomineringsarbetetfrånfarenheter
forsknings-pågårtillfället10. För1993:63 etti SOUhäravkritik s.

kanJubileumsfondRiksbankensfrånmedelmed somprojekt sessom
nomineringsundersökningar.tidigareuppföljning aven

partiernainomnomineringsförfarandetkanallmänt sägasRent att
ellermaktmissbruktilltendenserNågratidigare.fortgåtycks som

nomine-medsambandipartiernaverksamhet inomoegentligannan
nomine-Partimajoritetenssåvitt käntinteförekommerringsarbetet

för.skall verkadeprinciperdemokratiskadesåledesföljerring som
opinionenförhörsammablivitpartierna änocksåverkarDet mersom

samhället. Detiopinionenden allmännaförochpartiet äveninom
partier-regleraarbeteskäl i dettameningvårenligtdärförsaknas att

missbruketmedtillkomma rättaför den vägenarbete avinre attnas
3.9.4.avsnittvidaresenomineringsrättenfriaden

kandidaterlanserakanpartiernainomMinoriteterii egna

måstepartiernainomnomineringendiskuterarNär upp-manman
minoritetsgruppförhållandetovanligaintedet attmärksamma en

officielladenbakomstår inteparti. Deninomuppkommer ett gruppen
sagda.detenligtmajoritetpartietsframtagitslistan ovanavsom
partietinomsplittringrisk förinnebärminoritetsgrupperSådana en

lokalpåvanligtsärskiltpartiet. Det ärdelningtillledakan avensom
nivå.
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splittring har den fria nomineringsrättenmotverka sådanFör att
gåhänvisa minoritetensäkerhetsventil. Genomanvänts att attensom

listaväljarkåren vilkenhar partiet låtitunder lista avgörafram egen
teknikenpartierna har denrepresentativa. Inomdenär mestsom

harförfarandetunder hand. Vid detochbåde öppnaanvänts öppet
partiet skallfastställa två listor varunderofficielltvalt att merman

tillsärlista i förhållandebetraktasfram. Detta kan närmast ensom
partietunderhandsförfarandet harVidofficiella kandidatlista.partiets

klartunderförstått har det ståtttvåbeslut listorfattatinte attmenom
förfarande benämnskandidater. Dettanomineraminoriteten kan egna

Majorite-s.k. spränglista.går fram medså minoritetenvanligen att en
inte heller sanktione-förfarandesig sådanthar inte ettmotsattten men

det.rat
kunnat undvikahar minoritetenförfarandetdet beskrivnaGenom att

vid nomineringen. Inommaktfullkonrligtuppträdermajoriteten
och spränglistorutarbetamöjlighetenframhålls sär-partikretsar att

nominerings-behålla den friaskälen förde viktigaste attettsom av
rätten.

inomineringsrättenväljare använderEnskilda3.4.2
med valetsamband

har ienskilde väljarenbetydelse för denfria nomineringsrättensDen
Ävenbetydelse.haft begränsadhittillssvenska valsystemetdet omen
visat sigpartilistorna har detoch ändra ifrihet strykaväljaren har att

deTillvägagångssättetbetydelse.praktisk närnågonfå liten om ens
enkelt.fria nornineringsrättenanvänder den ärväljarnaenskilda

partibe-skydd förreglernatillendast hänsynVäljarna har att ta om
till deavsnitt 3.8.1kandidater seoch anmäldateckning samt om

idessa väljarnaEnligtavsnitt 4.2.2.för valsedeln se ärogiltighet
tilläggstrykningar,förändringar i formvilkaprincip fria göraatt av

önskar.kandidater deordningändradkandidatnamn eller avav
sin nomineringsrättanvändningväljarensaspektEn avavannan

Ökati betänkandetpekade påPersonvalskommitténbl.a.som
mindre seriösaväljaren1993:21 80personval SOU är att angers.

med sittkandidater ellerantingenpartibeteclmingar; egetattutan ange
kommitténkalladesFörfarandetkandidat.eller fiktivtett avnanm som

Förfarandetpartibeteckningar.parodiskaför användning upp-av
oseriöst.Personvalskommitténfattades somav
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partiernaetableradeanknytning till deGrupper3.4.3 utan

för-skildadetänka sigrubrik kan typerdenna mestUnder avman
användervi främst närutnyttjande är ettfaranden. Det gruppenavser

in i tvådock delaskanförfarandegoodwill. Dettapartisvisst
partibeteck-utnyttjandedirektskerDetskilda avtyper. genomena

förväxlingtillmöjlighetenutnyttjarförfarandetandraning. Det av
partibeteckningar.liknande

beteckningpartisUtnyttjandei annatettav

kanbeteckningpartis sägasanvänder sig annatDe ettavsomgrupper
deinomminoriteterpå sättnomineringsrättenutnyttja somsamma

varjesaknarväljareSkillnadenpartierna. äretablerade att avgruppen
ellerimedlemmarvarkensåledesDepartierna.med ärberöringspunkt
partiinomkanpartierna. De annattill ettsympatisörer gruppervara

frågaocksåkanfristående. Dethelteller är om envarasomgrupper
grupperingengrupptillhörighet. Trotsellerparti- attutanpersonensam

meddeförsökerpartiernaetableradeutanför deståreller personen
skaffa sigfördessasutnyttja attnomineringsrättenstöd att namnav

idenplatsvalda ochskall blidenaturligtSyftet tafördelar. är attnog
lockasskallväljarenalltsåTanken attvalet ärförsamling att an-avser.

dock endastkanDettautarbetat.grupperingenvalsedeldenvända som
förhållandena.demisstagväljarnas rättaske omgenom

beteckningpartisdärsådana fallfrämsthänförs ettTill denna grupp
Attkandidater.anmäldapartietsdetmed tvåtillsammansanvänds av

medhängerståmåste attöverstanmäldatvâ sammanpersoner
tillgodoräknasochkandidatnamnsaknaskallvalsedeln ansesarmars

kap.i 14reglernavalsedel enligtpartimarkeradendastpartiet ensom
vill kommatill denledervallagen. Detta3stycket att§ första5 som

valsedeln ochpåinteförsamlingenvalda upptagenin i den anses
kandidater.tillsättningendirektintepåverkarrösten av

fyllerkandidateranmäldapartiettvå förSedan överst angettman
denellerpartietdetfrånkandidaterantalönskatmedpå egnaman

fleravidanvändningtillkommitharförfarandeDettagruppen.egna
ellermedtill likheten sär-Med hänsynavsnitt 3.5.3.jfrval

ocksåvalsedlarnaframför alltochförfarandehar dettaspränglistorna
vi dennakallarEmellertidspränglistor. typkallaskommit avatt

skiljaenkeltpåför sättpiratlistorförvalsedlarna ettanvändning attav
partiminoriteter.framde listorfråndem tas avsom
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ocksåpartibeteckningar kanmellanFörväxlingsmájlighetenii
utnyttjas

direktNågotbehandling.tillförfarandeliknandeskallHär tasett upp
ställetIinte frågadet härbeteckningpartisutnyttjande ärett om.av

käntmellanlikhetenanvänder sigfrågadet ettär att meraavom man
Detanvända näroch det ärpartisetablerateller namnet. ennamn

valsedlartryckabeteckningpartisutnyttjar attannatett genomgrupp
partietsetableradesnarlik detpartibeteckning ärdär gruppens

olikavalsedlardessaDärefter läggerbeteckning. utgruppen
förutsättningarUnder dessafel.väljare skallsyftevallokaler i taatt

skallväljarensyftetförväxlingsrisk och äroftaföreligger atten
kallasdärförfall kanpartibeteckningarna. Dessasnarlikaförväxla de

och 3.8.2.3.5.4förväxlingsfallen avsnittse

kandidatenkandidatnanmAnvändning3.4.4 attutanav
tillfrågats

uppträdakanproblem är närannorlundanågotEtt sompersonensom
Förfarandetvalsedel.kandidatursintillfrågats sättsinte upp enom
Gemensamtbehandlade intressenter.samtliga hittillsanvändaskan av

tänka sigkanolika Manenskild pådrabbar sätt.förfarandetär att en
kandideravillellerkandideraalls villinte att personenatt personen

blivit fallet sedetpartibeteckning eller sättdenunderinte sommen
avsnitt 3.3.

sesituationerprincipiellt olikautifrån tvåskeAnvändningen kan
dedetlikvärdiga i ärformelltfallenBåda1987:6 153. är attSOU s.

denfalletförsta är närDetnomineringsrätten.tillämpningar av
lämpligtillröstningstillfállet skrivervidväljarenenskilde personen

förtrycktpåvalsedel ellerblankpåkan skekandidat. Det enensom
detibehöverKandidaten4.3.2.avsnittpartilista sevalsedel med

ieftersomblivithaskylta med namnetutåtfallet inte uppsattatt
fram iinte kommerdetfå valsedlarpå såförekommerpraktiken att

fördet då sättsfallet attandraDet äroffentligheten. geupppersonen
då oftasaknarDenlista.legitimitet upptagna an-personenen

kandidaternadefall kommerI dettatill partiet.knytning upptagna
för dem.överraskningoönskadkanoffentlighet vilketifram vara en

kandidatnamnanvänderdär någonfallen,behandlade ettdeInom nu
indelningytterligare göras.kandidaten, kantillfrågatha enattutan

för sigi ochkandidatlånardet fallsidanåDet är att somenmanena
sammanhanginte i det sattsnamnetkandideravilligär somatt men

sympati-ellermedlem ifråga ärkanDet sompersonom envaraupp.
Å heltkan detsidanandra röraparti.till person somsör enannatett

sådansaknarövrigteller irörelserpolitiskaallautanförstår an-
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sidafrån denönskan attgrunda sigkanDet personensknytning. en
ellerideologiskamådetorganisationer;sådanautanförstå vara

skäl.yrkesetiska
systematisktvariantendentillämpningsärskildEn mersomav

vadsärskilt. Det ärkan härkandidatersovilliga tasutnyttjar uppnamn
ochsystematisktkandidatnamnanvändsHärprofessorslistan.vi kallar

användernamnlistanihopsätterDenomfattning.i större somperson
någonochsjälvdärpartibeteckning annanpersonent.ex. egenen

fyllerSedanpartibeteckning.skydd förreglerna manenligtanmäls om
haskallDessa gärna gottkändamindreellermedlistan personer.mer

Vanligt sättalegitimitet. är attlistanförsamhälletförtroende i att ge
trovärdigochgedigendåfårListandäravprofessorer; nanmet. enupp

valsedeln. Dedenmedfolklocka röstaförväntasvilket attutformning
harochpartiettillanknytningingenutnyttjats harnamnvarspersoner

199192:K717.nominering sesin mot.tillfrågatsinteheller om
tidigare.uppmärksammatsharkandidaterovilligamedProblemet

§kap. 7i 6reglerdärförinfördesförslagFolkstyrelsekommitténs aPå
skallkandidaternaovilligadeinte ansesinnebärDessavallagen. att

offentliggöramöjlighetovilligade attendastobefintliga att gesutan
avsnittvalsedel sevisskandideratillsamtycktintede attatt

3.5.5.

utnyttjandenolikaKombinationer3.4.5 av

för-olikabeskrivamöjligtrentsåförsökerVi att somovan
förfarandenolikavanligtsynnerligendet attEmellertid ärfaranden.

medkombineraspiratlistanmedförfarandenSå kankombineras. t.ex.
till-användsprofessorslistanvariant ärprofessorslista. En attannanen

ihågkommaviktigt attDetförväxlingsfallen. är attmedsammans
för-diskuterarochvidaregårviförekommer närkombinationerdessa

också dettaDetförfaranden. ärolika somåtgärdertillslag mot
eftersomförfarandevisstkommamöjligheterna ettkomplicerat att

friadenprincipenförområdetinomandrain igriper omsaken
nornineringsrätten.

friadenanvändningenOmfattningen3.5 avav

nomineringsrätten

omfattningenundersökningarvi diverseredovisaravsnitt omdettaI
nomineringsrätten.friadenanvändningsmöjligheternaolikade avav

vissahuruvidaställningstagandettillunderlagskallAvsnittet ge
nomineringsrättenfriadenmissbrukutgöraförfaranden kan avanses

friadenanvändningvissbl.a.konstaterasavsnittet att avej. Ieller
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iparti tagit sig inutanförlett tillnomineringsrätten ettatt personer
från det partiet.mandatförsamlingenvaldaden

spränglistor frånellerAnvändning sär-3.5.1 av
partirninoritet

förstårpartiernasedan längesvensk valrättförUtgångspunkten är att
makt-motverkaFörnomineringsarbetet.betydelsefulladet attmest

medgå frammöjlighetinom partiernaminoriteterharfullkomlighet att
nödvändighetenframhâlles oftapartihållFrånspränglistor.ellersär-

Om-partier.splittringenför hindrafinnsmöjlighetdenna attatt avav
nomineringsundersölcningarVid deutredd.tidigareintefattningen är

uppmärksammatsintei har dettaavsnitt 3.4.1tidigare gjorts sesom
pågående forskningspro-detbelyst inomdet bliMöjligen kansärskilt.

medel frånmedbedrivspartiernainomnomineringjektet somom
vidvidel harvårJubileumsfond. För attRiksbankens stannat

härvid konstate-kanvalsedlar skett. Detbeställningundersöka hur av
frånvalsedlarbeställdes någraår 1994 interiksdagsvalettilldetattras

också partietombud. Detordinariepartiernasandra än varpersoner
denbeställdesdevalsedlar, utöversamtligabetalade även somsom
intedetdra slutsatsenmöjligendetta kanAv attfria kvoten. man

endastriksdagsvalvid 1994 årsspränglistornågra utanförekom av
sanktionerade särlistor.partiet

beställningar frånfåendastförekomkommunala planetPå det annan
beställningarfrågahärbeställare. Detordinariepartiets treän omvar

medtvåtvå med Centerns,partibeteclcning,Socialdemokraternasmed
betaladesvalsedlarDessamed Moderaternas.och fyraFolkpartiets

beställaren.också förskotti av

partibeteckningarParodiska3.5.2

innebärskall ske. Detpartivalfrånutgår attvalenallmännaDe att ett
skallPartibeteclmingenvalsedeln.måstepartibeteclming angesen

partibeteclcningar130cirkaval förekommerVid varje0rd.bestå av
kommerTill dettaorganisation.seriösliggavilka kanbakom sägas en

betraktaskanintebeteckningarmångaminst likaytterligare somsom
partiet,AnkaKallebeteckningarsådana ärExempelseriösa.

m.fl.partietde rikaDödaBill och Bull,partiet,looseHang
någonendastallmänhet rösterhåller ipartierliknandeochDessa per

seriösutslagdet inteuppenbart ärDet ettvalkrets. är att av en
beteckningar.dessaorganisation bakom
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piratlistorAnvändning3.5.3 av

piratlistoranvändningenomfattningenviredovisaravsnittdettaI avav
emellertid interedovisar1994. Vivalen årallmännavid defrämst

depåberordemokrati. Dettill Nyanknytningmedsiffrornâgra
val under. Inretillgickpartietdetomständighetersärskilda som

ochnomineringarolikaradtillnämligenleddestridigheter en
förredogörasvårtmycketdetdessaAvvalsedelsbeställningar. är att

och vilkapartietbeslut inomlagatillkommit eftervilka somsom
länmadärför valtVi harpartistadgarstöd atttillkommit utan m.m.av

redovisningen.utanförvalsedlardemokratisNy
utanförstårförekommit ettvalvid flerahar attDet somgrupper

delfinnsårFrånpartietsutnyttja detförsöktparti enatt senarenanm.
skallrapporterade. Dessapiratlistorsådanaanvändningfall avav

ocksåutnyttjande harsådantsamband mednedan. Ibeskrivas här
kanlista sägasochförekommit ävenkandidatersovilliga somennanm

professorslista.exempel påett envara
Folkstyrelsensbetänkandesittredovisar iFolkstyrelsekommittén

val. Det1985 årsvidförfarande1987:6 152SOUvillkor ett vars.
landetsi 14Opinionspartietparti kallatfrånkandidater avett som

partibeteckning.Moderaternasundergick framriksdagsvalkretsar
kandidatnomineradModeraternadet förstaEfter nanmet aven

ModeraternasunderinkandidaterOpinionspartietsplacerades egna
intelandet,i698listan 4fick den rösterTotaltpartibeteckning. varav

Folkstyrelsekommitténkommun.Stockholms879 i3mindre än
dubbeltbehövtskulleStockholms kommunlistan ianförde vidare att

Iriksdagen.representerad ikandidatfå sinförså många röster att
fler rösternödvändigt erövra ännudetskulleValkretsarövriga attvara

representation.uppnåför att
riksdagsvalårs19911988 ochvidförekomförfarandenLiknande

gångOckså denna199192:K711.ibeskrivningenSkånei se mot.
utnyttjades. DessutompartibeteckningModeraternasdet somvar

val. Härårs1991vidpartibeteckningSocialdemokraternasanvändes
tvåModeraternahadefyrstadskretsenförfarande. Iårs1991beskrivs

den58605respektive30000medvalsedelstyper senarevaravnummer
tredjekomTill detta4.2.3.avsnittnanmvalsedel se enenvar

föranmältförstaEfter13132.valsedel med nanmet, varsomnummer
mindreellerdiversesedelnModeraternafrånkandidat upptog meren

hadeFörfarandetorganisationer.ellerpartierfrån olikakända namn
medocksåfannspartietdetförLedarenSkånepartiet.iscensatts av

valsedeln.påfjärde nanmsom
dessaAv30889fyrstadskretsen röster.iModeraternaerhöllTotalt

Vidvalsedeln.Skånepartietfrån den sammansatta666kom 5 röster av
frånriksdageniinModeraternafrånkandidaterkomår 1991valet sex

Moderater-förstaförutomIngenfyrstadskretsen. avsom varnamn -
Skånepartietfrån den sammansattainkomanmäld kandidat avna -
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sedeln. sistaDen kandidaten för Moderaterna kom in på jämförel-ett
setal 8 118,90. Det skulle således behövts ytterligare cirka 0003om

för andranamnet skulleröster tagit plats i riksdagen.att
Socialdemokraterna för förfarande i kretsen år 1991.utsattes samma

Förutom den partirnarkerade listan erhöll 18 717 gickröstersom
Socialdemokraterna fram med namnvalsedel med 14954.en nummer
Den listan fick 90 079 Den Skånepartietröster. sedelnsammansattaav
med 13130 samlade endast 337 lågoch därför långtrösternummer
från riksdagsplats i den kretsen. Här kan tilläggas Skåneparti-en att

under sin partibeteckning fick totaltet fyra irösteregen- -
kretsen.

För de allmänna valen år 1994 har vi hämtat in underlag från
länsstyrelserna beträffande utnyttjande partis beteckning. Ettannatav
första fall finns från Kalmar län och rörderapporterat valet till
kommunfullmäktige i Högsby kommun. Det här frågavar om en

uteslutits från Centern utnyttjade sin forna partibe-person som som
teckning. Centern gick i kommunen fram med valsedelstyp meden

04191. Förutom denna lista förekom den valsedelstypnumren som
enbart partirnarkerad medär 90000. Till detta kom den listanummer

den uteslutne sympatisören tillskapat med 06469. Dennasom nummer
valsedel toppades två Centern anmälda kandidater, vilkasenare av av

enligt uppgift inte tillfrågats de ville kandidera på ifrågavarandeom
valsedel, och följdes andra bl.a. den uteslutnes. Totalt erhöllav namn,
Centern 1731 i kommunfullmäktigevalet.röster De två officiella
Centerlistoma erhöll 784 respektive 139 Den inte officiellaröster.
listan denmed uteslutne sympatisören fick 250 Från den listanröster.
blev förutom de två förstanamnen också den uteslutne och ytterligare

invald i fullmäktige.en person
Ett andra exempel på förfarandets användning hämtat frånär

Västerbottens län. Här utnyttjades etablerat partinamn vid samtligaett
val. Det Socialdemokraternas partibeteckningtre utnyttjades.var som

Personer tillhörande kallat Arbetareförbundet Offensiven grupp
iscensatte förfarandet. Det kan här Offensiv bildades efternämnas att
det några medlemmar uteslutits från Socialdemokraterna.att För
samtliga val tillvägagångssättet detsamma. Under partibeteck-var
ningen Arbetarepartiet-Socialdemokraterna två det partietsattes av
anmälda kandidater Dessa följdes kandidater från Offensiv.upp. av

I riksdagsvalet gick Socialdemokraterna fram med nanmvalsedlartre
med 02216-02218. Till detta skall läggas den partimarkeradenumren
listan med 90000. Den Offensiv ihopsatta listan hadenummer av

06041 i riksdagsvalet. Totalt fick valsedlar med partibeteck-nummer
ningen Arbetarepartiet-Socialdemokraterna vid 1994 års riksdagsval
86 568 i länet. Dessa fördeladesröster enligt följande de olika
valsedlarna.
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Arbeta-partibeteckningenår 1994 förriksdagsvaletiAntal3.5.3a rösterTabell
länVästerbottensirepartiet-Socialdemokraterna

Antal rösterValsedelstyp

8431002216
26 10902217

3823102218
752106041
4821690000

7521 röster.listanOffensivden sammansattafickframgårSom av
tillgickmandatantalettillrelationiställasskallantal somDetta

dessadet sistajämförelsetaloch detSocialdemokraterna avsom
erhöllSocialdemokraternamandatAntaletvid. varerhöllsmandat som

618,66.på 9jämförelsetalpartietfickdessasista ettDetfem. av
förså många röster attgångerfemdrygtbehövtsalltsåhadeDet

riksdagen.itagit platsskulle hakandidatOffensivs
gickOffensivfrånkandidaterförekomlandstingsvalet attOckså vid
ochlistorAntalpartibeteckning.Socialdemokraternasundervaltill

listanedan. Dentabellenframgårerhöll somvarje listaröster avsom
Som06044.hadei valetmedfram synesgickOffensiv nummer

Däremotvalkretsarna.andraochi förstavaletknappastpåverkade den
frånkandidatocksåHärvalkretsen.tredjei togstödet enblev stort

tabellsammanställt ifinnsResultatetlandstinget.imandatOffensiv ett
3.5.3b.

för1994årlänVästerbottensilandstingsvaletiAntal röster3.5.3bTabell
Arbetarepartiet-Socialdemolcraternapartibeteckningen

valkretsAntal rösterValsedel per

2:a1:a

203
2792225

1083046
519213
26977478522

UmeåikommunvaletdelVästerbottens ävenförskallSlutligen
i kommunenOffensivgickvalenandrabådai deLiksomberöras.

förstatvåDepartibeteclcning.Socialdemokraternasunderfram
Ikandidater.anmäldaSocialdemokraternaalltså avvarnamnen

övrigtOffensiv. Ifrånhärrördevalsedlartvåförekomkommunen som
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förekom nio listor förutom den partimarkerade. Röstfördelningen
framgår tabell 3.5.3c nedan.av

Valsedelsnummren 06062 och 06080 de lanseratsär som av
Offensiv. Valsedlar med 90000 de endastär partirnar-ärnummer som
kerade. Offensiv framgårär tabellen koncentrerade tillsom av en
valsedel valkrets. Totalt fick dessa valsedlar i första valkretsenper
1 483 och i andraröster valkretsen 982 Medröster. stöd dessaav
röstsiffror kunde kandidat valkrets från Offensiv sig in ien taper
kommunfullmäktige.

Tabell 3.5.3c Antal iröster kommunfullmäktigevalet i Umeå kommun år 1994 för
Arbetarepartiet-Socialdemokraternn

Valsedel Antal röster valkretsper

1:a 2:a

212
23
71
50

2 483
2 535

2481
1 315

42 3312
06062 4831 19
06080 13 963
90000 1673 2 727

Sammanfattningsvis kan således beträffande erfarenheterna från
Västerbottens län kandidater frånsägas parti detatt änett annat som
partibeteckningen lyckats sig in i den valda församlingen.taangav
Detta har skett i de båda kommunala valen. Totalt har mandattre

förfarandet.erövrats genom
Också i Stockholms län har den fria nomineringsrätten utnyttjats på

liknande det behandlade.sätt Det harett förekommit isom nu
samtliga allmänna val år 1994 och drabbat olika partier.tre

fallI har utnyttjandet inte medfört några egentligaett konsekvenser
för det utnyttjade partiet. Detta fallet för Folkpartiet.är En person
utanför partiet hade här beställt valsedlar till riksdagsvalet i Stock-
holms kommuns valkrets med Folkpartiets partibeteckning. Valsedeln

diverse med valsedelsbeställarens förstupptog egetnamn namn som
elfte. Valsedeln fick också några enstaka vid valet.röster Emellertid
toppades inte listan något partiet anmält varför valsedlarnaav av namn
kom räknas endast partimarkerade. Troligen haratt valsedelsbe-som
ställaren inte känt till reglerna skyddet för partibeteckningen ochom
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därför inteValsedlarna kom3.8.1.avsnitt attsekonsekvenserdess
tillpartietinomutseenderoll förhelstnågonspela personeravsom

församlingen.valdaden
harpartibeteckningutnyttjandefall rapporteratsYtterligare ett avav

här återigenriksdagsvalkrets. Det ärkommunsStockholmsfrån
Socialde-partibeteclcning.SocialdemokraternasanvänderOffensiv som

mednamnlistafram medden valkretsenvid valet igickmokraterna en
också denförekompartiniarkerade listanden03916. Förutomnummer

Socialdemokra-Totalt fick04716.medlanseradeOffensiv nummerav
avgivna433dessa 4 röstervalkretsen. Avi152 722 röster varterna

skalljämförelsenarnnlistan. SomlanseradeOffensivmed den av
mandat ifick nioriksdagsvaletvidSocialdemokraternanänmas att

partietplatsensistaDen ettvalkrets. togStockholms kommuns
skulle haOffensivfrånkandidat983,64. Förjämförelsetal 8 att enom

sådubbeltcirkabehövtlistan haskulle denriksdagenin itagit sig
fick.denmånga röster som

Även Offensivanvände sigStockholmkommunfulhnäktigevalet ii
kommunaladeskedde ipartibeteclcning. DettaSocialdemokraternasav

Offen-erhöllfjärde valkretsen5.6. Ifiguroch VI seIVvalkretsarna
SocialdemokratiskaofficiellaDen826sivlistan 1 röster. namn-

nioSocialdemokraternaTotalt258fick 21valsedeln röster. tog
Offensivlistansigvisar detberäkningarVid attmandat i kretsen.

mandaten.för818ytterligare rösterbehövt ta ettskulle att av
629.1OffensivlistanförröstetaletvalkretsensjätteI den var

25821den kretsen röster.hade inamnvalsedelSocialdemokraternas
någonFörmandat.åttaSocialdemokraterna attvalkretsenI persontog

skullekommunfullmäktigeisig inlyckasskulleOffensivfrån ta
valsedel.derasbehövtsha028lytterligare röster

beställareharMiljöpartiet attBeträffande rapporterats aven
Miljöpartietförkandidatertvå anmäldamedsedelbeställtvalsedlar en

32ytterligareförekomHärutöversittdärefteroch egetangett namn.
iförekom06904,hadeValsedeln,på listan. nummersomnamn

erhöllochlänStockholmsilandstingsvalkretsartolvsamtliga
100under rösterfick denValkretsarde flestaröstetal. Ivarierande

900drygt röster.ytterligareoch i300drygtnågoni annanenmen
för devalsedlarolikamedframValkretsarövrigagick iMiljöpartiet

000000-4 rösterfick 3valsedlarofficiellaDessavalkretsarna.olika
lands-tolvlänetsi åttamandatMiljöpartietvalkrets. tog ett avper

tillröstetal intepiratlistansframgå räckertordeSomtingsvalkretsar.
mandat.erhålla någotskalldenför att

nomineringsrättenden friakan konstaterasSammanfattningsvis att
läns ochStockholmsfall ii fleraavseendebehandlatiniissbrukats nu

förfarandet lettharfalli någotInteValkretsar.kommunsStockholms
platstagit någonpartibeteclcningutnyttjardeden ellertill att ensom

församlingen.valdadeni
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3.5.4 Förväxlingsbara partibeteclcningar

När parti låter trycka valsedlar och distribueraett med partibe-en
teckning snarlik etableratär partis beteckning uppstår fråganettsom

väljaren kan förväxla valsedlarna. Omfattningen har inte tidigareom
Det också svårt få framär underlag för bedömningutretts. att en av

utbredning. Som nedan i avsnitt 3.8.2 skall visas kan handlandet vara
straffbart. Brottsstatistiken dock inte underlag för antagandet attger
förfarandet skulle särskilt utbrett. Under den period från år 1972vara

vallagen varit i kraft har endast domar meddelats med stödsom sex
de straffbestämmelser reglerar otillbörligt verkande vidav som

röstning och brott rösthemligheten i 17 kap. 8-9 §§ brottsbalken.mot
Ingen domarna har förväxlingsbara partibetecluiingarrört se vidareav
avsnitt 3.8.2. Det kan möjligen förklaras det känt för-äratt attav
farandet straffbart. Totalt har endastär något eller några kändasett
fall kommit till vår kännedom se NJA 1965 116 refereratt.ex. s.
nedan i avsnitt 3.8.2. Inga sådana fall rapporterades vid vår enkät-
undersökning till länsstyrelserna angående 1994 års val.

3.5.5 Ovilliga kandidater

har framgåttDet kandidater kan på valsedelsättasatt utanovan upp en
ha tillfrågats och kandidaten villig förekomma påäratt utan att att

valsedeln. Förfarandet kan begagnas enskilda väljare, partier ochav
utanför de etablerade partierna. De etablerade partiernagrupper

tillämpar emellertid i samtliga fall förfarande innebärett attsom
endast kandidater givit sitt medgivande kommer i fråga försom en
plats på partiernas namnlistor. För få uppfattning hur vanligt detatt en
i övrigt ovilliga kandidater på namnlistorär har materialsättsatt upp
från länsstyrelserna inhämtats angående anmälningar enligt 6 kap. 7 a
§ vallagen. I övrigt har, de fall med användningutöver partisannatav
beteckning inte något missbruk mednämnts rapporteratssom ovan,
ovilliga kandidaters namn.

Regeln i 6 kap. 7a § vallagen, skall beskrivas utförligare isom
avsnitt 3.8.4, innebär sin vilja påatt mot sattsen person som upp en
valsedel kan offentliggöra han eller hon inte vill med påatt vara
listan. Anmälan skriftligen till länsstyrelsen skall föra för-görs som en
teckning sådana amnälningar.över

Antalet anmälningar i samband med de allmämia valen år 1994 är
inte särskilt högt. Totalt finns sju anmälningar registrerade hos
länsstyrelsema. Emellertid dessa endast muntligavser en av en
anmälan vilket torde innebära det går bortse från eftersomdenatt att
anmälan enligt lagen skall skriftlig. I övrigt förekom femvara
anmälningar i Stockholms län. Samtliga anmälningar i det länet hade
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sjätteDenpiratlistorna.lanseradeOffensivmed desamband av
uppståtttycks hadetdärMalmöhus länparti ilokaltrördeanmälan ett

viddetframkommitdet attocksåkan nämnas attstridigheter. Detinre
valsedelpåkandidat sättsvanligtrelativtkyrkovalen enär att uppen

vikommeravsnitt 1.2iförredogjortviSomtillfrågats.haattutan
redovisarvi intevarförvårt arbeteikyrkovalenberörasärskiltinte att

detalj.kyrkovalen ibeträffandeuppgifterna
intevallagen§7i 6 kap.regelnkonstaterasåledesgår att aDet att

förklaringarolikafinnasför sigi ochkanDetflitigt.särskiltanvänds
inteanmälankanförklaringEn attfallet.såvarför är entill vara

valsedel, därden namneteftersomeffekteregentliganågramedför
kanförklaringanmälan. Enförändrasinte annanförekommer, genom

valsedelpåför den sättskäntinteförfarandet är enuppsomattvara
sådetkanSlutligen attförekomma.önskarinteeller han varadär hon

känd.särskiltintevallagen är§7i 6 kap.regeln a
kallats3.4.3avsnittidetförfarande pro-käntEtt ovansomav

199192:K7l7.riksdagsmotion mot.för iredogörsfessorslistan en
motionenriksdagsval. Avårs1991vidtillämpadesFörfarandet

underlistalanseradeLandsekonomemakallatparti enframgår ettatt
partiledaren.listanFörstapartibeteclcning. namnet varegenen
professorer.kändamindreellerföljde 34Därefter mernamn

någoterhöllvalsedelntillemellertid intemedförde attFörfarandet
mandat.

självavidVäljarenenskildedensakensida är attEn avamian
Detta3.4.2.avsnittkandidat seditskrivakanvalakten egenen

giltigamiljoner röster6cirkadeAvvanligt. somrelativtförfarande är
medförsedda00040cirkaendastvalårs1985vid varavgavs

137.1987:6SOUform senågonitilläggeller t.ex. s.strykningar
dessaAvgiltiga540 röster.55551994riksdagsvalet årVid avgavs
ingenfinnsDetpå någotförändrade sätt.valsedlar113101var

innebar nyttändringar ettattdessamångahurstatistik somav
högstaÄven dentroligen ärstrykningarnatill.skrevs omnamn

heltintetillskrivitsfall därantalet varatorde ettandelen, namn
siffrormotsvarandekommunfullmäktigevalen ärFörobetydligt.

för-valsedlar186 132hadedessaAvgiltiga röster.avgivna4405245
väljarna.ändrats av

friadenmissbrukutgörvadAnalys3.6 avsomav

nomineringsrätten

förfarande utgörvissthuruvidabedömningen ettförUtgångspunkten
meningvårenligt attbörnomineringsrättenfria varadenmissbruk av

resultat.rimligttilllederdetså ettutformatmåste attvalsystemet vara
måsteVäljarenvilseledande.elleroseriöstframståfår inteDet som
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kunna lita på att även det kan framståsystemet komplice-om som-
i allt väsentligt lederrat till rimligt resultatett grundat på spel.rent-

Nomineringen kandidater inom parti utgångspunktenärett förav
det svenska valsystemet. Systemet bygger i på sådan nomine-stort att
ring sker. Förfarandet förekommer naturligt inslag i valrörel-ettsom

Nomineringsprocessen sker rättsligserna. regleringutan denänannan
associationsrättsliga beträffande medlemmars i föreningar.rätt Med
tanke på hur nomineringen inom partierna hanteras det iär det

uppenbartnärmaste det inte kan ligga någotatt vilseledande eller annat
otillbörligt i nomineringsförfarandet inom partierna med dessas
demokratiska beslutsordningar.

Det kunde möjligen hävdas de s.k. ellersär- spränglistomaatt som
arbetas fram minoriteter inom partierna skulle sådanav vara av
vilseledande de skulle kunna betraktasart att missbruk. Emeller-som
tid dessa listorutgör motvikt majoritetens vilja de säkerstäl-moten att
ler demokratin inom partiet. Dessutom kan väljaren komma i bättreen
ställning fler från partiet lyftsatt fram sådanagenom personer genom
valsedlar. Detta medverkar till personvalsmomentet lyfts framatt än

i valförfarandet. Således kan förfarandet med ellermer sär- spränglis-
inte heller någontor onaturlig eller vilseledande delanses vara av

valsystemet.
Den enskilde väljarens möjligheter sätta kandidatatt påupp en egen

valsedeln kan knappast heller bedömas missbruk. I och för sigsom
förekommer hel del sådana tillskrifter på valsedlarna vilket medfören

inte ringa mått merarbeteett vid röstsammanräkningen. Emellertidav
kan inte administrativt merarbete medföra förfarandet kanatt sägas

missbrukutgöra den fria nomineringsrätten. Det administrativaav
arbetet måste därför avhjälpas andra åtgärder inskränkningarängenom
i den fria nomineringsrätten. En sida saken väljarenärannan attav
tycks sakna kännedomnärmare reglerna till skydd för partibeteck-om
ning i korthet innebär under partibeteckningatt måstesom namnen en

två för partiet anmäldatoppas kandidater. Om så inte falletav är
räknas valsedeln endast partirnarkerad sådan. Därför saknarsom en
det tillskrivna i de flesta fall någon direkt effekt.namnet Endast i det
fall skrivs till på namnvalsedelnamnet för parti med tvåetten
anmälda kandidater har det betydelse för skall ävenutsesvem som

det endast kanske sigom rör teoretisk betydelse.om
Sett den ovilliga kandidatens synvinkel blir problemet dockur

armorlunda se avsnitt 3.3 och 3.5.5. Det obehag den enskildesom
kan för sådanutsättas är omständighet med kan karakteri-rättaen som

missbruk redan grund härav. Förfarandet medseras ovilligasom
kandidater innebär emellertid också andra väljare vilseledsatt denom
ovillige kandidaten lista spridssatts i någonupp en som om-
fattning. Det då klart förfarandetär bör betraktasatt missbruk.som

Frågan då hur denär enskildes möjligheter fritt partibeteck-att ange
Ärning skall bedömas. de mindre seriösa partinamnen något kansom
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skall detellernomineringsrättenfriadenutslaggodtas ett avsom
Även i deförfarandetnämndadetmissbruk.betraktas ett omsom

anläggas.aspektkanoseriöstframståtordefallflesta en annansom
sittvisamöjlighetväljarenblankröstning attGenom enges

partiingetfrågor röstapolitiskai trots attattgenomengagemang
ogiltigblankbehandlas röstEmellertidlockar väljarens röst. somen

visakanväljaren sägasmissnöjeDetsammanhang.olikai som
kringgåFöradekvatuttryck påtill sätt. attinte attsåledeskommer ett

uppfattaskanpartibeteckningogiltig kanbehandlasrösten somensom
ochgiltigdåbehandlasvalsedeln. Denparodisk sättas somsom

alldelesdärför intevalstatistiken. Detbl.a. ärförkonsekvensermedför
ocksåkanoseriöst. Detbetraktasskallförfarandetklart varaatt som

vidåsiktsriktningarbefintligaellerordningrådandemissnöje medett
och analyserafångaviktigasignalerSådana ärfråga. attvalet i upp

med-blandlegitimitetbehålla högskall kunnafolkstyrelsenför enatt
partibe-seriösamindredeanvändningenEmellertid ärborgarna. av

detifrågasättas ärdet kanomfattandesåteckningarna accep-att omnu
ordkom-tänkbaraallaprincipigodtarvalsystemettillåtatabelt attatt

partibeteckningarnaparodiskadesakhelt ärEnbinationer. attannan
rapporteringräkningvid rösterproblemadministrativa samtskapar av

statistik.av
etablera-utnyttja deförsökerdärförfarandengäller deVad grupper

delartillförfarandetså kan storabeteckningar sägaspartiernas attde
piratlistornasåvälgällervilseleds. Dettaväljarenpå sombygger att

för-3.5.3 haravsnittivisatsSombeteckningar.förväxlingsbara
partivissttillanknytningtill ettockså lettfarandet utanatt personer

Dettapartietsunder detförsamlingenvaldain i dentagit sig namn.
måstevalsystemetsynpunktenallvarligt attbedömasmäste sett ursom

därför i detdetmeningvårEnligt ärväljarna.förtroende hosåtnjuta
betraktasskallförfarandendessauppenbart somtyperattnärmaste av

vårtinriktatdärförVi harnomineringsrätten.friadenmissbruk av
behandladesistförhindra demöjligheterfinnaförsökapå attarbete att

förfarandena.

tillkomnomineringsrättenfriaDen3.7 ensom
offentligförslagtidigarereaktion mot om

kandidatur

intenomineringsrätten ärfriadenbeträffandeTillkomsthistorien
sekelskiftetvidredanförekomUtomlandslättfångad.alldeles

friuteslutervilkavalsedlar,officiellaochvalförberedelseroffentliga
har däremotreglersådanaNågraomfattning.inomineringsrätt, stor

härbeskriverVimöjlig.nomineringfri ärvarförSverigeifunnitsinte
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bakgrunden och tillkomsten den brist på regler formarav som
principen den fria nomineringsrätten.om

Det valsystem tillämpades i Sverige före 1909 års vallagssom
ikraftträdande byggde på majoritetsvalprincipen. Valet förrättades i
princip i enmansvalkretsar. samhällsutvecklingen fortskred efter 1866
års representationsreform med allt spänningarstörre mellan land och
stad städer och municipalsamhällen kringsamt handelväxtesom upp
och industri inom landtmannavalkretsarna. Till saken kom de alltmer
differentierade åsikterna bland väljarkåren vilket gjorde vissaatt
åsikter kunde bli representation del be-utan trots att storen av
folkningen omfattade åsikten. Utvecklingen medförde majori-att
tetsprincipen kom betraktas otidsenlig eftersom den inte tillätatt som
samtliga åsikter komma till tals. I Europa hade många länder införtatt

proportionellt för komma tillett med majoritetsvaletssystem rättaatt
nackdelar. I Sverige uppmärksammades särskilt är 1866 för lands-ett
tingen i Danmark infört proportionellt valsystem enligt den Andraska
metoden. Röster höjdes för proportionellt valsystem här iett även
landet.

I Sverige kopplades frågan införandet proportionelltettom av
valsätt med frågan allmän för Allmänhetensrösträtt män.samman om
åsikt kunde endast återspeglas på korrekt mandaten för-sättett om
delades i förhållande till varje åsikts röststyrka. Majoritetsvalen var
inte pålitliga i det avseendet.

Redan tidigt framfördes förespråkaderöster proportionella val.som
I riksdagen diskuterades frågan under 1867, 1878, 1896, 1899 och
1902 års riksmöten. Med anledning dessa diskussioner tillsattes årav
1902 kommitté, Proportionsvalskommitterade, med uppgiften att
arbeta fram lösning frågan proportionellt valsätt.etten om
Kommitténs betänkande Ett proportionellt valsätt vid val till riks-
dagens andra kammare, avgivet den 27 oktober 1903 låg sedan till

del till grund för 1909 års vallagstiftning.stor
Huvuddragen i betänkandet grundade sig på dHondts valmetod.

Denna metod medförde i sin ursprungliga version skarpt åtskiltett
partiväsen vilket inte förelåg vid den tiden. Gemensamma kundenamn
inte förekomma på skilda valsedlar. Gemensamma docknamn var
något mycket vanligt den tiden varför någon regel måste införas

motverkade detta. Kommittén föreslog därför offentlig kandidatursom
se betänkandet 74 och 79 innebärande kandidaterna identifiera-atts.
des. Deras valbarhet prövades också preliminärt. Genom den
offentliga kandidaturen kunde förekom på skilda listornamn som

enligt prövningsförfarande. Vidare föreslogs vallistor-ut ettrensas att
skulle tryckas och valsedel. Väljarna skulle sedanna en samma

markera det på de officiella valsedlarna de önskade valdnamn som se
se vidare avsnitt 3.11.

Det förslag till valsätt kommittén föreslog viss kritikröntenytt som
beträffande den officiella kandidaturen. Den ordning dittills gälltsom
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Detinte.förekomvalsedlarOfficiellaför väljaren.frimycket varvar
självständigtdärpåochvalsedelnutformasjälvväljarentill attupp

kandidater.ochpartibeteckningeventuelltillskriva
vissaomarbetades iförslagproportionsvalskommitterades1902 års

till grundoch ladesJustitiedepartementetinomavseendenredaktionella
riksdagsbehand-Vid1904:51.riksdagen prop.tillförslagför ett

huvudsakligasinaiförslagetKonstitutionsutskottettillstyrktelingen
framför-valsedelofficiellochkandidaturoffentligBeträffandedelar.

1904:KU5bet.majoritetutskottetsfråninvändningaringades
förfarandetansågmotionärerdet attfannsDäremot175. soms.

A.F.O.motionär,En117.inslag a.a.tyngandevissainnebar s.
kandidaturoffentligangåendemotionsinföljande ianfördeCederberg

1904 1:45.mot.

offentligaochkandidaturoffentligfråganangårHvad omnu
befogen-mindreellermed störremycketssåharsåvallistor, sagts,

ofrihet,och denenskilde,dendäraf påläggestvång,dethet, somom
ordavidarebehöfverjagkommer,därigenom atthvari han

därom.

gickbådavilkabeslut, motolikatillomröstningenvidkomKamrarna
sammanjämkas,kunde inteståndpunkterKamrarnasförslag.utskottets

1904:175.rskr.föllfråganvarför
med i1905:26förslag prop.återkomriksdagårs ett1905Vid

Konstitutions-framlagda.1904årdetgrunderprincip somsamma
delar,vissaiändradeförslagetiprincipernagodtogutskottet men

f162l905:KU6bet.rösträttsvillkorentillanknytningmed s.främst
densynpunkterframfördesärendedettaOckså i169.och

offentligkravetmenademotionärEn attkandidaturen.offentliga
ochomedelbartbetraktaskundevalet intemedfördekandidatur somatt

skullevaletreglergrundlagensmed att varastrididärför stå om
förslagutskottetskammarenFörsta109. antogomedelbart a.a. s.

därmedförföllFrågandetsamma.avslogkammarenandramedan
1905:123.rskr.

imajoritetsvalförslagframladesriksmöte1906 års ettUnder om
intefannsvalförberedelserofficiellaNågraenmansvalkretsar.
friagällandeden221906:55prop. utanförslagetiföreskrivna s.

förslagetunderstödde inte togutanUtskottetbehållas.skulleordningen
ipropositioner ämnetårs1905och1904iförslagenpåfastaställeti

sådantpå sättgick isärbeslut ettbåda kamrarnas1906:KU7. Debet.
återigenalltsåförföllFråganomöjliggjordes.sarmnanjämkningatt

1906:151.rskr.
varefter nyttJustitiedepartementet ettåterbehandladesFrågan av

ochlösa rösträtts-förriksdagenförfram attläggaskundeförslag
liksombyggde1907:28Förslaget prop.frågor.anknytandedärtill

Departementschefenmetod.proportionelladHondtstidigare
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anförde a.a. 13 de anmärkningar främst riktatsatts. motsom
tidigare förslag med proportionell metod rörde de valkretsarnastora

utgick från länsindelningen de omständliga offentligasom samt
valförberedelsema vilka förutsatte bildande partiledningar. Förav
svensk del ansågs detta främmande. Beträffande valkretsarna begränsa-
des dessas storlek till mellan och fem mandat se vidare avsnitttre
5.3.1. Reglerna offentliga valförberedelser upptagits i deom som
tidigare förslagen hade helt och hållet utelämnats. Departementschefen
anförde angående detta följande a.a. 14.s.

Fullständig frihet för valmärmen sä, de själfva finnaröstaatt som
för godt, af förslagetsär grundtankar. Anledningarna till deen
anmärkningar riktades tidigare af Kungl. Majzt framlagdamotsom
förslag till proportionellt valsätt, torde således i det antyddanu
förslaget undanröjda.vara

För lösa problemet med skildaatt valsedlar,gemensamma namn
d Hondts metod upphov till inga strikta partiorganisatio-närsom ger

förekommer, föreslogs endast inom beakta-attner namn samma grupp
des. Förekom på olika fick röstetalet inom desamma namn grupper
skilda Inomavgöra. tillämpades metodgrupperna grupperna en som
innebar valsedelstyp fått hälftenatt än skullerösternaom en mer av
valsedeln besätta Valsedlar hade hälftenett ännamn. som mer av
återstoden tillsatte två platser innan minoriteten tillsatte någonosv.
plats. Pâ det beskrivna behöll partimajoritetensättet inflytandet över
nomineringarna och de offentliga valförberedelsema kunde undvaras
se 1907:28 28 och bet. 1907:SU3t.ex. 284prop. s. s.

Riksdagens särskilda utskott gick igenom förutsättningarna förnoga
det föreslagna valsystemet och konstaterade det inte fanns någotatt
behov officiella vallistor motionär ifrågasatt se bet.av som en
1907:SU3 285. Förslaget godtogs slutligen med vissa smärres.

justeringar. Genom beslutet infördes det proportionella valsystemet i
Sverige och så småningom tillkom 1909 års vallag följd-som en
lagstiftning till grundlagsändringama se rskr. 1907:147.

Den kommunala vallagstiftningen hade till början levt ett egeten
liv. De första kommunala valen knappast organiserade i någonvar
vidare ordning. Förordning 1862:l4 kommunalstyrelse i stadenom

endast städer med minst 3 000 innevånare skulle hålla val tillattangav
stadsfullmäktige. Därutöver fanns vissa grundläggande stadganden om

och valbarhet. Motsvaranderösträtt reglering för landskommunerna
fanns i förordningen 1862:13 kommunalstyrelse på landet.om
Rösträtten utgick här från beräkning fyrkar.s.k. Varje mantalen av
skulle åsättas 100 fyrkar. fyrkEn motsvarade Det därförröst.en var
endast, liksom vid riksdagsval före år 1909, de besuttna hadesom

När rösträttsreformenrösträtt. genomfördes riksdagsplanet drogs
Ävenden kommunalaäven in. interösträtten tillrösträttenom en
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befriad från kravet på betalning skatt för kommu-början blev helt av
i den kommunala vallagstift-inflöt många andra principernalvalen

1907:30 och 1907:70.1907:29,ningen se prop. prop.prop.
röstningsförfarande principenReglerna samt t.ex. omm.m.om

kommunaladärför gälla inom dennomineringsrätten kom ävenatt
infördes år 1930 ochOckså sedan kommunallagarvalrätten. nya

överfördes till självständig lag,kommunala valreglerna enom
anslöt reglerna i mycket till reglerna ivallag 1930:253,Kommunal

andra kammare.gällde val till riksdagensårs vallag1920 som
till årsutveckling ledde fram 1909genomgång denVid somav

offentlig kandidatur, vilkareglernakan konstateravallag att omman
förfria nomineringrätten, föreslogsbort deni princip skulle skära att

vid för-medmed problemetkomma till rätta gemensamma namn
detta förslaggrund den hårda kritikplatser. Pådelningen somavav

så problemetsammanräkningsförfarandetför ändrades attutsattes
ha officiella valförbere-fanns då inga vägande skälförsvarm. Det att

kritik. princip fridet för sådan Denkvar eftersomdelser utsatts omen
alltsåsvenska valsystemet komfinns i detnomineringsrätt attsom

kandidatur för hård.offentligkvarstå kritiken motatt vargenom
platsfördelningensammanhänger medproblem deOckså andra än som

missbruk partibeteckning däremotsåsommedan åter andralöstes av
kvarstod.

finns regler begränsari dag3.8 Redan som
missbrukmöjligheten till

fria nomineringsrättenbeträffande denbeskriva gällande ärAtt rätt
minimal. Attframgått regleringenkrävande.särskilt Sominte ärovan

principfunktion det ifri såledesnomineringsrätten är är attaven
nominera efteralltså friaaktörer vid valenregler. Olikasaknas är att

viss måndock införts för iregler harönskemål. Vissa atteget
den fria nominerings-missbrukbetecknasförhindra det avsomsom

direkt kanvi regleravsnitt behandlar sättasdettaIrätten. merasom
fria nomineringsrätten.samband med deni

partibeteckningför3.8.1 Skydd

tillskydd ochdel administrativttillVallagens regleringi är enen
ntandajördelningsreglerannan

skyddas2.2.6i avsnittpartibeteckning kan, nänmts,En motsom ovan
skallregistreringenregistrering. Hurvalanvändning vidillojal genom

skydda sin parti-villEtt partikap. vallagen.ske framgår 5 somav
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beteckning kan ansöka registrering hos Riksskatteverket. Registre-om
ring får ske partibeteckningen består eller innehåller 0rd, partietom av
icke underavdelning politisk sammanslutning, ansökanutgör biträdsav
vid registrering till riksdagsval vid1 500, landstingsval minstav av
100 och för val kommunfullmäktige minst 50 röstberättigade med-av
lernmar partibeteckningen inte förväxlingsbar medärsamt att annan
registrerad sådan eller sådan beteckning blivit föravregistreradsom
högst fem år sedan. Skyddet registreringen kan isom ges genom
första hand administrativt skydd för partibeteckningen.ettses som
Genom registreringen hindras andra förväxlingsbara partibeteckningar

registreras. Utanför vallagstiftningen sträcker sig inte reglerna iatt
kap. vallagen.5
Någon direkt anvisning vad partibeteckning ñmis inteärom som en

i lagen. Genom sammanställning olika valregler kan docken av
följande partibeteckningEn särskild beteckningsägas. är en som
består eller innehåller ord varunder sammanslutning ellerav en grupp

väljare, inte underavdelning parti, viduppträderutgör ettav som av
val. Jfr 3 kap. § regeringsformen7 med 5 kap. § vallagen.3

Registrering gjord för riksdagsval gäller för de kommunalaärsom
valen i hela landet. Registrering för landstingsval gäller vidockså
kommunfullmäktigevalen för kommuner inom det landstinget. dagI

partier registrerade28 för riksdagsvalet för4 enbart val tillär varav
Europaparlamentet, för kommunfullmäktigevalet123 och för lands-19
tingsvalet. Lägg märke till ökningen sedan 1978 års vallagsutredning

Översynpresenterade sitt betänkande vallagen SOU 1980:45över
106. Siffrorna då 9 respektive för11, 47 de olika valen.s. var

fåttParti sin beteckning registrerad skall anmäla ombud. Försom
erhålla skydd ocksåkrävs ombuden anmäler kandidater. Antaletatt att

varierar beroende på vilket val registreringen riksdagsvaletFöravser.
krävs mellan fyra och femton för landstingsvalen mellanpersoner,
fyra och trettio och för kommunfullmäktigevalen mellan fyra och
tjugo.

När registrering väl har skett består skyddet förutom detav ovan-
nämnda administrativa valskyddet förväxlingsbara partibeteck-mot
ningar valsedel skall obefintligaattav personnanm en anses om-
inte valsedeln första och andra kandidat ärtarsom namn upp en som
behörigen anmäld partiet. Om valsedeln endast tar ettav namnupp
skall det anmält. föreskriverReglerna inget förbud mot attvara
nominera vill. Emellertid blir verkan de två förstaattvem man av

inte anmälda kandidater alla valsedelnär attnamnen namnen anses
obefintliga. får betydelse förDetta platsfördelningen inom parti.ett
Det sin verkan mandatfördelningen denkanär säga attgenom man
fria nomineringsrätten inskränks reglerna registreringav om av
partibeteckningen. Att skyddet uppbyggt på detta framgår inteär sätt

5 kap. 14 kap. § första stycket 3 vallagen. Någon offent-5utanav av
lig valförberedelse kan inte tala eftersom endast vänderdenman om
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Reglernamöjligheten.utnyttjaintresseradetill partiersig är attavsom
få delta i valet.förförutsättningingendäremotutgör att

under vissaavföras registretskallpartibeteckningRegistrerad ur
avregistreraspartibeteckning närskalldet förstaförutsättningar. För

varförtillanledningarfinnas olikagivetvisdet. kanpartiet begär Det
partiet byttskälvanligtEttbli avregistrerat. ärparti vill att namn.ett

tvåunderpartiet inteskeavregistreringskall närandraFör det
välregel fårkandidater. Denna närmastföljd anmältval iordinarie

uppgifter.inaktuellafrånhålla registretregel för rentattsom enses
ombudinteavföras registretpartibeteckningenskallSlutligen omur

parti-registreringenefter detmånadpartiet anmäls inomför att aven
kungjorts.beteckningen

partibeteck-skyddefterföljandedetskallSlutligen nämnas ensom
gälldeTidigarenamnbyte.efteravregistrerats attsedan detning har

förväxlingsriskskepartibeteckning fickregistrering atttrotsav en
skyddapartinamn. Förregistrerattidigareförelåg med att enett
därför intefårNuskyddet.efterföljandeinfördes detpartibeteckning
föreliggerförväxlingsriskpartibeteckning skeregistrering omnyav en
avfördes.partibeteckningengamlafrån det denfem årefterförrän

efterföljandeDetvallagen.stycket 5§ förstai kap. 3Regeln finns 5
SOUbyttfall partiför detendastdockskyddet gäller ett namn

utsträckasdärför inteSkyddet kan113.1980:45 genom ens.
registretavförasskallpartibeteckningregelnkombination att uromav

ochvalföljandevarandratvå påvidkandidateranmältdet inteom
efterföljandeskydd.regeln om

tillkomstReglemasii

varitpartibeteckningregistreringfrågantillfällen harVid flera avom
frågandensig störrehar detgångerVissa rörtaktuell. omom

sigkonkretAndra har rörtvalförberedelser.offentliga ommera
redogörelsekortendastskallpartibeteckning. Härmissbruk enav

intresseradDenframväxt. ärreglemasförlämnas enavsom
SOUoch2-101966:KU44till bet.bakgrund hänvisasutförligare s.

3.1l.ochockså avsnitt 3.7Jfr109-110.1980:45 s.
angående1904-1905årenriksdagentillförslagenRedan i pro-

idénframfördesandra kammaretill riksdagensportionellt valsätt om
medsambandi rösträtts-avgjordesfrågansedanvalförberedelser. När

valförberedelseroffentliganågrafanns inte1907-1909årenreformen
1909 årsellergrundlagarnaändradedeVarkenlagstiftningen.med i

partibeteckning.registreringnågra reglersåledesvallag upptog avom
nomine-friadenprincipendessautkristalliseradesställetI omgenom

inflöt intepartibeteckningregistreringreglerNågraringsrätten. avom
års vallag.heller i 1920
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Även under tiden efter ikraftträdandetnärmast 1920 års vallagav
diskuterades registreringsbestämmelser. Emellertid kom inga sådana
regler införas förrän år 1935 prop. 1935:139 med juste-att smärre
ringar i utskottet bet. 1935:KU11. Reglerna innebar registreringatt
kunde ske centralt för val till riksdagen. De gällde således inte för
andra val val till andra kammaren.än Reglerna påminde deom som
i dag gäller. För skydd skulle erhållas räckte emellertid detatt att
första valsedel anmält.namnet en var

Med införandet gällande vallag utökades möjligheten attav nu
registrera också partibeteckningar för de kommunala valen. Sedan
vallagen i kraft har skyddet för förväxlingsbaraträtt partibeteckningar
ökat ändring år 1974 se 1974:35, KU 1974:21, rskr.genom en prop.
1974: 160. Efterföljandeskyddet infördes år 1981 prop. 198081 170,:
bet. 198081:KU26. Efter ytterligare vissa ändringar godtogsmärre
riksdagen under år 1994 ändringar i reglerna innebar skyddetattsom
i kap.14 5 § vallagen skulle utvidgas. Således infördes regler som
innebar de två första på valsedel måste anmäldaatt namnen en vara
prop. 199394: 146, bet. 199394:KU46, rskr. 1993942277. Reglerna
tillämpades första gången vid valet år 1994.

iii Reglernas tillämpning praktikeni

Reglerna registrering har tillämpats flertali fall i praxis. Närettom
det gäller registrering partibeteckning kan följande fall nämnas.av
Arbetarepartiet kommunistemaeK vägrades i VPN 1977:6 registrering

grund förväxlingsrisk med Sveriges Kommunistiska Parti. Falletav
RÅskall bakgrund 1973 ref. 32 I där registrering tillätsmotses av

hänsynmed till Sveriges Kommunistiska Parti inte förväx-ansågsatt
lingsbart med Vänsterpartiet kommunisterna. Lägg dock märke till den

omtalade ändring skedde följdlagstiftningen till för-ovan som genom
fattningsrefonnen. Det aktuella partiet kom igen med ansökanen ny
under beteckningen Arbetarepartiet Kommunisterna K i VPN 1980:
Också den gången avslogs dock begäran registrering liksom vidom
ytterligare två tillfällen i VPN 1981:1 och VPN 1985: 10 då varianter

beteckningen prövades. Jämför angående förväxlingsrisken ocksåav
VPN 1980:11 Hälso- och Miljöpartiet där förväxlingsrisk ansågs före-
ligga med Miljöpartiet VPN 1991:10 Liberala partiet där förväx-samt
lingsrisk ansågs föreligga med beteckningen i Folkpartiet liberalerna.
Valprövningsnänmden fullföljde således sin restriktiva praxis i dessa
fall. I VPN 1994:6 ansågs däremot beteckningen Arbetarförbundet
Offensiv inte så lik beteckningarna Arbetarepartiet-Socialdem0-vara
kratema, Arbetarlistan och Europeiska Arbetarpartiet-EAP att
registrering inte skulle tillåtas; dock under dissens.

Vidare framkommer vid genomgång nämndens praxis atten av
reglerna tillämpats grund inre stridigheter i olika partier. Detav
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behörighetenochbegärts attavregistreringfallfråga närvarithar om
1983:14,VPN1981:3,VPNifrågasätts,begäransådanframställa

varitombud harrättärfråganOckså1992:16.VPN somvemom
VPNsida,Valprövningsnärrmdensfrånavgörandeför seföremål

1990:4.och VPN1982:3VPN1979:10,
registrerings-praxis därifallfinnasvårtdet inteär attSom synes

refereradfinnaenkeltlikaintedet attDäremot ärreglerna prövats.
betraktatochvallagen5 §kap.i 14reglernatillämpatdärpraxis man

förstatvådegrundobefintliga attvalsedel namnenpå avsomnamn
refereratsfallingetharkäntSåvittkandidater. äranmäldainte är som

NågonValprövningsnärrmden.ellerRegeringsrättenfrånsigvare
tillämpasregelnnämndadendetvanligt ärhurundersökning attom

vidtagitsinteharsammanräkningslutliga avlänsstyrelsernasvid
under-sådannågonhellerhar inteSåvitt känt ärkommittén. annan

stickprovs-utifrån dekanEmellertidtidigare.genomförtssökning man
ovanligtalldelesintedet ärslutsatsendragjorts attförfrågningar som
partibe-förskyddreglernagrundobefintliga omavatt ansesnanm

avsnittiredovisasfallkandidater. Ettanmäldaoch ovanteckningar
3.5.3.

område ärvallagensutanförskyddpartinamnensOmfångetiv av
oklart

finnsvallagenenligtföreskrivsskyddvaltekniskadetFörutom som
privaträttsligaDetpartibeteckningar.skydd förprivaträttsligtockså ett

förkärmeteckenförbådeerhållasSkydd kan varorsplittrat.skyddet är
kallasskyddDettanäringsidkare.tillhandahållsoch tjänster avsom

1960:644.varumärkeslagenenligtreglerasvilketvarumärkesskydd
näringsid-vilkenunderbenämningdenförskyddetkommerTill detta

ochfinnaskyddkallasskyddverksamhet. Dettasindriverkaren senare
vissagår irättsornrådentvå1974:156. Dessafirmalageniregleras

också utgörnäringsidkaresvarandra, närisituationer namnt.ex. en
4.4.avsnitterbjuds seeller tjänsterdeförvarumärket somvaror

lagarna.bådai deprincip sättiuppbyggtSkyddet är samma
omfattandeellerregistreringantingenuppkommaSkydd kan genom

kärme-Innebördeninarbetning. atts.k.kännetecken avanvändning av
användafårinnehavaren ettingen änskyddattecknet är attär arman

Bådekärmetecken.förväxlingsbartkännetecknetskyddademed det
skyddet.tillanknutnapåföljder ärskadeståndsansvar ärstraff och som

partisskyddföraktuellhand ettförsta ärilagstiftning avDen som
denfirmalagen§enligt 1finnaMedfirmalagen.är menasnanm

Redanverksamhet.sindrivernäringsidkarevilkenunderbenämning
Även detnäringsverksamhet.frågadet omsåledes ärhär att omanges

vidganskafåttimmaterialrättslagstiftningeninom enbegreppet
idkardentillkommerendastskyddlagens somdetinnebärtolkning att
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näring. En ideell förening, vilket partier i här avsedd mening måste
för kunna sin firma registrerad, måsteatt dessutom drivavara

näring för få sitt registrerat enligt ñnnalagen.att Detta inteärnamn
fallet med något de etablerade partierna. Inget de etableradeav av
partierna har därför sitt partinamn registerat enligt ñrmalagen.

När ñnnalagen infördes fanns i lagstiftningsärendet förslagett om
införa med registrering ideellaatt ett föreningarssystem firmaav

ang. skälen till förslaget SOU 1967:35 344. Skyddet skullese s. vara
uppbyggt på enligt firmalagen.sätt Förslaget fullföljdessamma som
inte departementschefen i förslaget till riksdagen prop. 1974:4av

62 Han menade förslaget fick anstå till dess deatt praktiskas.
svårigheterna Patent- och registreringsverket hade bemästrasom att ett

Änregister för ideella föreningar lösta. i dag saknas möjlighet attvar
registrera firma för ideella föreningar och därför också för partier.

Även det lagliga skyddet inte ñmrs har i praxis slagit fastom man
visst skydd föreligger för ideella föreningarsatt ett och stiftelsers

firma se NJA 1938 232, NJA 1946 767 NIR 1969 428.samts. s. s.
Skyddet uppstår inarbetning De närmare gränsernanamnet.genom av
för skyddets omfattning på grund denär knappa rättspraxisav
området inte definierat Essén, Firrnarätt 29 Det har hävdats atts.
ñnnalagens regler torde kunna tillämpas analogt se Bernitzt.ex.
mfl., Immaterialrätt 157 och SOU 1994:30 223.s. s.

Partiernas kan också komma skyddas enligt varumärkesla-attnamn
Detta gäller för det fall deras tjänster bjuds under partinamnetgen. ut

i någon form verksamhet. Det naturliga vad gäller varurnärkesskyd-av
det dock det skyddarär de symboler samtligaatt etablerade ochsom

del andra partier använder sig Varurnärkesskyddet berör vi ien av.
samband med frågan symboler valsedlarna se avsnitt 4.4.om

3.8.2 Straffansvaret för otillbörligt verkande vid röstning
sällanprövas domstolav

Det allmänt intresseär valen kan genomförasett under ordnadeatt
former och otillbörlig påverkan från något håll. Strafflagstiftningutan
i syfte detta intresse har därför införts.att Brottsbalkentrygga
straffbelägger nämligen vissa former förfaranden vid allmännaav
omröstningar. Det sker 17 kap. 8 §brottsbalken. Enligt paragrafen

det straffbartär i val till allmän befattning eller vidatt utövningannan
i allmäntrösträtt ärende söka hindra omröstning eller förvanskaav

dess utgång eller eljest otillbörligt inverka omröstning. Om någon
förfar på det kan domstolen dömasättet till böter eller fängelse i sex
månader. Om brottet skall dömas till fängelseär i högst fyra år.grovt,
Här skall också lagen straffbeläggernämnas förfaranden syftaratt som
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rösthemligheten,underfallersånt sekännedomfåtill somatt om
brottsbalken.§9kap.17

lagennomineringsrätten är attfriaför denintressesärskiltAv
Emellertid ärröstningen.påinverkaförsökernågonstraffbelägger att

sådanendaststraffbeläggs utaninverkanformerallaintedet somav
exempelemellertid ingalämnarstraffas. Lagenkanotillbörligärsom
lämnatshardetpåverkanotillbörlig utankanvad varaansessom

harbrottsbalken attkring sagtsdoktrinIavgöra.domstolarnatill att
skallröstningensjälvatillsighänför ansesuppgiftervilseledande som

338.Brottsbalken II,m.fl.Beckmanse s.straffbartsom
skettharstraffbestämmelsernatillanslutningiDomstolsprövning

förVi harfall.få attnågraifinnspraxisRefereradendast sparsamt.
härdenbelysningtillunderlagbredare avnågotfåmöjligt ettom

valenmedharunderrättsavgörandenundersöktfrågan sombehandlade
särskiltförekommerintedetkanbörjan sägas attTillgöra.att en

kraft harvarit ivallagentiddenUnderheller.fallsådana sommånga
brotts-§8kap.17dessa rörSamtligameddelats.domarendast sex

19811980:6,VPNjfr19801977,från årenhärrörDomarnabalken.
nedlagtåklagarenåtalet enärogillardomarnaEn1984.och av

Niomål.dessaåtalade ivarit av24harTotaltdetsamma. personer
någotåtminstoneförfälltsharandramedanfriadeheltblivithardem

tillanknytninghaftharfallsamtliga etti utomGärningarnabrott.
kvarvarandeföljts. Detintedettakringreglernaochbudröstning att

tillanslutningivalsedlarutbyteochagitation avfallet närmaströr
någonharintefallenkonstateralätt attsåledes attvallokal. Det är
ocksåJfrnornineringsrätten.friadenmissbruketmedberöring av

efterbrottsanmälningarangåendeuttalandevallagskommittésårs1978
antaletframgår ävenDär72-73. att1978:64SOUvalårs1976 s.

litet.relativtanmälningar är
NJAfrågorna ärbehandladehärför deintressefallrefereratEtt av

verkandeotillbörligtföråtaladestod härFem116.1965 personers.
Omständig-medhjälp.förendastdockdessaTvåröstning.vid av

följande.måletiheterna var
hade1962årkommunJunselei enkommunalfullmäktigevaletVid

kommu-förSamlingbeteckningenunderframgåttväljaresamling
någrahadeväljarnavilseleda sompersoneravsiktIbästa . att -nens

debredvidbästakommunensförSamlingfrånutbrytare -var
beteckningenmedvalsedlarlagtvalsedlarnanämnda uttidigare

partibeteck-beträffandeSkillnadenväl.kommunensförSamling
Valsedlarnaväl. sammabytts var avbästa motutningen attvar

partibeteckningennämnda. Förutomförstdematerialoch somtyp
därefterandraochförsta mennamnvalsedelstypemabådahade samma

åtaletsmedenlighetiladesValsedlarnaomkastade.namnen -var
bredvidbuntarsärskildaivallokaleniinneutformningslutliga - fastställ-domstolenHögstai sinakonstateradeHovrättenvarandra. av

SamlingbeteckningenmedValsedlarnautläggandetdomskälda att av
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för kommunens väl ägnad vilseleda väljareatt tänktvar påröstasom
den andra listan grund förväxlingsrisken. Hovrätten fann vidareav

de tilltalade, med hänsynatt till valsedlarnas likhet, måste ha handlat
i uppsåt förväxling skulleatt ske. De inblandade dömdes därför till
dagsböter.

Av domskälen inser lätt problemet med det straffrättsligaman
skyddet för vilseledanden vid valen. Det problematisktär ärsom att
finna visst förfarande skallatt ett otillbörligt. Som dornskälenvara
utformats i det refererade fallet det dock inte någotsynes vara
problem med så lika valbeteckningar. Emellertid kan kravet om
förväxlingsrisk bli problematiskt. Frågan detär straffbara områdetom
sträcker sig till de fall då förväxlingsrisken inte såär uppenbar som
i det refererade.

Lika problematiskt förefaller uppsåtsfrågan För straff skallattvara.
kunna dömas krävs någon sökerut påverkaatt utgången. Det
antyder det frågaär direktatt uppsåt se Jareborg, Brotten II,om

165 vilket kan mycket svårt bevisa.s. Det straffrättsligaattvara
därför svårtillämpat.äransvaret Domskälen i det refererade av-

görandet tyder dock på det på grund de objektivaatt ornständig-av
heterna i målet, dvs. själva förfaringssättet, lättär fråganavgöraatt

uppsåt.om
Hur brottsbalkens regler förhåller sig till det förfarandet där ett

etablerat partis och det inte föreligger förväxlingsrisknamn - -
används i syfte utanföratt partiet skallgrupper röster attgenom
väljaren fel röstsedel intetar är I justprövat. dessa situationer ställer
sig dock straffansvaret särskilt problematiskt med tanke på den fria
nomineringsrätten. Enligt vår mening finns det dock skäl instämmaatt
i 1978 års vallagkommittés uttalande SOU 1980:45 115. Kommit-s.
tén hävdade spridande piratlistoratt i syfte vilseleda väljarnaav att
och därigenom påverka utgången betraktaär otillbörligtatt som
verkande vid röstning. Enligt vår mening, vilken också på denna
punkt överensstämmer med 1978 års vallagskommitté, det däremotär
inte troligt reglerna straffbeläggeratt någon sin viljaatt mot sätts upp
på listan dettaäven aldrig såär vilseledande för väljaren.om

De slutsatser kan dras genomgången de straffrättsligasom av av
reglerna dessaär inte tillräckligaär föratt komma samtligaatt de
problem aktualiseras den fria nomineringsrätten.som Detgenom
straffrättsliga dessutomär utformatansvaret generellt och praxis så
knapphändig integränserna tydligt framgår.att Det inte hellerär ett
straffrättsligt i första hand söker villnär hindraansvar man man
missbruket den fria nomineringsrätten. I stället det de direktaav är
följderna för valet och då främst mandatfördelningen in-ärman
tresserad Man vill återta mistat mandat eller påettav. slippasättannat
förlusten Vi kommerröster. då på fråganöver upphävandeav om av
val.
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Överklagande på missbrukinte sikteval3.8.3 tar avav
nomineringsrättenfriaden

utseddriksdagensärskildtillfår överklagastill riksdagenVal en av
kom tillNämndenValprövningsnärrmden.kallasnämndnämnd. Denna

då valpröv-författningsreformen ochmed övertogsambandiår 1975
beslutmyndighetsenligtValet gällerRegeringsrätten.frånningen

Föreskrifternänmden.fattasdess beslutöverklagandet tilloavsett av
regeringsformen.§i 3 kap. 11val finnsöverklagande avom

vallagen4 §I 15 kap.kap. vallagen.ñmis i 15reglerKompletterande
fastställtlänsstyrelsenellerRiksskatteverketvarigenombeslutsägs att

medochValprövningsnämnden. Ihosöverklagasval kanutgången av
riks-val tillöverklagamöjlighetväljarnasformuleringen attupprepas

valen kankommunalade över-framgår ävenDessutomdagen. att
klagas.

särskiltbegränsad på sätt.Valprövningsnänmden ärPrövningen i
hela beslutetochförvaltnings- processrätt ärsvenskNormalt för att

lämplighetoch desslaglighetbeslutsbådeinnebärDet ettprövas. att
däremotöverklagade val ärprövningVidgranskning.underställs av
därför intekanManlaglighet.beslutensfrågaendastprincipdet i om

intedennelämplig för ärinteriksdagsman är attpåklaga att en
kanuppdraget. Däremotinnehaför ettintelligenttillräckligt att
vissa iuppfyllerinteriksdagsmannenpågrundasöverklagande att

villkor.föreskrivnalagen
detta begreppangåendevalbesvärsprövningsgrundemas.k.De se

vallagen§kap. 7enligt 15ff1981 123 ärRagnernalm i FT s.
följande.

förverksamhetordning iföreskrivenfrånavvikerMyndighet-
ellervalgenomförandeförberedande eller av

röstning,hindrarnågon-
elleravgivnaförvanskar röster-

på någotvid valet sätt.verkarotillbörligen annat-

med fogoch detförekommerförfarandenanämndadeOm något av
deniupphävasskall valetutgångvaletsinverkathaförutsättaskan

erhållasrättelseomval. Kanutlysaochkrävsomfattning genomsom
skallåtgärdingripandemindreellersammanräkningförnyad annan

Valprövningsnämn-framgårredogörelseni stället. Avväljas attdenna
förordnanämnden kanbeslut. Detheltinden inte kan sätta nyttett

skall fattamyndighet nyttske eller ettskallomval attär att annanom
laglighetsprövningen; över-ikärnandetta ärbeslut. Det är som

kassationbifalls iöverklagandei de fallprövningen ett enutmynnar
andraellerfelallaframgår inteVidarebeslutet.prövadedet attav

endastdetförstadetFör ärskallvalettill rättas.åtgärder leder att
besvärsgrundemaunderinsubsumeraskanfaktiska felsådana som
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kan medföra valet skall ändras. För det andra det endastärattsom
sådana fel påverkar valet skall rättas.som som

dag finns besvärsgrundemaI angivna direkt vallagen.i Enligt de
regler gällde före år 1981 fanns i kap. vallagen15 7 § hän-som en
visning till 17 kap. 8 § brottsbalken. Förutsättningarna för upphävaatt
valet alltså bl.a. det förelåg brott. Sedan paragrafen ändratsatt ettvar

1981822222,se bet. 198182:KU37, rskr. 198182:384 harprop.
hänvisningen till brottsbalken tagits bort. hänvisningenAtt försvunnit
innebär dock endast de subjektiva förutsättningarna inte behöveratt
utredas vid prövning valet. De objektiva förutsättningarna t.ex.av som
otillbörlig påverkan finns i stället direkt i vallagen. Omupptagnanu

visst förfarande skall otillbörligt skall bedömas enligtett anses samma
principer straffstadgandet utkristalliserat Ds Ju 1982:1 89.sesom s.

Den besvärsgrund främst beakta vid frågor kring friadenär attsom
nomineringsrätten den annan otillbörligt verkarär nämner attsom
vid Båderöstningen . Regeringsrätten och Valprövningsnämnden har
i sin verksamhet några gånger diskuterat huruvida otillbörligt för-
farande förelegat vid olika val. Dock har, såvitt känt aldrigär,
uttryckligen otillbörlig påverkan skett utnyttjandeprövats om genom

friaden nomineringsrätten. fall där frågan berörtsEtt VPNärav
1992:8. utbrytargrupp frånEn moderparti, Medborgarpartiet iett

kommun,Lerums hade tagit moderpartiets beteckning och ställt upp
ochi val därvid erhållit mandat i kommunfullmäktige. Valprövnings-

nämnden fann förfarandet varken utgjorde awikelse från före-att
skriven ordning, förvanskande avgivna eller otillbörligtrösterav
verkande vid röstning och lämnade därför bifall.besvären Falletutan
belyser hur den fria nomineringsrätten verkar vid partisplittringar. I
viss mån kan detta jämställas med spränglistor. Något otillbörligt kan
inte innefattas i sådana förfaranden.sägas

På grund den brist på praxis föreligger, det mycket svårtärav som
utfalla.uttala sig hur prövning piratlistor skulleatt t.ex.om en av

Emellertid förefaller högst förfarandedet osannolikt att ettsom som
linje frialigger helt i med den nomineringsrätten skulle kunna vara

otillbörligt. Jfr 1985:22 det gjordes invändningVPN där om
kartellbildning, måste tillämpning den friasägassom vara en av
nomineringsrätten, där Valprövningsnämnden inte fann skäl under-att

valsedlama.känna

enligt 6 § från ovillig3.8.4 Anmälan kap. 7 vallagena
kandidat

kanske direkt påverkaReglerna i 6 kap. § vallagen kan inte7 a
Reglernamöjligheterna missbruka den fria nomineringsrätten.att tar

förhindra missbruket. I stället lämnasnämligen inte sikte på att en
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medmissnöjesittmarkerakandidaten attovilligedenförmöjlighet att
deeftersomdock härReglerna presenteras meraanvänts.namnet

vilseledandemissbruktillmöjligheternapåverkardirekt omgenom
hemvist.politiskakandidatens

Folkstyrelsekommitténförslagefter1988årinfördesReglerna av
möjligheterdiskuterade olikaKommittén153-154.1987:6SOU s.

ovilligalånamissbruketmedtill attkomma rättaför avnanmatt
regleraheltmöjlighetenavfárdadeKommittén attkandidater. om

fallför detendastvalsedlardistribueraochvalsedelsbeställningarna
alternativEttfanns.kandidatersamtliga annatfrånmedgivande som

ovilligefrån denbortseröstsammanräkningenvidavfärdades attvar
lämpligas-denslutligen förstarmadeKommittén attkandidatens namn.

ellerhonanmälakandidatenovillige attlåta denlösningen attte var
såPåvalsedlar. sättvissaförekommatillsamtycktintehan att

lagstift-gickFörslagetinställning.ovilligesdenoffentliggörs genom
l98788:KU32,bet.198788:22,prop.ningsapparaten utan gensaga

1988:161.SFS198788:182,rskr.
skyddsärskiltnågotinteinnebärfåttreglernautformningDen som

möjlighetenskildeemellertid denDeintegritet.enskildesdenför ger
1993:21SOUPersonvalskommitténvadEnligt uppgavatt reagera.

1991.ârvid valetfallfåtaliendastförfarandetanvändes ett80s.
års val1994vidhelleranvändes inte3.5.6avsnittför iredogörsSom

nominering itill visssamtycktinteanmälamöjligheten attatt man
omfattning.någon större

nomineringsrättenfriadenpåverkarRegler3.9 som

Partibegreppet3.9. l

vadredogörelseinbehövatrivialt somtyckaskan avDet att en
partisystemetmänniskor ärdagensparti. Förordet sommedmenas

parti oftaordetsyftardagligt talnaturligt. Ifulltnågotföreteelse
organisa-fastisammanslutnamänniskor, gärnaaktiv enavgruppen

sådankanfallmångamål. Ipolitisktvisstarbetar ention, mot ettsom
skallallaförtillräckligockså attbeskrivninghållenallmänt anses

okompliceratsådock intelägetTyvärr ärhandlarvad detförstå om.
intryckfåkanförstonei av.som man

svenskadenförbetydelsepartierna störstapolitiska ärDe av
organisa-övrigaochfraktionerskillnadtillDe har,folkstyrelsen. mot

beslutsprocessenpolitiskadenverka iuppgifttilltioner, attpermanent
politiskadeocksåDetfältet. ärpolitiskadethela genomöver

Trotsrekryteras.förtroendeuppdragentillkandidaterpartierna som
regleringsporadiskfinnsharpartierna ytterst avbetydelseden stora
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partiernas verksamhet. Partiernas interna verksamhet i princip heltär
oreglerad se SOU 1987:6 121.s.

Partierna företeelser inte någonär nymodighet. Redan undersom
frihetstiden uppträdde de s.k. hatt- och mösspartiema vid ständernas
riksdag. Senare under 1800-talet förekom också fraktions- eller
partibildningar inom riksdagen. De tidiga fraktionsbildningarna skiljer
sig väsentligt från dagens partier den lösliga sammansättningengenom
och de endast förekom i riksdagen. Det modernaatt partiväsendet är
således datum. I kan det moderna partiväsendetsstort settav senare
framväxt dateras till tiden sekelskiftet.runt senaste

Mot den bakgrunden kan det tyckas märkligt partibegreppet inteatt
särskilt enhetligtär definierat sig inom den Statsvetenskapligavare

litteraturen eller lagstiftning. Inom den Statsvetenskapligagenom
forskningen har lanserat många förslag till definitioner jfrman
Sartoris hänvisningar till andra författare inom den Statsvetenskapliga
sfären 56-57. Det har allt frånrört detaljerade och omfattandes.
uppräkningar egenskaper till minimum sådana förutsättningarettav av

skall finnas för organisation skall betraktasatt parti.som en ettsom
Själva ordet parti kommer från det latinska verbet för dela.

Partierna skulle alltså del. Helheten då samhälletutgörvara en som
sådant och delen dåutgör står andra delarmoten grupp som av
samhället. Att partier bildas har sin grund i konflikter föreligger iatt
samhället. Genom partierna kan motsättningarna utkristalliseras till
åsikter och människor ansluta sig till de åsikter de önskar. På så sätt

partierna kanaler förutgör de åsikter kan finnas inom samhället.som
Denna beskrivning inte ovanlig detär gällernär beskriva partieratt
och behovet dessa i det moderna sarnhällsbyggandet seav t.ex.
Birgersson Westerståhl, 40-41 och Sartori, 24-29.s. s.

i Allmänt definitioner och begreppom

De svårigheter föreligger vid användandet partibegreppet tyckssom av
till viss del hänga med hantera justsättet ordet begrepp.attsamman
Det ordet har varit föremål för överväganden inom språkvetenskapen
och då främst inom semantiken. Med ordet begrepp be-avses en
stämning eller komplex bestämningar utmärker klassett av som en av
föremål. Som beskrivningen antyder kan brytas ned i tvâ delar.termen
Den begreppets innehåll intention. Det här frågaärena avser om
kännetecken eller bestämningar hos det beskrivna föremålet. Mot
dessa verklighet- faktisk eller ideell desvarar motsvararen som-
angivna kännetecknen. Denna verklighet begreppets omfångutgör
extension. Omfånget således alltär den bestäm-motsom svarar
ningen innehållet.som ges av

Ett begrepps innehåll kan begreppsanalys klarläggas. Genomgenom
analysen de kännetecken ingår i begreppets innehåll.anges som
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innehållbegreppetsbestämningardeuttryckt kanFörenklat gersom
emellertiddefinitionendefinition. Genom ärformsägas avvara en

skall kunnaomfångetklarlagt. Föromfång intebegreppets att anges
delartvåDessaverklighetenmedjämförelse göras.måste aven

skall bli be-partibegreppetförmåste beaktasbegrepp atttermen
ideologi,mål,vad gällerolikaväldigtkanPartiergripligt. utse
det18. DetMöller,Bäck ärorganisationochmedlemskap soms.

partibegreppet.använderdåbeaktasmåste man
definitionenhävdasmöjligenkanstatsvetenskapen attInom av

begränsarfall intenödvändig, ialldelesintepartier vartär manom
församlingarna.valdadepartier inomundersökakrafter påsina att

lagstift-parti inomviktigtframstår detDäremot att termensom
detlagstiftningeninnebörd. Inom ärklarochenhetligningen enges

uppbyggnadernaorganisatoriskaolikamed deproblemetfrämst av
definition.ipartiernafångadet svårtgjortpartierna att ensom

tagitlagstiftaren intesvenskahar denideologimål,Begrepp etc.som
till.särskild hänsyn

mandatfördelningenutgångspunkt förbildarpartidejinitionDagensii

stycket§ förstakap. 7i 3partibegreppetdefinierasregeringsfonnenI
varjepartiMedlyder:Stadgandetmeningen.andra samman-avses

särskildunderi valuppträderväljare,ellerslutning somavgrupp
mandatför-bland reglernaplaceringsinGenombeteckning. om

lydelsestadgandetsregeringsforrneni 3 kap.delning samt egenav
innebärdefinition. Detelektorals.k.frågadetframgår äratt om en

samband mediendastexisterarregeringsfonnenenligtpartiernaatt
tillhänsynmärklig mednågotframstårtolkningsådanvalen. En som

politiskadetfunktion ipartiernas systemet.vad sagts omsom ovan
villkorFolkstyrelsensbetänkandesittpekade iFolkstyrelsekommittén

stadgandet. Atttvetydighet ipå1221987:6SOU annanens.
ideltarväljaredelsinnebärakani valuppträda att gruppen

Tvetydig-valet.självavidfårdels röstervalkampanjer, att gruppen
partiorga-olikamedproblemettillbakahärledasmöjligenkanheten

mandatför-deldefinitionenpå ärtankeMednisationer. att aven
medlinjeiinnebördenden mestdelningsreglema är ensenare

reglerna.tolkningsystematisk av
beskrivningfullständigintedefinitionen ärsjälvtsigDet säger att en

vadEmellertid följer termensagtsverkligheten. omovansomavav
Denverkligheten.beskrivningdefinition inte ärbegrepp avatt enen

förföreliggamäste attkänneteckenvilkaendast ensomanger
parti kanparti. Attepitetetåsättas ettskall kunnaföreteelse varat.ex.

heltdärförkan sägasinnehållvad begreppetsnågot varaän angermer
i högstapartiernaochDärför kan är124.1987jfr SOUnaturligt s.
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grad aktiva också mellan valen opinionsbildare och länk mellansom
väljare och valda det uppstår konflikt medutan lagtexten.att

iii Redan innan partidejinitionen lagfästes fördelades mandaten på
partier

Ovan har påpekats partidefinitionen delatt utgör mandatför-en av
delningsreglema. En fråga inställer sig, och vid diskussio-som som

kring partibegreppet kommit i skymundan, det inteär gicknerna om
fördela mandaten innan partideñnitionenatt infördes i lagstiftningen.

Svaret givetvis detär tidigare fanns laganvisning med tillhöran-att en
de praxis utsade hur mandatfördelningen skulle gå till. Redansom
under 1909 års vallagstiftning framkom vissa olägenheter med att

visade tendens desystemet partierna.större Dennaatten gynna
tendens ledde till dåtidens partier gick i valsamverkan.att samman
Partierna förenade sig därvid under partibeteckning. Genomsamma
reformer åren 1924 och 1926 genomfördes både för riksdags- och
kommunalvalen med kartell-, parti- och fraktionsbe-ett system
teckningar. Systemet, avskaffades först år 1952, innebar olikasom att
partiorganisationer kunde i olika karteller för utnyttjaattsamman

och på så motverkasätt proportionalitetsavvikelsernasystemet se
vidare SOU 1951:58 28s.

Mandatfördelningen skedde under denna tid attgenom man
fördelade mandaten på olika Dessa delades in i A-, B-, ellergrupper.
C-grupper beroende hur många väljarbeteckningar fanns påsom
valsedeln. Uttrycken kartell fraktionoch fanns i den före år
1975 gällande kommunala vallagen. fannsDäremot endast beteck-
ningen kartell i 1920 års vallag. Vid platsfördelningen mellan partierna
användes för förstakammarvalen benämningen partier församt
andrakammarvalen och kommunala val beteckningen A-grupp. Denna
sista utgjorde alltså det mandatfördelningenstörsta skullegrupp som
ske efter. Under den kunde partibeteckningar förekomma förgruppen
skilda partier mandaten lades det enhet. Förutmen som om vore en

utförligare redogörelse Sundberg, Valrätt, 82-94.en se s.
den kortfattadeAv redogörelsen tidigare gällande förhållanden,av

då ingen partideñnition famis, framgår mandatfördelningen ändåatt
har skett enligt principer i dag. Mandaten har lagts påsamma utsom
vissa gått till val under beteckning. För mandat-grupper som samma
fördelningen har därför sedan lång tid partibegreppett motsvararsom
dagens definition använts.
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registreringreglervallagensfrånkommerdefinitionNuvarande omiv
partibeteckningav

svenskai dentidigarefunnitsharpartibegreppetDefinitioner av
gårregeringsformenidefinitionenFramväxtenvallagstiftningen. av

nämligeninfördesdefinitionenförstaDenvallagstiftning.över annan
1935:139prop.regeringenfrånförslagEftervallag.1920 årsi ett

partibeteclcningenförskyddtillregistreringmedinfördes systemett
sinskyddamöjlighetpartierna attGenom3.8.1.avsnitt attse gavs

ochvadnaturligtframstod det somatt vempartibeteckning angesom
vallagårs1920I54 §inflöt iPå så enskydd. sättfåkunde av

syfte,politisktmedFöreninglöd:partibegreppetdefinition somav
minstharochföreningsådanunderavdelning somicke utgör avsom
med-röstberättigadekammareandrariksdagenstillvalvidettusen

denändefinition snävaredenna somSom ärlemmar,... synes
medlemmarantalminstavissttalarMandagigrundlagen omger.

jfr bet.sammanhållenvältilltankarna gruppledervilket en
stadgandet iifrågasattsmed all rättharDet41966:KU44 oms.

Malm-partibegreppetdefinitiontjänligtvallagårs1920 avsomvar
iRegeln1.i151-152uppl., notgrundlagar, 11Sveriges s.gren,

tillregeltekniskställetfår iriksdagentillval ensomlagen sesom
registreringsreglema.förbruk

det1968-1969årenförfattningsreforrnen varpartielladenVid
hadeGrundlagberedningenpartidefinitionen.grundlagsfástadags att

jfr15 §1967:26,SOUförfattningsrefonnPartiellbetänkandesitti
denIvallag.års1920idefinitionenkvar av220och199med s.

lagtextendockhadefråganipropositionenframlagdaregeringen
departementschefenvadEnligtfram.lyftsdefinitionenochändrats

1271968:27prop.tillkomststadgandetsmedsamband s.iuttalade
påberoddeDet attförvallag snäv.års1920idefinitionenvar

detIregistreringsreglema.efteravpassad samman-definitionen var
hadet attriksdagsordningen tvungetfick idefinitionen varhang som

definition.vidareen
sammanslutningvarjeochdettaefter somutformadesLagtexten

vidparti röstsarmnan-betraktasskulle ettvalviduppträder som
§16iinfördesDefinitionenmandatfördelningen. avochräkningen

innehållsakligahadeDefinitionenriksdagsordning.års samma1866
1987:6SOUparti sevad ärgrundlagsstadgande ettdagens omsom

iinfördespartibegreppetbestämningenGenom122. att avs.
överflödig.vallag1920 årsifannsdenblevriksdagsordningen som

partielladenefterdärförrördevallagenipartierRegleringen om
registreringförförutsättningarnaendast avförfattningsreforrnen

partibeteclcning.
börjanigenomfördesgrundlagarna avrevisionentotalaDen somav

däridenmedmandatfördelning,reglernamedförde1970-talet att om
fördesriksdagsordningenriksdagsval ividpartidefinitionen,ingående
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till 3 kap. regeringsfonnen. Vallagen 1920 års vallag. Denersatte nu
gällande vallagen har ingen bestämning begreppet parti. Denav
reglering skydd för partibeteckning infördes i 1920 års vallagom som
har dock flutit till denöver gällande vallagen. Ett parti kannu som
tidigare påpekats avsnitt 3.8.1 inför val registrera sin partibeteck-ett
ning och anmäla kandidater. En förutsättning härför dockär partietatt
kan uppvisa visst minsta medlemsantal, olika förett de skilda valen.
Det dock inte frågaär definition partibegreppet endastom utanen av
förutsättningar för erhålla registrering.att

Även på andra ställen i vallagen används partibegreppet som
utgångspunkt. Ett exempel på detta reglernaär utläggning iom
vallokal partimarkerade valsedlar i 6 kap. 9 § första stycket lav
vallagen. framgårDär väljarna för varje val skall haatt tillgång till
partimarkerade valsedlar se angående detta avsnitt 4.2.3 för varje
parti vid något de två riksdagsvalen fåttsenaste änsom av mer en

giltiga i landet. Ocksåröster här framstårprocent reglernaav som
dubbla. Utgångspunkten regeringsformensär partibegrepp. Sedan
tilläggs förutsättningen med i landet. Pårösterna grundprocenten av

dubbelheten i reglerna kan vissa problem uppstå partietav om
ombildas, delas eller samverkar med parti.annat

v Vallagstzjftningen använder inte skilda partibegrepp syftar påmen
olika företeelser

Termen parti förekommer således både i regeringsformen och på
skilda ställen i vallagen. Eftersom reglerna utformats olika inställer sig
frågan lagarna arbetar med skilda partibegrepp. Folkstyrelsekom-om
mittén avfärdade dock den tanken SOU 1987:6 123. Kommitténs.
menade i stället regeringsformen arbetar med partibegreppatt ett
medan vallagen arbetar med två; överensstämmer medett som
regeringsfonnens definition och odeñnierat förutsätterett attsom
partiet organiseradutgör sammanslutning.en

Den slutsatsen dock inte helt invändningsfriär enligt vårt synsätt.
Är det helt enkelt inte så den nämnda tudelningenatt termenovan av
begrepp i innehåll och omfång inte beaktats tillräckligt. Under
begreppets innehåll vissa egenskaper utmärker begreppet.anges som
Regeringsformen mycket kort vad utmärker parti. Attettanger som
sedan mängden de sammanslutningar faller in under denav som
definitionen varierar helt följdriktigt.är

Partibegreppet måste därför detsamma i båda lagarna vadvara
gäller innehåll. Omfånget, dvs. antalet partier kan fallatyper av som
in under innehållet, däremot oändligt.är nästan Att i vallagenman
skjutit in ytterligare villkor för parti skall få registrera sinatt ett
partibeteckning eller utläggning valsedlar medför inte det ärattav
fråga två partibegrepp. Det innebär endast har speciellattom man en
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de nämndatillämpningenvidförorganisation ögonentyp avav
reglerna.

partidefinitionendel kanregeringsformens sägasFör att av
isammanslutningar. Denflera olika typeninrymmer typer somav

rörelsenorganisationslösadeni tankenhand fallerförsta år somen
beteckning. Detsin ärläggerunder valet spontanröst ensamma

valkampanj. Allaellerorganisationvaldagenuppslutning utan
tid har variti modernriksdagenden svenskatagit plats ipartier som

organisationer, s.k.fastafrågahar varitDetmotsatt typ. omav
densammanslutningtredje ärEnjuridiska typ somavpersoner.

partiorganisationertvå fastasamverkan mellanvid attuppstår utan
organisation.någon fasttillknytssamarbetet

valenkommunalaockså för degällerPartibegreppvi

då främstvallagstiftningen ochpartideñnitioner italatsOvan har om
Regeringsformensoch vallagen.regeringsfonnenförhållandet mellan

Även ireglernaendast riksdagen.rubrikenenligt3 kap. avavser
åsyftas jfr vad sägsriksdagsvaletdetframgårkapitlet äratt somsom

ingen tvekanråder detbegränsningdenna2.1.2. Trotsi avsnitt om
Mandatför-valen.kommunalaför degällerocksåpartidefinitionenatt
kommunalavid deocksåutgår såledesi vallagendelningsreglema

idefinitionenuppträda enligtkan tänkaspartierfrån devalen som
därförenligt departibeteckning skerRegistreringregeringsfonnen. av

kommunal nivå.också påi vallagenbestämda reglerna

lagstiftningPartibegreppetivii annan

1974:153riksdagsordningenockså ipartibegreppfinnsDet ett
Sompartigrupp.används1992:43. Där termenomtryckt termen

riksdagsordningen.§riksdagsparti kap. 7se 1endastantyder avses
partistöd.behandlas denpartibegreppet ärlagstiftning därAnnan om

fanns reglernaTidigarekommunalt.ochstatligtutgår bådePartistöd
partistöd.för statligtochpartistödkommunaltförtvå lagar;i enen

kommunallagentillförtsreglernakommunala överdeharNumera
1972:625i lagenalltjämtpartistödet reglerasstatliga1991:900. Det

partierna.politiskastöd till destatligtom
stycketförstakap. 9 §partistöd i 2kommunaltreglernaEnligt om

tillbidragfår lämnalandstingellerkommunerkommunallagen sägs att
tidunder denfullmäktigerepresenterade ipartierpolitiska är somsom

1969:126 21reglerna prop.tillförarbetenaIbeslutet s.avser.
denhänvisade tillDepartementschefenpartibegreppet.diskuterades
fallför detdocktilladeHangrundlagarna.fanns idefinition attsom

kunde intesåjuridiskbetraktaparti inte att personett som envar
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bidrag utgå. Ett parti enligt fast praxis betrakta juridiskär att som en
det antagit stadgar och styrelse. dåDet s.k.när ärutsettperson en

ideell förening. förvärvaPartiet kan då rättigheter och ikläda sig
skyldigheter vilket inom juridiska sammanhang förkravär ett att
kunna vidta rättshandling vilket mottagande Departe-är.en av pengar
mentschefen sade vidare för det fall två partier samverkar vid valatt

särskild juridisk bildades skulle fördelas tillstödetutan att en person
varje samverkande parti för sig.

Det statliga stödet utgår till politiskt parti deltagit i tillvalsom
riksdagen. I förarbetena till lagen statligt partistöd återkomom
uttalandet bedömningen vad parti skulleäratt attom av som anse som

definitionen i grundlagen. upprepades partiet måsteDessutom attvara
juridisk för erhålla statligt stöd 1972:126prop.attvara en person

Beträffande8. frågan valsamverkan hänvisades till utredningens. om
låg till för förslaget. års partistödutredning SOUgrund 1971som

beträffande för1972:62 54 hade valsamverkan uttalat partistödatts.
samverkande partier utgick i förhållande till antalet mandat partiet
erhållit. det fall parti skulle splittras fick stödet fördelasFör ett som

praxisde partierna samverkat. Beträffande det senareom nya synes
RÅ RÅha tagit 1976 ref. 90 och 1978 2210.väg,en annan se

Uttalandena visar ytterligare aspekter partibegreppet. Viovan
begreppet innefattar också sådana fasta organisationer ärattser som

juridiska Det alltså ytterligare insnävning partibe-är avpersoner. en
gjorts i partistödslagstiftningen i förhållande både till-greppet som

regeringsformen och till vallagens bestämmelser där partibegreppet
berörs.

Några särskilda tillämpningar partibegreppetviii av

Den nämnda uppbyggnaden reglerna kan tillämpningsproblem.geav
underEtt sådant två partiorganisationer gårär när samman gemensam

beteckning. Sammanslutningen betraktas parti i grund-skall ettsom
vid mandatfördelningen. Petrén Ragnemalm,lagens mening

angående sådantSveriges grundlagar, 103. Jfr också VPN 1985:22s.
gäller också mandatfördelnings-samarbete vid 1985 års val. Detta

främsti där talas parti. Problem uppstårreglerna vallagen det omom
fyrasamverkande inte självständigt erhållerde partiernaett procentav

samverkan, småpartispärrarPartiet kringgår då,rösterna. genomav
tvåfinns samverkan sker dei valsystemet. Om attsom genom

betraktas deorganisationerna går i juridisk personsamman en
partistöd. samverkansamverkande parti också beträffande Omettsom

samverkandedäremot inte sker juridisk varjeutangenom en person
har rättssubjektivitet betraktas de samverkandeparti kvar sin somegen

parti vidtvâ partier i partistödssammanhang fortfarande ettsommen
partistöd ovan. Hur demandatfördelningen ang. strax sam-se
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registreringssammanhangbetraktas iskallorganisationernaverkande
registre-ansökanorganiserat och hursamarbetethur äravgörs omav

samverkande såför devalsedlar skerUtläggningring utformas. attav
förutsättningför sig underorganisationför varjeläggs attvalsedlar ut

föregående valen setvånågot devidfåttde rösternaprocent avaven
medmarkeratsvalsedlaringaläggs1985:12. DäremotVPN ut som

två valpågårsamverkanOmpartibeteclcningen. överden mennya
samverkandeför devalsedlar läggaskommer ingasedan avbryts utatt
samverkandemed denvalsedlarPartimarkeradeorganisationerna.

upphört.samarbetetdock läggasbeteckningen kommer attut trotsatt
utnyttjandefalldeockså någraskallsammanhangdettaI avavav

till partibe-relationställas iochberörasnomineringsrättenfriaden
Vidavsnitt 3.4.1.spränglistan seellerförstaDen är sär-greppet.

partidetspränglistansgivetvistillfaller röstermandatfördelningen som
påverkaalltså intekanSpränglistanpartibeteclcning utvisar.valsedelns

besättsmandatenendastpartiernamellan närmandatfördelningen utan
partistödsut-heller intepåverkarSpränglistaninom partiet.med namn

Fraktio-565-566.II,KommunallagarnaKaijser,betalningen se s.
styrelsemedorganisationingenspränglistanbakom utgör egennen

fraktionen.partiet intedärför tillStödet gårstadgar.och
ellersär-sammanhang sättverkar i dettaPiratlistan somsamma

partistödshänseende.ochmandatfördelnings-ibådespränglistan
invald i denblipartiettillhörinteEmellertid kan här sompersonen

mandatfördelningförreglernaföljerförsamlingen. Dettavalda avav
självständignågonåberopakan intesådanpartierna. Eninom person

gällerDetta ävenmandat besatts.partistödet för dettill omrätt som
blevledamotendenpartiorganisationsjälvständig ännågon annan

RÅ får351. Detta1981 Abjfrinvaldedenstår bakominvald för
parti hangår detenskild ledamotfallför detocksåbetydelse uren

svårig-obetydligaheltsåledes inteinvald för. Detblivit äreller hon
berörde reglertillämpningenviduppståkanheter somavsom

med dessakämpaalltsåharRättstillämpningen attpartibegreppet.
Jfrlagstiftningsproceduren.vidlöstakanintefrågor sägas varasom

partistödangåendefalldel1972:62 54SOU mentar upp ensoms.
rättstillämpningen.tillregleringendenöverlämnar närmare

partibegreppetpåsynpunkterAvslutandeix

definition.vidfåttvallagstiftningenialltsåharPartibegreppet en
mandatfördelning. Denbeträffandepraxispå äldreDefinitionen bygger

nominera.frittmöjlighetbyggernomineringsrätten attfria en
kandidaternomineringenhandförstagäller iNomineringen menav

nomineraskandidatpartimed vilkethängaocksåkan sägas ensamman
frihetupprätthålla dentillsåledesmedverkarPartibegreppet attför.

huvudsakliga poängenvalsedel. Densinutformaharväljaren attsom
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med det nuvarande partibegreppet dock fördela mandat. Detär äratt
utifrån den synvinkel definitionen vad parti gjorts.ärettsom av

3.9.2 Valsedelns utformning och sammanräknings-
förfarandet

Den fria nomineringsrätten i högsta grad beroende reglerna förär av
valsedelns utfomming. förfarandenOm strykningar och tillskrivnasom

valsedeln ogiltig det knappast riktigt tala någon frigör är attnanm om
nomineringsrätt. I den svenska vallagstiftningen finns emellertid få
bestämmelser kassation valsedeln. Det bl.a. dettaärom av som
formar den fria nomineringsrätten. finnsDäremot regler innebärsom

frånskall bortse vid sammanräkningen för falldetatt man namnen
tillskrivningstrykningar eller gjorts pâ fel sätt.av namn av nanm

Också sådana regler medför den fria nomineringsrätten kanatt
betraktas inskränkt. Nomineringen måste följa vissa givnasom ramar.

Valsedelns utformning behandlar vi i medsambandnärmare
behandling frågan symboler valsedlama. Vi tillhänvisar härav om
avsnitt 4.2.

Personvalsinslaget3.9.3

möjlighet till särskild personröstning tillämpades försökDen som
i vissa kommuner vid 1994 års val vid Europaparlamentsvalet årsamt

planeras1995 och till samtliga allmänna nationella val år 1998som
har ingen speciell inverkan fria väljareden nomineringrätten. De

vill har möjlighet avstå.inte Personvalet såledespersonrösta ärattsom
frivilligt. Oavsett möjligheten till särskild personröstning användsom
eller står det således väljaren fritt stryka eller skriva tillatt nya

omfattningeni den gäller i dag.nanm som
Såsom personvalet utformats vid de val där det tillämpats har det

fördelningvarit fråga ändrad ordning för mandatensnarast om en av
inom parti. I övrigt har reglerna inte påverkats.ett

Förhållandet mellan missbruk fria nomineringsrätten ochdenav
personvalet kan också diskuteras utifrån huruvidasynpunkten person-
valet inbjuder till eller avvärjer missbruk den fria nominerings-av

Personvalskommittén behandlade frågan SOU 1993:21 84.rätten. s.
menade förslaget till troligen minskadeKommittén personvalatt

intresset för missbruk nomineringsrätten. valsystem därI ettav
består i markera viss kandidat i sinpersonvalet att turen som

för gå fram medpåverkar kandidaturvalet, kommer intresset att en
kommittén.lista i hopp vilseleda väljarna minska enligt Detatt att

väljaren vilseledskrävs nämligen i det inte bara att tasystemet att
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felaktigaför denförmås kryssadedessutomlistafel attattutan
kandidaten.

skallvissförsamlade aktionerhävdaskan attHäremot att personen
partitill detanknytningförvidtasvald kanbli utan somatt personen

Emellertid kanskall bli vald.utvisarpiratlistapåpartibeteckningen en
betraktaskanvisstmarkeraaktionersådanaifrågasättas att namnom

personvalsin-del dettillDetmissbruk. är stor merensomsom
missbruket,självadvs.vilseledande,syftar till. Detvalkampanjriktad
uppnå måletförpartisutnyttjari atti ställetbestår annatatt namnman

plats.erhållaatt en

Föreningsfriheten3.9.4

§kap. 1enligt 2gällerrättighetochfri-grundläggadeSom en
allmänna,det ärmedborgare,varje gentemotregeringsformen att

sigsammanslutafrihetinnebärandeföreningsfrihet atttillförsäkrad en
positivadennasyften. Motenskildaellerallmännaandra förmed

tvingadfrånfrihetnegativ. En attattfrihet samman-varaensvarar
politiskadeföreningsfrihetdennapolitiskt. Det ärbl.a.sluta sig som

liggerockså denpå. Detarbetesitt ärmycketbyggerpartierna somav
arbete.partiernas inreförreglerfrånvaronbakom av

endastbegränsasnämligenkanföreningsfrihetenpositivaDen
nämnda14ochframgår 12fall, vilkaspeciellailag och avgenom

till-förendastbegränsningar göras attkanförstadetkapitel. För
samhälle.demokratisktigodtagbartändamål ettgodose ärsom

lag ivid beslutförfarandekvalificeratföreskrivs avDessutom ett
kravallmännadessafârFöreningsfriheten utöverbegränsningssyfte.

ändamål.vissaförinskränkasendastbegränsningsmöjligheterna
stycke. Därandrakapitels 14 §nämndaframgårändamålDessa av

sammanslutningargällersåvittendastskefårbegränsningsägs att
innebärellerliknandemilitär eller naturverksamhet ärvilkas av

visstellerhudfärgvissmedvissfolkgruppförföljelse avras,avav
i lag. Dessa ärinskränkningartvåfinns endastIdagetniskt ursprung.

brottsbalken§18 kap. 4kårverksamhet iolovligstraffstadgandet mot
uniformer.politiskaförbud1641947:lagen motsamt om

nominerings-friaför denbetydelsefårföreningsfrihetenförSkyddet
förekommeri dagnomineringperspektiv. Denvissträtten somettur

regleringSkulle vissoreglerad.principipartiernas ärinom ramar
iinsynfårallmännadetinnebäraintefår deni fråga attkomma

detnämligendenkränkerfalletså blirOmnomineringsprocessen.
Att86.1972:15SOUföreningsskyddet segrundlagsskyddade s.
intesignomineringsförfarandetförregler terprivaträttsligautforma

utanförleda långtdetskulleförhållandenallaUnderhelt lätt.heller
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för vårat uppdrag. Vi diskuterar i betänkandet därför ingaramen
förslag reglerar partiernas nomineringar.som

3.10 Nomineringsrätten i några utländska

valordningar

Det möjligt värdet beskrivningarär utländsk kanatt rättav av
ifrågasättas i sådana här sammanhang. Det emellertid lättareär att mot
bakgrund reglering diskutera det valsystemet. Emeller-av annan egna
tid kan det vanskligt bryta del andra länders valsy-att utvara en av

och enbart studera denna. Detta gäller särskilt den fria nomine-stem
ringsrätten eftersom den i Sverige funktion frånvaron fleraär en av av
olika regler. Vi har därför funnit antydan andra ländersatt en om
valordningar i detta avseende intresse bakgrund tillär hur deav som
har löst nominera kandidater.rätten att

Rent allmänt det lätt beskriva den friaär nomineringsrätten iatt
andra länder. I samtliga andra länders valsystem undersökts finnssom
någon form offentlig kandidatur vilket innebär fri nominerings-attav

i princip utesluten. Något missbrukrätt nomineringsrättenär i härav
behandlat avseende kan därför inte förekomma.

10.1 Tidigare redogörelser för utländsk rätt

Flera allmänna Översikter andra länders valsystem föreliggeröver i
offentligt tryck. En del berör dock inte särskilt nomineringsrätten.
Andra ärnågot föråldrade. En gammal ändå utförlig redogörelsemen
finns i 1902 års proportionsvalskorrnnitterades betänkande från år
1903, bilaga Redogörelsen,II. utarbetades Carl Berg,som av
behandlar endast riksförsamlingar.

Också 1919 års proportionsvalssakkunniga hade i sitt år 1921
framlagda betänkande redogörelse för utländsk valrätt. Redogörel-en

bilagase 2 till betänkandet, utarbetades J .E. Nilsson,sen som av
behandlar de proportionella valen i vissa europeiska länder. Senare
kompletterades den redogörelsen i proposition angående utjäm-en
ningsförfarande vid val till riksdagen 1932:prop. 194, bilaga B.

I SOU 1930:5 lämnas redogörelse för officiella valförberedelseren
i vissa europeiska länder. Förslaget syftade till införa sådana iatt
Sverige varför redogörelse för andra länder lämnades.en

En beskrivning Författningsutredningens betänkandeutgörsenare
Organisationer Beslutsteknik Valsystem SOU 1961:21. Lars- -
Sköld utarbetade i betänkandet översikt valsättet vissa främ-iöveren
mande länder vissa frågor med anknytning till nomineringsrättensamt
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Översikten kandidat-särskiltbehandlarstortingsvalet.norskadeti
länderna.behandladedenominering i

1965behandladesvaldagenmedsammanhängande avfrågorVissa
SOUvaldagGemensambetänkandetiutredningvaltekniskaårs

nomineringsrättenÄven tillanknytningmedstadganden1965:74.
berörs.

ochPersonvalbetänkandevalkretsutredningensochPersonvals-
för främ-redogörelseinnehåller1977:94SOUvalkretsindelning en

personvalsfrågor.kringsigkoncentrerarRedogörelsenmande rätt.
förandrabelysauppgift systemtillhadeFolkstyrelsekommittén att
tillanknytningmedfrågorvissapålösningartilluppslagfinnaatt

andrabeträffandearbetesittredovisadeKommitténvalsystemet.
expeditionschefenförfattadivalsystem rapport numeraländers aven

Översikten frågormångaöverspänner1986:1.JuDsIsbergMagnus
länder.andrainomineringsrättendirektdock inte

andrauppgiftervissaocksålämnadePersonvalskommittén om
Ökat 1993:21.SOUpersonvalbetänkandesittivalsystemländers

länder.andraipersonvalhandi förstadockUppgifterna rör
publicerad ivalsystem ärutländskaförredogörelsenDen senaste

1994,âr97,årgångipubliceratshartidskrift. DenStatsvetenskaplig
seminariumbyggertidskriften ettiBidragentidskriften.av

behandlasländerDebelysning.komparativi somValsystemtemat
ochTysklandBelgien,Frankrike,Finland,Danmark, Norge,är

Storbritarmien
ivalsystemenbeskrivningdjuparenågonskall inte göras avHär
inomineringsrätten utredovisa hurkommer serViländer. attandra

endastredovisasvalsystemendelarAndraländer.andravissa av
nomine-tillförhållandedessberoendeallsinteelleröversiktligt

presentationutförligareförhänvisasintresseradeDenringsrätten. en
HalvarsontillhänvisaskanDessutomanförda litteraturen.till den

författningsbakgrundallmänförländer,i elvaStatsskicketDemker, en
länder.vissai

Belgien3.10.2

årBelgienivalproportionellainfördesEuropaland iförstaSom
ståfåttvalsystemetbelgiskadetnaturligtdärför attDet1894. är

belgiskadetharSverigeIvalsystem.proportionellaandraförförebild
Ipersonvalssynpunkter.utifrånuppmärksammatsfrämstvalsystemet

Constitution,grundlagen,mellanuppdeladevalreglemaBelgien är
électionsdesorganiqueloiélectoral,Codevilka ärvallagarnaoch

LEC.communaleélectoralloiochLEPprovinciales
article 47Enligttvå kamrat.iuppdelatparlament ärBelgiens

representanthuset,belgiskadetiledamötersamtligaConstitution utses
bådeväljsval. SenatendirektaReprésentants,desCharnbre genom
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direkta och indirekta val. Vid de direkta valen användsgenom samma
regler för val till representanthuset. Antalet ledamöter i Chambresom
des Représentants 212 enligtär article 49 Constitution. Senatens
ledamöter komplicerat förfarande.utses I articleett 54 lagenom
Constitution hälften antalet deputerade iatt representanthuset,anges av
dvs. 106 skall direkta val. Ytterligaresenatorer utses 52genom

de provinsråd väljs vidsenatorer utses de direkta valen.av som
Slutligen skall 26 de redan valda se articlesenatorerna 54utsesav av

Constitution och Jonckheere, Manuel code électoral 11--12.s.
Totalt finns i dag således 181 Fortsättningsvis skallsenatorer.
senatsvalen inte beröras.

Samtidigt med de direkta valen till Chambre des Représentants skall
regionala hållasval till conseillers provinsiaux article 108 Constitu-
tion till de kommunala församlingarna. Valförfarandetsamt iär stort
detsamma för de olika valen vad gäller offentliga valförberedelser
varför endast valet till representanthuset beskrivs här. Vi pekar endast
på viktigare avvikelser beträffande de andra valen.

La Constitution restriktiv iär sin reglering de direkta valen. Avav
article 48 framgår vallagstiftningen skall reglera följande saker.att För
det första skall representationen proportionell. För det andravara
föreligger obligatorisk röstplikt. För det tredje skall röstningen vara
hemlig. För det fjärde skall kommunal röstning ske inte undantagom
gjorts i lag. För det femte slutligen skall det finnas valbyråer. Utöver
dessa knapphändiga regler hänvisas till Code électoral.

Valperioden både i Constitution article 51 och 55 och ianges
Code électoral article 237 och 238 article 29 LEP. Densamt är,
liksom i Sverige, bestämd till fyra år. kommunalaFör val denår
emellertid år.sex

Belgien indelat i Valkretsar,är s.k. arrondissement. Dessa 30är
stycken till antalet. Valkretsarna tilldelas valkretsmandat och det före-
kommer i dag minst 2 och 33 mandat i de olika valkretsarna.mest
Arrondissementen sammanförs i provinser denmotsvararsom
regionala indelningen landet. fårDessa betydelse vid mandatfördel-av
ningen se Petersson i SvtT 1994 27 och nedan. Indelningens.
framgår bilaga till lagen.av en

Partier inte nämnda iär Code électoral lagen utgår fråntrots att att
sådana förekommer och förutsättning förär mandatfördelningen.en
Flera partier förekommer de flesta går till sjurösterna partiermen

dominerar. Av det sagda framgår det inte förekommer någotattsom
registreringsförfarande för partier i Belgien.

Mandatfördelningen tillgår vid val till representanthuset, liksom i
Sverige, i flera led. Utgångspunkten valsedlamas listor. Varjeär
valsedel, trycks officiellt, har flera listor. Varje listasom representerar

parti. Listan får innehålla antal antalet mandatett samma namn som
i kretsen. Mandatfördelningen mellan listorna egentligen partierna
sker enligt tvåstegsmodell. Först fördelas mandaten inom varjeen
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mandatfördelningsmetoden fördelasPå grundarrondissement. av
omgångandramandat i arrondissementen. Iinte allavanligtvis en

vilka fördelasfördelade mandatarrondissementenfrånsamlas pro-
vinsiellt.

representanthuset användsvid valet tillfördelningenförstaVid den
chiffreröstetalmetod. fastställsdHondtsk Förstmodifierad etten

Sedan divideras166 Code électoral.articleför listan enligtélectoral
skallheltalenmedröstetal successivtpartiernas osv. som

antaletelectoral vilkenvalkvot diviseurjämföras med motsvararen
kvotenplatser i valkretsen. Lägstatotala antaletdelat medröster som
framgårsista mandatet. Reglernadeti valkvoteninnefattas tar av

tillkomstsamband med vallagensRedan iCode électoral.article 167
och gjordedå gällande reglernadHondt dekommenterade upp

dHondt, Tables de divisionuppstå sekundetabeller för kvoter som
des nombres.

fördelningockså vid dennavald bestämsblirVilken person som
Code électoral. Detta skerarticle 170enligtvarje arrondissementinom

fåttpartiinnebär antaletvalkvotsmetod röster ettattsomengenom
Denfått med tilläggmandat partietantaletdelas med ett.avsom

åskådningsexempel påUtförligatalerhåller dettakandidat utses.som
31 f ochSOU 1993:211977:94 101finns i SOUdetta s.s.

180.code électoralManuelJonckheere, s.
partier enligt denfördelningen mellanskerandra omgångendenI
mandat inteskermetoden. DettadHondtskavanliga att somgenom

förstavalkvotsmetoden vid deni arrondissementenfördelats genom
framgårfördelasoch där. Dettaprovinsvissamlasomgången avupp

pâkandidaterélectoral. Tillsättande176 Codearticlereglerna i av
förstareglerna för denframgårtillgårplatserna sätt avsom

fördelningen.
dereglerna. Vidde beskrivnatillämpasprovinsvalenVid nu

partiernafördelning mellananvänds viddäremotkommunala valen
2.2.10idivisorsmetod avsnitt ovan.seImperiali

belgiska valsystemetkända med det ärför svensk delDet mest
mandatfördelnings-främstfår sin formDettapersonvalsinslaget. av

Emellertid förutsätter detpersonröstning.tillreglerna uppmuntrarsom
kandidatförslagen. Dettaordning pårelativt striktbelgiska systemet en

valsedlar.och officiellaofficiell kandidaturuppnår genomman
dessa intepartierna stå förkandidater förväntasAnmälan atttrotsav

nomineringar finnsför partiernasélectoral. Några regleri Codenämns
sker förAnmälningarna kandidaterélectoral.heller i Codeinte av

uppstår därför inte. An-för sig. Dubbelvalarrondissementvarje
före in till valmyn-början 23 dagar valet,lärrmas, medmälningama

åtföljd visstAnmälan skallsärskilt formulär.digheten på ett vara av
femhundratvåhundra och högstfrån väljare, minstunderskrifterantal

för god-parlamentarikerellerarrondissement,beroende atttre
électoral. Vidarealinéa Codeframgår article 116 1kännas. Detta av
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skall kandidaterna kandidaturen i särskild handlingacceptera en som
skall undertecknas kandidaten enligt article alinéa116 12 Codeav
électoral. Antalet kandidater varierar beroende på mandatantalet i
arrondissementen. Ingen lista får innehålla fler det finnsännamn
mandat article 116 Code électoral ifr dock i StvTPeterssonutsäger
1994 27. Handlingarna skall och finnas tillgängliga hospresenterass.
valmyndigheten för granskning under vissa tider article 119 Code
électoral. Till kandidatanmälan skall också anmälangöras av
suppleanter. Suppleantemas antal får inte överstiga dubbla antalet
kandidater och minst och högst article 117 Codetrevara sex
électoral. Ordningen mellan bestäms, inte väljarna görnamnen om
ändringar, den ordning de i anmälan article alinéa117sattsav upp

Code électoral. Valmyndigheten skall kontrollera3 samtligaatt
uppgifter finns anmälningarna erforderliga ochi samtyckensamt att
bevittningar finns fogade till anmälan. Dessutom skall myndigheten
granska kandidaterna uppfyller villkoren för valbarhet finnsom som
uppställda i article 223-227 Code électoral.

grundval prövningPå myndighetens preliminäraupprättasav
vallistor. invändningar skall dessaOm dessagörs prövasmot av en

fast-appelationsinstans la Cour dappel. Sedan vallistorna slutligen
ställs skall valmyndigheten valsedlarna le bulletins de vote.upprätta

för samtliga partier arrondissemen-Valsedlarna inomär gemensamma
Överstsin lista. listan står förkortningVarje parti harten. en av

på kandidaterna ochpartiets och under den kommernamn namnen
den ordning har fastställts under prövningsför-suppleanterna i som

farandet Code électoral. I tillägg till lagenarticle 127-128 ett ges.
valsedeln skall också exempel i SOU 1993:21exempel på hur seutse

för till Chambre de vit enligt33. Färgen skall val representant varas.
och128 Code électoral. Storleken antalet partierarticle avgörs av

ställer vid valet J onckheere, Manuel codeantalet kandidater som upp
finnsVid parti-, kandidat- och suppleantnamnenélectoral 111.s.

väljaren önskar på.plats för markera det röstaatt som
skall få betydelse vid röstsammanräkning måsteFör väljarnas valatt

liste dvs.följande iakttas. Väljarna kan markera för listan, vote de
i anslutning till partinamnet. Detta s.k. partiröst. Väljarnautgör en

nominatif,kan markera för kandidat eller suppleant de dvs.voteen
för bådeVäljaren kan slutligen kandidatröstpersonröst. en enen avge

och article Code électoral, Jonckheere, Manuelsuppleant se 144en
Ävencode électoral 161 och Petersson i StvT 1994 27. intes. oms.

valsedel där både partidetta uppfylls visst förfarande tillåtet. Enär
och kandidat för det partiet markerad räknas endastär personröst.som

listaflera kandidater eller suppleanter inom markeratsOm samma
på dvs. partiet. Ogiltigheträknas dessa listan,röster röstsom en

frånfall kandidater och suppleanter olika listorinträder endast för det
alltså intekallas panachering ochmarkerade. Detta brukar ärär

markera parti ochtillåtet. vidare inte heller tillåtetDet är ettatt
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valsedelnparti. Dessutomfrån ärsuppleanterellerkandidater annatett
Reglernaotillbörligtpåmarkerats sätt.fall denför detbl.a.ogiltig

électoral.Code157framgår articlehärom av
tillämparbelgiska valsystemetdetkanSammanfattningsvis sägas att
rigorösa.relativtbetraktasmåstevalförberedelseroffentliga somsom

vimeningi dennomineringsrättfrinågoninteförekommerDet som
de orden.iSverige läggeri

Danmark3.10.3

anvisningarvissajuni 1953denfrån 5grundlovendanskaDen ger
lovfinns iKompletterande reglerfolketinget.valet tillbeträffande nr

finnsdetFolketinget. Utövertilvalg1987maj13den271 enomav
Dennavalg.kommunale19898af den140särskild lov ommarsnr

faller Borgarrepre-varunderkommunalbestyrelsentillvaletreglerar
styrelseor-vilkaAmtsråden ärkommunKøbenhavnsi samtsentationen

valsammanhang kan sägasvilka i motsvaraamtskommunemaförgan
påfolketingsvaletförsärskilda reglervissafinnsDessutomvåra län.

och Färöarna.Grönland
179bestårFolketingetgrundloveniRegleringen att avanger

fråntvåGrönland ochfråntvåmedlemmar representantervarav
Folketingettillmedlemmarsåledes 175skallDanmarkIFäröarna.

förväljsmedlemmarnagrundlovenframgår attDessutomväljas. av
och §§grundloven28-32§§framgårreglerDessaår ifyra taget. av

kommunaladeförtid gällerMotsvarandefolketingsvalgloven.6 och 7
dock inteskerValenvalgloven.kommunale§ 6enligtförsamlingarna

proportionella.skallvalenframgårSlutligensamtidigt. att vara
folketingsvalgloven.meddelas ireglerNärmare

partier.och 15mellan 10förkommerfolketingsvalenVid numer
få deltaFörhögre.Sverige,iliksom attkommunalvaleniAntalet är

kommunalvalen,delta ifåförintedäremotfolketingsvalet, atti men
alltidföreliggerFolketingetipartierFöranmält.partietkrävs äratt

partierFörfolketingsvalgloven.dit § 11i valetdelta nyarätt att
fastställtskeskallAnmälanlag.12enligt §anmälankrävs samma

röstberättigadeantalfrånförklaringåtföljt ettochformulär av envara
detvidgiltigaantalet rösterl175minstantaltillväljare ett avom
tillsålundaantaletuppgickval1994 årsVidföregående valet.senast

18 513 personer.
godkännas.också partinamnetskallskeranmälansamband medI att

partianvänds ettintefår detskeskall kunna ettså avFör somvaraatt
ellerEuropaparlamentetval tillellerfolketingsvali armarsdeltarsom
förväxlings-ärheller kanval. Intesådantför ettgodkänts somnamn

13§framgårreglergodtas. Dessamed avbart nämnt namnnu
folketingsvalgloven.
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valkretsarna.till Folketinget sker iproportionella valetDet
Delarna Aindelat i landsdelar.vid folketingsvalDanmark ärär tre

Öarna lands-och C Jylland. DeKøbenhavn-Fredriksberg, B tre .
till antalet ochindelade i Valkretsar. Dessa 17sindelarna i ärär tur

valkretsarna 14till folketingsvalgloven. Avframgår bilaga ärav en
København-Fredriksberg. Destorkretsar föramtskretsar ochs.k. tre

mandat. Dessaomfattar 2 och de 15kretsar ärminsta sådana största
opstillningskredser inomuppställningskretsarindelade i s.k.i sin tur

betydelse förhar sedanskall nomineras. Dettavilka kandidaterna
eller flerabeståruppställningskretsmandatfördelningen. En av en

iElklitgamla emnansvalkretsar segrundar sigochkommuner
1994 6.StvT s.

till135kretsmandaten,de fasta mandaten, ärvalet skallVid som
amed utgångs-respektive arntskretsarnalandsdelardelasantalet, ut i

vidröstberättigadefolkmängden, antaletpunkt från senaste åavsumman åå10 andramultiplicerat med 20 §kvadratkilometerivalet och arealen
gäller för defemte år ochskerfolketingsvalgloven. Dettastycket vart

vårafungerarTilläggsmandaten,i mellantiden.val sker somsomsom
Vid de kommunala valentill antalet.således 40utjärrmingsmandat, är

ivalkretsindelning.finns ingen
Mandatför-metoder.rad olikamandatfördelningen användsVid en

metodsker medi folketingsvaletpartiernamellandelningen samma
76§modifierad Sainte-LaugêDanmark benämndii Sverige;som

talar intekommunala vallagenfolketingsvalgloven. Denstycketandra
utgårställetsådana. Irealiteten frågadet i ärpartier trots att omom

vidfördelaslistförbund. Mandatenochkandidatlistomafrånlagen
kommunale§ 81dH0ndts metodförbunden medmellanvaldessa

valgloven.
partier harfördelas mellanfolketingsvaleniTilläggsmandaten som

visst minstalandsdel uppnåtteller ikretsmandatuppnått ettett som
Tilläggsmandateni landet.eller två rösternaantal röster procent av

särskildaenligtlandsdelar och arntskretsarsedanfördelas ut
folketingsvalg-78-79framgår §§mandatfördelningsregler som av

avsnitt 2.2.1Ojfr ocksåloven
platsför-partierna,inommandatfördelningengällerNär det av

offentligt tryck.svensktnyligen ibehandlatsdettadelningen, har
modell fråndanskamodifieradehämtade sinPersonvalskommittén

modifieradModellen har121.SOU 1993:21Damnark. sagts varas.
den metodochfolketingsvalentillförhållandeendast i motsvarar som

1994 7.Elklit i StvTSe vidarekommunala valen.deanvänds vid s.
med frågan hurDanmarkiPlatsfördelningen hänger nära samman

berörasytterligareskall någotanmäls. Dettaochnomineraskandidater
här.

kandidatfolketingsvalet kanvidkandidatställaFör att ensomupp
ställerparti. Denutanförellerpartiförställa ettett uppsomupp

till 200 röstbe-stöds 150anmälanmåste visapartiutanför attett av
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sker förNomineringenrättigade i uppställningskretsen. upp-var
sådan kretskandidat iför sig. kanställningskrets Ingen än envara mer

folketingsvalg-regler framgår § 32eller för parti. Dessaän ett avmer
loven.

partier. All nomineringkommunalvalen finns inte registreradeVid
det dockkandidatlistoma. I praktikendärför enligt lagen frånutgår är

kandidatlista måsteockså. Anmälannominerar därpartierna avsom
och vid val tillstöd från minst 25 väljarede kommunala valen havid

kommunaleframgår § 1950 väljare. Dettaarntsrådet minst av
finns regel begränsarkommunala vallagenvalgloven. denl en som

tillskall väljastill fyra flerpâ varje listaantalet än somnanm
valgloven.kommunaleamtsrâdet, § 21kommunstyrelsen eller

försaknas reglerför folketingsvalen. Detregel saknasMotsvarande
folketings- ochbåde vad gällernomineringarinternapartiernas

val.kommunala
vid folketingsvalanmälningsmyndighetentillAnmälan skall lämnas

vidfolketingsvalgloven ochenligt § 33före valetelva dagarsenast
före valet enligtfyra veckoråtta ochkommunala val tidigast senast

underskrivenvalgloven. Anmälan skallkommunale rätta§ 23 avvara
skall framgåpersonuppgifter för kandidaternaochförslagsställareantal

och § 25första stycketfolketingsvalgloven § 24§ 23den samtav
kommunale valgloven.

vilkabestämrnanderättpartiernafolketingsvalen har överVid en
nämligenPartierna skallför partiet.får ställakandidater uppsom

vilka kandidaterskriftligen meddelafolketingsvalglovenenligt § 37
påsedangodkända kandidaterEndast sättsde godkänner. uppsom

val.vid kommunalaregel finns intemotsvarandeNågonvalsedlarna.
ordning.bestämdi vissskall i anmälningarnaKandidaterna anges

allmän regi;trycks valsedlar iordningPå grundval den angettssomav
således.valsedlar användsofficiella

vidbetydelsekandidaternafår ordningenSom redan nämnts
uppställningsformerfolketingsvalen kanVidplatsfördelningen. tre
uppställningenkretsvisaförsta den s.k.förekomma. Den är som

uppställningskretsvarjekandidat ipartiet nominerarinnebär att en
ikandidaterövrigaDärefterförstahandskandidat. tas uppsom

valsedelnPåfolketingsvalgloven. sätter§ 39alfabetisk ordning
folketingsvalg-§ 48kandidatnamnför parti- ellerkryssväljaren ett

uppställningskretsenikandidatentillfallerAlla partirösterloven.
Kandidater-folketingsvalgloven.första meningenfemte stycket§ 73

iröstetalet på listansamladeefter detordningenblir valda i arnts-na
ordningvariant denna ärEnfolketingsvalgloven.§ 81 attkretsen

ellerinomkandidaterför samtligaordningsföljdenpartiet stor-anger
folketingsvalgloven.39partilista §s.k.enligtamtskretsen en

folketingsvalg-§ 82valkvothär enligt DroopsKandidaterna utses
Slutligenkombineras.uppställning kanmetoder förbådaDessaloven.

flerainnebäruppställningensidoordnades.k. attdenförekommer som
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uppställningskrets § 40kandidater förs för parti i varjeettupp
folketingsvalgloven. Normalt brukar kandidat särskilt nominerasen

ochför på förhållande mellan kandidatenvisa närmareettatt upp-
Övriga förs i alfabetisk ordning.ställningskretsen. kandidater upp

eller SkillnadenOckså här kan väljarna parti- personröst. motavge
kandidaterna tillförs partirösterden kretsvisa uppställningen är att

uppställnings-proportionellt förhållande till antalet ii personröster
meningen folketingsvalgloven.kretsen § 73 femte stycket andra

finns två möjligheter ordna kandidater-Vid de kommunala valen att
sidoordnad uppställning.anmälningen. Det partilista ochvid ärna

eftersom uppställningskretsarKretsvis uppställning förekommer inte
andra stycket kommunalede kommunala valen § 24saknas vid

med denPlatsfördelningen sker vid folketingsvalenvalgloven. som
sker någondet vid sidoordnad uppställning inteskillnaden att pro-

på kandidaterna i uppställnings-portionell fördelning partiröstemaav
85-86 kommunaledå sådana saknas i kommunala val §§kretsarna

valgloven.
Röstningendast den officiella valsedeln användas.Vid röstning kan

s.k. partiröst, eller försker kryss för antingen parti,ett enengenom
folketingsvalglovenförsta stycketkandidat, s.k. § 48personrösten

valgloven. vissa tolk-och första stycket kommunale Det§ 54 ges
oklara kryss i deskall behandla otydliga ellerningsregler för hur man

folketingsvalgloven ochtredje-fjärde styckenabåda lagarna § 72
valgloven. Valsedlarnafjärde-femte styckena kommunale§ 78 är

väljarensäkerhet kan hurogiltiga de blanka, inte med avgörasärom
valsedelvalstället utgiven använtsröstat, än samt omom annan en

stycket folketingsvalg-givits kännetecken § 69 förstavalsedel har ett
kommunale valgloven.och § första stycketloven 75

danska byggerSammanfattningsvis kan konstateras det systemetatt
frimöjlighet tillvalförberedelser. Någonpå genomreglerade officiella

inflytandeharförekommer inte. Partiernanomineringsrätt överstort
kandidaterbeträffande allaoch har beslutanderättnomineringen som

kringgärdar nomineringenregleringanmäls i partiets Den somnamn.
för platsfördelningssystemförutsättning dettycks somvara en

för kommunalatill viss del detillämpas i folketingsvalen ävenmen
i den meningfria nomineringsrättenvalen. Något missbruk denav

förekomma.i Sverige lägger i ordet kan intevisom

3.10.4 Finland

presidentFinland väljs därförrepublik. IFinland bekantär ensom en
valregeringsformen och lagenframgårenligt regler om avsom av

år. valpresident hålls sjätte Dessarepublikens president. Val varav
framställning. Riks-förbigås i dennaemellertid speciella varför deär
riksdagsordningen i§finska folket 1detdagen utsägerrepresenterar
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Övrigafimis.rikdagsmannavalenfinskaför dereglerviktigarevilken
riksdagsmannavali lagenriksdagsvalet finnsbeträffanderegler om

vallagenkommunalai denkommunala valenför de1969391 samt
1969 10partilagenstadganden ivissafinnsHärutöver1972361.

finansieringochregistreringbeträffandebestämmelserharvilken av
iDessavalförberedelser. äroffentliga stortanvändsFinlandpartier. I

varför devalenkommunaladeriksdagsmarmavalet ochfördesamma
förreglernafrånavvikerfall dedeendast förkommenterassenare

övriga reglerna.deförgällerriksdagsmannavalet. Detsamma
riksdagsordningen§enligt 2bildarriksdagenfinska enDen

FinlandiValperioden är200 riksdagsmän.bestårDenkammare. av
valetlandet. Deti helasamtidigt senastevalen förrättasochfyra år

intefjärde årocksåval förrättasKommunala1995. varthölls år men
riksdagsmamxavalet.medsamtidigt

omedel-riksdagsordningenenligt 4 §Riksdagsmännen genomutses
kommunalvalenför ävengällerval. Detsammaproportionellaochbara

riksdagsordningen.finns iuttalande dettadirektinget omom
partiernärvarande nioförfinns representera-riksdagenfinskaI den

föreningregistreradendastpartilagenenligt 1 §partiMedde. avses
registrering kanSådanpartiregister.särskiltinförd iär ettsom

000har minst 5politiskt syfte,fullföljerföreningerhållas ettsomav
förstadgarbeslutatvalberättigade anhängare,riksdagsmannaval attvid

uppgjort allmäntprinciperdemokratiskaiakttagande ettsamttrygga av
mandatfördelningenförförutomhar betydelseRegistreringenprogram.

offentligt stöd.erhållaför möjligheternaockså att
Valkretsar1812 ochi minstriksdagsval indelatvidFinland mestär

på debyggakanValkretsarnariksdagsordningen. sägasenligt 4 §
valkretsarnavalkretsar. Ifinns 15närvarandeFörfinska länen.

Åland mellanmandat,finnsdet endastdärförutomförekommer, ett
befolknings-fördelas utefterValkretsmandatenmandat.8 och 22
Utjämnings-1994 12.Anckar i StvTi valkretsarna seunderlaget s.

inte.mandat förekommer
finskamandatfördelningsmetoden har detGenom systemet sagts
Emellertid spelar härpersonvalsinslag.med starktvalsystemettvara

proportionellt iskerroll. Fördelningenpartierna storenannarssom
för-specielltmetod.dH0ndts Det ärenligt ärvalkretsama attsom

bidrarjämförelsetal. Dettakandidatsenskildför varjedelningen sker
finskai detpersonvalsinslagettill ökaorsakerbland andra att

ingåmöjligtnedan skalldetEmellertid nämnas attärsystemet. som
parti förför varjeräknaspersonligavalförbund. De rösterna samman

inomröstetal ihopräknas kandidaternasvalförbund ingåttssig. Har
valförbundrespektiveparti eller listavalförbundet. varjeInom utses

Mandatfördelnings-högst jämförelsetal.kandidat harsedan den som
riksdagsmannavallagen och 79-83 §§framgår 85--89 §§reglerna av

kommunala vallagen.
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loppförändrats under årensFinland harNomineringsförfarandet i
fråndenår 1969 utgickFöre1994 12-13.Anckar i StvT atts.

röstberättigade valkretseninombestående 30Valmansföreningar av-
1969reform årvalet. Vidkandidater tillnominerakunde en-

Endastkandidater.nominerapartiernamonopol förinfördes att
ordningkandidater i denföreslåkunde dåregistrerade partier som
för valmans-möjligheterinförthar återNuföreskrev.stadgarna man

till valen.kandidatnanmföreslåföreningar att
uppställa fjortonvalkretsi varjekanregistreratsPartier som

ochskall väljasi kretsenantaldet högrekandidater eller ensom
partietmåsteskall publiceraslistanpublicerad. Fördemlista med att

omröstningSådanmedlemsomröstning.vidkandidatersinaha utsett en
så mångaendast nominerardet fall partietobligatorisk förinteär

Övriga bestämmelservalkrets.uppställa ipartietkandidater ägersom
Reglernaför partiet.stadgarnaskall framgånomineringen omavom

riksdagsmamiavallagen.framgår 26 §för partiernanominering av a
reglerytterligare äger rösta,förekommer vissaDessutom vem somom

kandidater iföreslåpartietinominstanser ägeroch vilka som
kandidatHär kanriksdagsmannavallagen.f §§ nämnas26 b-26 att en

ellervalmansföreningoch förvalkretsendast ifår ställa enenupp
parti.

uppgådockuppställa kandidaterfåskall förValmansföreningar att
riksdags-§valkretsen 31iröstberättigade100till minst apersoner

föreslå1994 13. DeStvT ägerjfr Anckarmarmavallagen, s.
ansökanfår. Tillvad partiernaantaltillkandidater motsvararett som
formellastiftarna och vissafogasstiftelseurkundskall som anger

regelkandidaterna. Enochbeträffande medlemmarnauppgifter som
valmansför-får medlem iendastkan nämnas är att envarapersonen

emng.
kanviss omfattning. Detillåtna itidigareValförbund nämntsär som

Partiermellan partier. ochValmansföreningar elleringås mellan olika
framgårvalförbund vilket vidinte ingåkan däremotValmansföreningar

riksdagsmarmavallagen.§§30 och 30jämförelse mellan een
kandidaternavalmansföreningellerAnhållan från parti attett omen

före valet. Tilldagenskall 51:askall offentliggöras göras senast
identifieringsuppgifter för kandidaten.fogatskallanhållan vara

samtyckt till nomineringen. Varjeockså skriftligen haKandidaten skall
valmansföre-valkrets och föri endastkandidat får ställa enupp en

riksdagsmannavallagen.framgår 29 och 31 d §§reglerning. Dessa av
valmansför-hela tiden gällt detkommunala valen harde ärFör att

partierna.kandidater jämte Demöjlighet nomineraeningar har attsom
röstberättigade med-tiovalmansföreningarna bildaskommunala av

medreglerna ikommunen. I övrigtlemmar i överensstämmer stort
finns i kap.Reglerna 3för riksdagsmannaval.vad gällersom

kommunala vallagen.
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Sedan anmälningarna valförbunden kommit in skall den centralaom
valmyndigheten fastställa ordningen för listorna. Detta sker attgenom
ordningen mellan listorna sammanställs på grund företagenav en

Varje kandidat tilldelas förlottning. sedan löperett nummer som
kandidatlistoma församtliga kandidater i krets. Sedan trycks atten

till de olika vallokalerna. Alla kandidaterna i valkretsenlevereras ut
listan. På listan skall också finnas uppgiftskall finnas på den tryckta

valförbund och partinamn.om
någon i kandidatlistanVäljarna äger rätt röstaatt upptagen

cirkel på röstsedelnsker väljarna inomDetta attgenom enperson.
önskarkandidaten de vald. Röstningsför-antecknar numret se

riksdagsmanriavallagen och § kommunalafarandet regleras i 55 § 52
framgårvallagen. Av sagda regler personvalet i princip obliga-äratt

innehåller flertoriskt. Röstsedeln ogiltig valkuvertär änom en
valsedeln bristfällig eller det inte klart framgårröstsedel, är vemom

valsedeln avslöjar valhemligheten, valsedeln intesom avses, om om
officiella stärnplats. riksdagsmannavaletden eller inte behörigen Förär

tillkommer den ogiltighetsgrunden någon på kandidatröstatatt en som
framgårställer i två Valkretsar vilket inte tillåtet. Dessa reglerärupp

83 § riksdagsmamiavallagen och 77 § kommunala vallagen.av
framgått tillämpar Finland offentliga valförberedelserSom isom

viss mening reglerar partiernas inre arbete. Endast officiella valsedlar
godkända. Valmöjligheten för väljaren därför begränsad. Någraär är

möjligheter till missbruk nomineringsrätten i den mening vi iav som
begreppet förekommerSverige använder inte.

3.10.5 Norge

norska valreglerna framgår dels Grunnloven från år 1814, delsDe av
fylketingsvalglov stortingsvalg, kommunstyrevalg valglovenom og

1985 Grunnloven finnsden 1 l endast vissa centralaav mars nr
stadganden medan framgårde detaljerade reglerna valgloven.mer av
Grunnloven behandlar endast val till det norska parlamentet, Storting-

Det därför inte grunnlovsstridigt införa andra förregleräret. att
fylketings- eller kommunstyrevalgen Overå Dalbakk, Valgord-
ningen, 15.s.

Stortinget har 165 enligt Grunnloven.ledamöter § 57 Stortinget är
iindelat två avdelningar. Lagtinget har 41 ledamöter utsessom av

till reglerasStortinget. Valet Lagtinget inte i valgloven. Resterande
ledamöter i Stortinget Odalstinget alltså har 124 ledamöter.utgör som
Valperioden för Stortinget fyra år § 54 Grunnloven. Valperiodenär
för fylketinget och kommunstyrelse också fyra år dessa valär men
behöver inte ske samtidigt med stortingsvalet.

Val till fylketinget och kommunstyrelse skedde år 1995. Flera
fannspartier registrerade. Registrering sker hos notarius publicus i
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registre-antaletuppgårTotaltvalgloven.i § 17föreskrifterenligtOslo
partipolitisktregistrerafå22. Förtill ettpartierpolitiskarade att

till5 000minstskallSåledesröstberättigade.antalminstavisstkrävs
ansökan.underskrivitharöstberättigadestortingsvalen personer

förväxlings-fårintepartibeteclmingskall varaDessutom somangesen
beteckning.registreradmedbar annan

fördelasGrumiloven54Enligt §proportionella.valennorska ärDe
uddatalsmetoden.jämkadedenenligtstortingsvalenvidmandaten

valdistriktfylkar, utgörs.k.Valkretsar, ettpåfördelasMandaten som
GrunnloveniharfylkeVarjeterminologin. ettnorskaenligt den

olikademandat föroch 15mellan 4varierandemandat,antalfastställt
distriktsrepresentan-mandat,uppgår dessaTotaltfylkarna. angersom

påmandatresterandefördelningskerHärutövertill 157. aventerna,
så fåalltsåutjämningsmandat ärDessa somutjämningsrepresentanter.

fördel tillkomnaStortingsvalens attförUtjämningsmandaten äråtta.
tilldelningfinns rörvalen. Deni spärrproportionaliteten avöka som

utjämnings-fördelningenvidfå deltaFörutjämningsmandat. att av
ifyra rösternauppnått minstpartiet ha procentmåstemandaten av

Grunnloven.§ 59landet se
metodföljerfylketingsvalenimandatenFördelningen sammaav

Emellertidvalgloven. är§ 59 ut-stortingsvalenvidfördelningensom
mellanproportionalitetenökatill förintehärjämningsmandaten att

kommunersamtligatillfördessaverkarstället attI attpartierna. se
Valgord-Dalbakk,Overåfylketingetirepresentationfylken hari

253.ningen, s.
behandladebådadehelt fråndäremotskiljer sigKommunstyrevalet

mandat-ochutjämningsförfarandenågotinteförekommervalen. Det
§ 64användsmetodDenfördelningsmetoden är somamian.en

avgivnaantalet röstermultiplicerarföljande. Manpågårvalgloven ut
Därefter divideraslistestemmetalet.det s.k.mandat,antaletmed

ökasSedanmedökatmandatantaletmedlistan ett.röstetalet för
Droopsvariantmetodenframgårmed Som ärdenna kvot avett. en

2.2.l0.avsnittvalkvot se
pådelsberorDettabegränsat.starktPersonvalsinslaget i Norge är

förändraför väljarnamöjligheternapånomineringsförfarandet, dels att
personvalsinslagetkommunstyrevaletVid ärutfornming.valsedelns

44.1993:21och SOUnedanstarkare se s.
godkäntsvallistorröstningutgår frånvaletnorskaDet avsom

godkändabliskallvallistornaförKravenvalmyndighetema. att
bl.a.innebär kravReglernavalgloven.26ochframgår §§ 25av
ord-valåret,julitill 1anmälan vilkenfördagför sistatidpunkt sats

kandidaternauppgifter samtkandidatnamnen,mellanningen om
Detvalkretsen. ärröstberättigade iantalvisstfrånunderskrift ett

och191994Valen i StvTnomineringarnastår förpartierna s.som
i §§reglerasNomineringsförfarandettill valen.vallistornaanmäler
denobligatoriska iinteemellertidReglernavalgloven. är18-23
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från nominationen ogiltig § 18 andrameningen avvikelser dem göratt
partierna intestycket valgloven. I stället reglerna uppbyggda såär att
anledningerhåller statlig ersättning för kostnader de har isom av

första stycket.nomineringsarbetet de inte följer reglerna § 18om
kan dessutom ha nomineringsregler i sina stadgar.Partierna egna

fria utforma regler.Härvidlag partierna, liksom i Sverige,är att egna
godkäntsVäljarna vid röstningen bundna de vallistorär som avav

på devalmyndigheterna. Det alltså inte möjligtär rösta änatt annan
vallista. Skulle sådant förekomma påuppförda på någonärsom namn

stycket valgloven.valsedel bortser från det § 44 5 andraman nr
på valsedeln, någotdet tillåtet strykaDäremot är att somnamn

tillåtetemellertid har haft dålig genomslagskraft. Det ocksåär att
nämnda paragraf 4 förstaändra ordningen mellan kandidaterna se nr

Vid kommu-Overå Dalbakk, Valgordningen, 187.stycket och s.
möjligheterväljarens frihet Förutom denalvalen större.är som

två möjligheter.stortings- och fylketingsvalen medger lagen ytterligare
förstärker sinförsta s.k. kumulering vilket innebärDen röstär att man

tillandra möjligheten möjlighetentilläggsröst. Den ärgenom en
innebärslengere. Detpanachering eller det kallas i Norge attsom
framgårtill från lista. Dessa reglerskriver ett avman namn en annan

också Overåandra stycket och valgloven se§ 44 4 5nr nr
Dalbakk, Valgordningen, 189-192.s.

framställs valmyndigheterna.Några officiella valsedlar inte av
valsedlar trycksvalmyndigheterna sörja föråligger detDäremot att att

finnsantal för kunna delas i vallokalen. Dettill tillräckligt att utett
används.fall tryckta valsedlarna intekassationsregler för det deinga

använderkonstateras i NorgeDet kan avslutningsvis ettatt man
fri nomineringsrättofficiella valförberedelser. Någonmedsystem

norninerings-således inte. Några problem med missbrukföreligger av
därför inteförekommer i Sverige förekommerpå det sätträtten som

i Norge.

Storbritannien10.5

Förenadeoegentligt detStorbritannien vi här någotMed avser
FörenadeStorbritannien och Nordirland. Det Kunga-Kungadömet

Skottland. Storbritan-Storbritannien England, Wales ochdömet avser
Parla-form grundlagar.någon skriven författning inien har inte av

Överhuset, Housebildats historisk utveckling.harmentet genom en
i fortsätt-dag direkt politisk makt och vi bortserof Lords, har i ingen

väljs dockfrån Underhuset, of Commons,ningen detta. House genom
fria och direkta val.

vallagen,väsentligt i den brittiskaValförfarandet regleras i allt
kommit tilläggTill denna harof the Peoples Act 1983.Representation

röstningangående samtidigof Peoples 1985,Representation the Act
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mindrevissatill Europaparlamentetparlamentsval och valvid samt
och Repre-Peoples Act 1991Representation of theändringar genom

Peoplesof the ActRepresentationPeoples 1993.of the Actsentation
valockså regionalavalenhar medprincip alltreglerar i göra;attsom

ledamöter iantaletSkottland, dock undantagetochEngland, Walesi
valbarhetsvillkoren. Dettavalkretsindelningenochunderhuset samt

ändringar.1948 medof ActCommonsi stället i Houseregleras senare
desammairegionala valenvalförfarandet i de ärförReglerna stort

endast skallfortsättningenvarför vi iparlamentsvaletförsom
parlamentsvalet.reglerna iförredogöra

Antalet platserenmansvalkretsar.majoritetsval iharStorbritannien
mångalikanärvarande 651. Dessaföri underhuset är motsvaras av

ifinns i England, 72Valkretsar 524totala antaletdetValkretsar. Av
the constitu-Nordirland. ValkretsarnaWales och 17 iSkottland, 38 i

folkom-för överbryggamellanrummed jämnaencies över attses
tionde tillskall skeandra förändringar. Dettaochflyttningar vartvart

1980-taletmittengjordes irevideringenår. Senastefemtonde av
240.1990-1994, Avpolitical factsBritishButler,Butler s.

uppgift.indelning grannlagasådanskälförklarliga är enen
bakomfokuseras kringenmansvalkretsenvalet iTrots att personen

Storbritarmien sebetydelse ipartivaletspelarkandidaten storen
s.k.denpolitiskabrittiska1994 229. DetSärlvik i StvT systemet,s.
harnormaltregerande partietinnebär detWestminstermodellen, att

tillsyftar främstunderhuset. Systemetmajoritet i attstöd i egenen
åtminstoneocksåförutsätterregeringsunderlag. Dettastabiltuppnå ett

erkända ivarkenpartiernaoppositionsparti. dettaTrots ärstarktett
Inteof the Peoples Act.Representationellerof ActCommonsHouse

partierpolitiskaregistreringnågon formförekommerheller avav
inför valen.

till tvåpartisystemupphovharbrittiska valsystemetDet ettsagts ge
eller ToriesTorypartietKonservativa ellervarittvå partiernadär de

tredje partiet,emellertid det1970-talet harFrån börjanoch Labour. av
och harkommit framåterLiberaldemokraterna,benämnt ennumera

underhu-spår inågra särskildainteandelbetydande röster avsattsom
Liberaldemokraterna 17,8erhöll1992Vid valet år procent avset.

hade 41,9underhuset. Toriesplatser iendast 20 procentrösterna men
ochoch Labour 34,4platser rösternaoch 336 procentrösterna avav
intebrittiskaframgår detRedan häravplatser.271 systemetatt

resultat.proportionelltbefrämjar ett
Upplösningupplösning vanlig.år. FörtidaValperioden fem ärär av

valperiod börjar löpa.ordinarieinnebärparlamentet att en ny
Storbritan-majoritetsvalsystem. IredanValsättet nämntsär ettsom

relativinnebärñrst-past-the-post vilketbrukar det kallasnien att
501finns i ruleregler för valsättettillräckligt. Närmaremajoritet är

1983. DärPeoples ActRepresentation of the sägsschedule tilli 1 att
skall förklarasfått majoritetenvid val rösternakandidatden ett avsom
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valkretsar kan kandidat stå outmanad. Något valvald. I vissa en
ofdå inte förrättas rule l72 i schedule till Representationbehöver 1

valkretsen1983. Kandidaten då vinnare ithe Peoples Act utses som
schedule.502 nämndarule av

kandidaternaunderhusval krävskunna ställa iFör attatt ettupp
Nomineringsförfårandet regleras i nämnda schedule tillnomineras.

enligt i förvägNominering kandidat skallvallagen. göras ettav
avlämnas antingen kandidaten själv ellerfastställt formulär och enav

föreslagnaNomineringshandlingarna skall denförslagsställare. uppta
framställs oftaidentiñkationsuppgifter. Förslagenkandidatens av en

Organisationparti. organiserade valkretsvislokal Dessa ärettgren av
skallparties, 14-18. Varje parti denof political utser sompersons.

enligt partiets internakandidera för partiet i den aktuella valkretsen
således för detta. FörNågra offentligrättsliga regler finns interegler.

administrerar valet förvarje kandidat skall det finnas agenten som
1983.kandidaten section 67 Representation of the Peoples Act

Kandidaten kan sin agent.vara egen
fogas underskrifter från väljare.Till anmälan kandidat skall vissaav

förslagsställare eller sekond. Ytterligare åttaTvå dessa skall varaav
skall biträda anmälan kandidaten rule i schedule l till Repre-71av

of the Peoples 1983. Varje väljare får endast stödjasentation Act en
skall detanmälan. anmälan skall biträdas tio väljareFörutom att av

skriftligt, medgivande från kandida-finnas med vittne bevittnat,ett ett
1983.rule 8 schedule till Representation of the Peoples Act1ten

krävs deposition E500. Representation ofDessutom Section 13en om
the Peoples 1985 höjt beloppet från E150. JfrAct närmaresom om
hur depositionen kan ställas i rule 92 schedule till Representationl
of the Peoples 1983. Sedan anmälan kommit valmyndigheten tillAct

valet dagarhanda, vilket skall ske så kungjorts ochsnart senast sex
därefter, skall den Om formföreskrifterna riktiga ochprövas. är
kandidaten uppfyller valbarhetsvillkoren i Representation of the

1981 skall de nominerade kungöras.Peoples Act namnen
Valsedlar gäller för varje valkrets och trycks enligt offentliga

föreskrifter på särskilt officiellValsedeln skall förses medpapper. en
Samtligastämpel. kandidater i valkretsen skall påupptagnavara

valsedeln. Väljaren erhåller valsedeln först i vallokalen och skall på
den markera kandidat. Reglerna röstning framgår rulesen om av
32-43 schedule till Representation of1 the Peoples Act 1983.

Rösträkningen inte offentlig. Endast vissaär personer som ex-
empelvis kandidater och deras hustrur och får detmän närvara som
uttrycks i lagen. valsedelEn ogiltig den inte har den officiellaär om
stärnpeln, fler kandidat markerad, den märkt påän är ärom en om
sådant den kan avslöja Väljaren eller den blank. Dessasätt äratt om
regler framgår rule 471 nämnda schedule. Däremot ärav av
Valsedeln inte ogiltig på grund väljaren markerat kandidaten påattav
fel ställe eller på med kryss eller medsätt än änannat ett ettmer
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väljarenskandidat ochvilkenframgårändådetkryss avsessomom
schedule.närrmda472ruleframgårinteidentitet

vid handenvaletbrittiskakring detreglernaSammanfattningsvis ger
före-Dettillämpas.valsedlarofficiellaochkandidaturofficiellatt

meningdeninomineringsrättfrinågonintesåledes somkommer
vald krävsbliFör attvallagstiftningen.svenska atti denavses

anmälts.kandidaten

Tyskland10. 63
.

Tysklandeftersom ärkompliceradsystematiskttyska valrätten ärDen
bestårtill parlamentetdelsdärValförbundsstat. äger avsomrumen

direktväljsdenendastFörbundsdagenochFörbundsrådet senarevarav
tilldelsochLandtag,s.k.parlament,till delstaternasdelsfolket,av

återför-sedanbestårTysklanddelstatema.iförsamlingarkommunala
valreglernauppbyggnadenlagtekniskadelstater. Den16eningen avav

23denGmndgesetz,författningen,tyskadenutgångspunkt isin avtar
valen. Avbeträffandereglerfåtalendastinnehåller1949. Denmaj ett

skall väljasFörbundsdagenemellertidframgår38artikel genomatt
framgårval.hemliga Dessutomochlikafria,omedelbara,allmärma,

skallreglerVidare närmare18 år.rösträttsåldem attär gesangessom
särskild lag.i en

Bundeswahlgesetz,vallagen,tyskadenåsyftas ärlagDen avsom
tillvalethuvudstadgandenvissalagenden1956. Imajden 7 omges

Bundeswahl-valförordning,ansluterTill lagenFörbundsdagen. en
valförfa-delarprocessuellaformella ochbehandlarordnung, avsom

delstatsvalensammansättning Förvalmyndighetemasrandet m.m.som
påbyggerdelstat. Dessavarjeförsärskild vallagfinnsLandtagtill en

nominerings-gällersärskilt vadochdelariBundeswahlgesetz stora
kommunaladereglerarvallagargäller för deDetsammarätten. som

därförkommerreglerDessa attvarje delstat.valen inom senare
utgjordetidigaredelstaterdesporadiskt. Förendastbehandlas som

och deÖsttyskland delstatsvalenöverblicka hursvårtdetär att
utformas.kommerinom dessakommunala valen attstater

Grund-artikel 39årfjärdehållasskall valFörbundsdagenTill vart
medåterföreningenEfter1994.hölls i oktobervaletSenastegesetz.

Östtyskland valsättetval. Genomvid varjemandat besättasskall 656
antaletinnebärsituationer representanteruppkommadetkan attsom

valperiodinnevarandeförfalletSåangivna.det i lagen äröverstiger
HandbuchAmtlichesse672 ledamöteruppgår tillledarnotsantaletdå

kom-skerValetTeil V.Deutschen Bundestages,des genom en
listvalproportionellaochenmansvalkretsarimajoritetsvalbination av ivalsystemetför det tyskanedan. Ettskall berörasdelstateni annatsom

7förstahands-tvåväljare harvarje röster;dragkarakteristiskt är att en
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Zweit-andrahandsröstochmajoritetsvaletförErststimmeröst en
listvalet.förstimme

ställatrettiotal partierbrukarFörbundsdagentillVid valen ett upp.
KringFörbundsdagen.representerade ipartiernärvarande ärFör sex

stad-grundläggandeDetreglering.så ringaintefinnspartierna en
Artikel 21ifinnerdemokratinirollpartiernasgandet manom

båderegleras1967juliden 24ParteigesetzEnligtGrundgesetz. av
skall fåföreningarbete. Förinrepartiernasoch attpartibegreppet en

för-bl.a.Parteigesetz§ 2enligtkrävs attpartirättsställning som
Fråganåsiktsbildning.politiskförverkatvaraktigteningen om en

partiernaval sittfår vid närpartiskallförening ett svaranses som
femminstinte harpartiEtti valet.deltagandeanmäla sittskall som

dagar90skallLandtagnågoneller senastFörbundsdageniledamöter
Absatz 2§ 18Valmyndighetentilldeltagandeanmäla sittvaletföre

elleravslåsoch kananmälanSedan prövasBundeswahlgesetz.
GrundgesetzArtikel 21finns ihäromreglernamateriellabifallas. De

kanpartiet intedetinnebäravslåsdenOm attParteigesetz.och § 2
tillkandidaterföreslåvälvaletipartilistamedställa menupp

uppfyller kravetpartierandravalkretsarna. Förimajoritetsvalen som
ParlamentsrechtSchreiber ienkelt seförfarandetledamöterfem är

föredagarskall 72Valmyndigheten423.Parlamentspraxisund s.
valetställa iberättigadepartiermeddela vilka är attvalet uppsom

detföljerdet sagdaBundeswahlgesetz. Av att4 1Absatz§ 18 nr
vidolikamellanskiljalämpligtkan treregeltekniskt att gruppervara

partier. Dettvåhar vi motsvararförstadetvalen. För typer enaav
alltså inteoch harBundeswahlgesetzAbsatz 2i § 18beskrivningen

Landtag. Deneller i någonFörbundsdagenisigledamöterfem vare
uppfyller kravetpartietetableradedetpartiandra är somtypen av

skall ärnämnastredjeval. Deni sådantledamöterfem gruppen som
ändå kanpartierbetraktainteföreningar ärsådana att mensomsom

majoritetsvalen.ikandidatmedframgå en
Delstater-indelad efter delstaterna.också vid valFörbundsstaten är

iValkretsamaWahlkreisen. ärValkretsarindelade isiniär turna
§ 2röstningdärWahlbezirke ägerindelade distriktisin rumtur
börochinga delstatsgränserskärValkretsamaBundeswahlgesetz.

regelbundetValkretsamakommungränser.skäralagen inteenligt ses
befolkningsmässigtbörValkretsamavalkretskommission.över av en

befolkningsunderlaget igenomsnittligadetunderstigaellerinte över-
33mmedavvikerOm det änmed 25valkretsarna än procent. mermer

framgår § 3reglerske. Dessaindelningmåste avprocent nyen
225 000cirkainnefattarGenornsnittsvalkretsenBundeswahlgesetz.

ValkretsarNordhein-Westfalen 71hadeår 1994Vid valetpersoner.
Valkretsar. Bremendelstat såvittdärmedoch största varavservar

valkretsar.sinaminst med tre
skermajoritetsvaletpraktisk betydelsefårValkretsama attgenom

relativanvändsmetodDen ärenmandatsvalkretsar.dessai som
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Hälften antalet platser i För-majoritet § 5 Bundeswahlgesetz. av
2mandat fördelas detta § lbundsdagen eller 328 sätt satz

proportionellaFördelningen mandat vid deBundeswahlgesetz. av
Tysklandfrån fördelning med helavalet utgår däremot somen

räknas till detill valet i Tyskland börområde. har ledaDetta sagts att
i StvT 1994 25-26,Peterssonproportionella metoderna se t.ex. s.

and156 Lijphart, Electorali ElectioneeringKaase systemsamts.
34 och 36.party system s.

kombinationenvallagstiftningen skiljer på grundtyskaDen avav
två olika möjligheterproportionella val mellanmajoritetsval och att

Å förslag lämnas angåendekandidatförslag. sidan kanframställa ena
Ävalkretsförslag Kreiswahlvorschläge.kandidat i valkrets,en en

.-proportionella valen. skersidan kan nominering ske till de Dettaandra
partilista eller landlistaanmälan hel lista,ofta genom en av en

kandidater.Landelisten, med
sker med helamandaten utifrån andrahandsrösternaFördelningen av

tillgår enligt följande. Samtligafördelningsområde ochTyskland som
jämförs.andrahandsröster på landslistornai Förbundsstaten avgivna

varitandrahandsröster från valsedlarHärvid skall dock avräknas som
majoritetsval inteledamöter i valkretsmed och utsett genom men som

med partilista.parti eller parti inte ställerföreträder ett ett som upp
omfattning §listförbund tillåten i viss 7Det kan nämnas äratt

skall i principBundeswahlgesetz. antal platser besättasDet ärsom
skall emellertid628 Förbundsdagen innefattar. Från det taletalla som

erhållitför de mandat kan ha tillfallit partieravdrag göras somsom
med landlista eller tillfallit ledamotvalkretsmandat inte deltarmen

något finns för partier inteinte ställer för parti. En spärr somsom upp
valkretsmandat.andrahandsrösterna elleruppnått fem procent treav

mandatför-deltar inte i dennaPartier inte kommer över spärrensom
erhållet också från deteventuella mandat de räknasdelning och som

framgår § 6skall fördelas. Dessa reglertotala antal mandat avsom
mandatfördelningsmetodAbsatz och 6 Bundeswahlgesetz. Den1 som

mandat landlistorna den s.k.används vid fördelningen ärav
avgivna för alla partier delas medHareNiemeier. Dvs. antalet röster

röstetalmandat skall fördelas, avsnitt 2.2.10. Partietsantalet som se
erhållna valkvoten varvid antalet mandat listadelas sedan med den per

absatz 2 ocherhålls. Reglerna framgår nämnda lagrumav
delstaterna med mandatför-Mandaten fördelas sedan samma

Härvid dras de valkretsmandatdelningsmetod tidigare. somsom
direktval från det antal mandatpartiet fått somgenom summan av

fördelningen med Förbundsstaten utgångspunkt.partiet fått vid som
parti erhåller fler mandat direktval vad detOm än ärett genom

berättigat till enligt andrahandsrösterna behåller partiet de rösterna.
Uberhangsmandateövennandat uppstå vilket godtasHärigenom kan

tillsätts i den ordningenligt vad Platsernasagts.som ovan som
landlistan.framgår ordningen kandidaternaav av
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kandidater.på strikt uppställningMandatfördelningen bygger aven
därför föreskrivna. NomineringenOfficiella valförberedelser är anses

ocksåuppgift för partiernaförfattningsrättsligviktig enmenvara en
Parlamentsrecht und Parla-angelägenhet Schreiber ipartiets inre

ochfinns således både i stadgarna419. Regleringenmentspraxis s.
skallockså påpekas i § Parteigesetz. Härvallagstiftningen vilket 17i

Tyskland, liksom i Sverige, kandet inom partierna iendast nämnas att
förkandidatnamnen. Reglernakomma fram tillfinnas olika sätt att

finns och 27 Absatz 5kandidatnomineringen inom partierna i § 21 §
Bundeswahlgesetz.

föreslås både till majoritets-förutsätts kandidaterSom attsagtsovan
delstater-till det proportionella listvalet inomvalet i valkretsarna och

särskild valmyndighet. Ett parti kanskallFörslagen prövas av enna.
endast anmälaAbsatz Bundeswahlgesetzdock enligt § 18 5 en

och lista i varje delstat.varje valkretskandidat i en
valkretskan-valkretsförslag för etablerat partisInregistrering ettav

instansenkelt. Genom styrelsen eller behörigdidat relativtär annan
Till skallanmälan valkretskandidat ansökaninom partiet kan göras.av

och för-valet kandidat gått till på stadge-fogasintyg attom av
fattningsmässigt vis.

etablerade jfr vadpartier inteFör är sagtssom omsom ovan
skall förutom18 Absatz 2 Bundeswahlgesetzpartier enligt § un-

valkretsenfrån partistyrelsen också minst 200 idertecknade handlingar
Bundes-underteckna förslaget § 20 Absatz 2röstberättigade personer

wahlgesetz.
valkretsförslagetpartier skall tillAndra föreningar eller ängrupper

vilketfrån 200 röstberättigade i valkretsenfoga underskrifter minst
framgår § 20 Absatz 3 Bundeswahlgesetz.av

måste bekräfta sinsamtliga fall gäller valkretskandidaterrtaFör att
medgivande kan inte återkallas.kandidatur. Ett sådant

dagar före valet § 19Valkretsförslagen måste ha lämnats 66senast
Bundeswahlgesetz. samtliga valkretsförslag skall enligt § 34Av

frågadiverse uppgifter framgå. Det exempelvisBundeswahlordnung är
för-personuppgifter, föruppgifter kandidaternas namnetomom

dennespå förtroendeperson ochslagställande parti, namnet en
ställföreträdare underskrifter från styrelser i partiema.samt

vilka gäller inom hela delstaten, kan endast in-Landlistoma,
efter ansökan partier. skall liksom valkretsför-registreras Dettaav

ske 66 dagar före valet. etablerade partier kan deslagen För av
partierna valda kandidaterna anmälas för registrering attgenom
partistyrelsen undertecknar anmälan. partier inte etableradeFör ärsom
jfr vad partier enligt § 18 Absatz Bundeswahl-2sagtsovan som om

frånkrävs dessutom underskrifter i delstaten röstberättigadegesetz
till antal tusendel antalet röstberättigade iettpersoner av en av

Också beträffande landlistan skallvalkretsen, dock högst 2 000.
framgå under vilket partinamn kandidaterna kandiderar. Dessutom
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önskar. Enpartietordningi denkandidatnarnnen sättasskall som
Med-kandidatur.sinmedgivithanendastkandidat kan tas upp om

Bundes-§27framgårreglerDessaoåterkalleligt.givandet är av
uppgifterframgå liknandeskalllandlistananmälanAvwahlgesetz. av

39§framgårvalkretskandidat. Dettatillförslagförgäller avsom
Bundeswahlordnung.

landslistomaoch prövatsvalkretskandidatertillförslagenSedan
Valsedeln,dessa.registreravaletföredagarvalmyndigheten 58skall

registreringen.grundvalutformasskall sedanofficiell,är avsom
valkretskandi-allaDentvå spalter. vänstrainnefattarValsedeln upptar
högrapartibeteckning. Denmed upptarvalkretsendater inom

delstaten.partier inomsamtligaförlandlistoma
förstahandsrösttvå Enväljarenförfogar röster.överVid röstningen

ilandlistanförandrahandsröstochvalkretsenmajoritetsvalet iför en
förstahandsröstsinså väljarnatillgårRöstningendelstaten. att avger

valkretskandi-för denmarkeringellerkrysssättaatt ett annangenom
liknandeAndrahandsröstenföredrar.dedat engenomavgessom

därvidRöstsplittring ärde föredrar.den listaförmarkering som
förslagdebundnaVäljarnaBundeswahlgesetz. är§ 34tillåten av

ogiltighets-Avkan inteDe sättaValsedeln nanm.egnauppanger.som
valsedelnvidare ärframgårBundeswahlgesetz§ 34 attreglerna i i

ågodtashellerförbehåll. Inteellerinnehåller tilläggdenogiltig somom
fall ingendetofficiella. Fördevalsedlarandra ängiltiga röster

ogiltig.Valsedelnframgår röstenäråsiktsyttringbestämd av
innehållertyskadetkanSammanfattningsvis sägas systemetatt en

nomineringsförfarandet.ochpartiernabåderegleringomfattande av
valförberedel-offentligaDeföreligger inte.nomineringsrättfriNågon

missbruktillmöjlighetingenochlångtgående öppnar avärserna
förventilanvänds. Endetinomnomineringsrätten system som

till tals kan sägas öppnas attkommapartiminoritet engenomatt
inte skedockkanvalkretskandidat. Dettaföreslåkanväljargrupp en

käntintefram. Detmajoriteten gått ärpartinamnunder somsamma
tillämpas.förfarandesådantomfattningvilkeni ett

tillmöjligheter komma rättaolikaNågra3.11 att

nomineringsrättenfriadenmissbruketmed av

problemettill lösningalternativvi någraavsnittdettaI presenterar
inled-påpekar iviSomnomineringsrätten.friadenmed missbruk av I

medtillförsök komma rättavarjekapitel innebärtill dettaningen att
5iåtminstoneinskränksnomineringsrättenden friamissbruket att

långt. FörolikaemellertidkanInskränlcningama attnågon mening.
våra över-viskall vi här, innanöverblick presenterar egnage en
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tidigaretill lösningarförslagvissakortfattatväganden, presentera som
diskuterat.utredningar

nomineringsrättenfriadenpåpekatsammanhangi fleraVi har att
nomineringförreglersaknasidetföljdSverigei stort avär attaven

innebärframförtsförslagolikaharårens loppUnderkandidater. som
lösningenradikalanomineringsförfarandet. Den mestreglering aven

påkan skeendaströstningdärförhandsamnålanforminnebär aven
olikaåsattsomväxlandeförfarande harkandidaterna. Dettaanmäldade

offentligvalförberedelser,officiellaojfentliga ellerbenämningar som
någotellerkandidaterförhandsanmälningkandidatur,ojficielleller av

någotde på sättförslagsamtliga dessa ärför attliknande. Gemensamt
ochpartieranmälningarmyndighetförutsätter emottar avsomen

sådanInförandetförrättas.valetredan innankandidater av en
tillämpaskulle kommaSverige systemettinnebärreglering att somatt

Konsekven-avsnitt 3.10.länder seandrade flestafinns ii dagredan
denregleringsådan är attnomineringsrättenfriaför den enavserna

beskäras.skullekraftigt
talvaritpåpekatsvalförberedelser harofficiellamedSystem som

gällandedenvi hurbeskriveravsnitt 3.7Itillfällen.flertalvid nuett
deresultattillkomnornineringsrättfri ettmedordningen avsomen

valsätt. Detproportionelltövergång tillfannsförslag om ensom
valsystemproportionelladetgrund förtilllågförslag somsom

oktobervalsätt 27ProportionelltbetänkandetSverige seinfördes i
proportionella valsyste-Detbestämmelser i ämnet.flera1903 upptog

ursprungligasinvilket imetoddHondtsföreslogsmet varsom
kanintei detpartiorganisationerstrikta att ettförutsätterversion nanm

skullemed dettatillkomma rättalistor. Förfleraförekomma att
förslagsställa-pågickförekomma. Demiakandidatur attofficiell ut en

kandidatförslaget,gälldei alltbefullmäktigades att somsvarasomre,
ingelänsstyrelsen,dvs.befallningshavande,skulle till Konungens

skullevalkretsvisgälldeVarje förslagkandidater.påförslag som
giltigtgällde. Förvaletmångadubbelt så att varauppta somnamn

i valkretsenfrån 20underskrifteråtföljdesförslagetkrävdes att av
prövningsedanLänsstyrelsen skulle göraröstberättigade enpersoner.

identifika-valbarhet,avsågkandidaterna. Denbeträffandeförslagenav
någonförekomintekandidatenkandidatention mersamt attav

regi.allmännasske i dettryckningkungörande skullevisstEfterlista.
inteVäljarenvalsedel.påtryckasskullevallistorSamtliga varsamma

officiellapå dentagitsdekandidatpå änfri rösta uppatt somannan
lagstiftning.förtill grundinteladesFörslagetvalsedeln.

Även de1921betänkandeproportionsvalssakkunnigas1919 års om
avsnittinnehöllkammareandratill riksdagensvalen ettproportionella

inspira-hämtatdelhade i dennaBetänkandetkandidatur.officiellom
härskulleSåledes ävenbetänkandet.avgivnaår 1903från dettion

befall-till Konungensform lämnasskriftligikandidaterförslag på
måste haväljarehur mångafråganBeträffandeningshavande. somom
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fråganundertecknat ansökan så diskuterade de sakkunniga den attutan
stället bestämdes kungörandetnågot maximiantal. Ibestämma att av

behövde beträffande 25 de undertecknandeförslaget endast ske av
skulle bevittnad förklaring från ochväljarna. Dessutom var aven en

bifogas det framgick de villiga kandiderakandidaterna där att attvar
förslag aldrig underställt riksdagen.till riksdagen. Detta blev

till ändringar i vallagen för skyddandeI betänkandet Förslag vissa
framfördes förslag modifieratpartibeteckning SOU 1930:5 ettomav

valförberedelser. partiorganisatio-för officiella Tanken attsystem var
skulle sin partibeteckning centralt för hela landet.registreranen

förRegistreringen skulle bestå från val till val. Till detta kom detatt
förvarje valkrets skulle anmäla kandidater både registreradatt

partibeteckning och för partibeteckningar inte registrerats.som
Väljarna skulle på valsedeln partibeteckningatt tatvungna envara upp
från något de kungjorda valförslagen. För registrerade partierav
skulle partibeteckningen skyddas första måsteatt namnetgenom vara

anmält Efter viss överarbetning kunde förslag föreläggasettett namn.
framgårför riksdagen se 1935: 139, överarbetningen bilagaprop. av
fakultativatill propositionen. Förslaget innebar nuvarande regleratt

skydd för partibeteckning infördes avsnitt 3.8.1.seom
Författningsutredningens betänkande Sveriges statsskick SOU

fullständigt förslag till vallag. huvud-1963:17 inget Vissaupptog
punkter diskuterades dock. Det valsystem utredningen förordade,som

mellan val i regionkretsar och val i Valkretsar medblandning etten
personvalsinslag, förutsatte enligt utredningen officiell kandidatur.

skulle kandidater.Endast registrerade partier ha nominera Förrätt att
registrering krävdes antingen partiet i riksdagenatt representeratvar
eller partiet hade visst antal medlemmar. Antalet medlemmaratt ett

så högt 000. Till valet skulle användas officiella15sattes som
valsedlar 77 och 80. De remissinstanser yttrade sigse s.a.a. s. som
i frågan ställde sig genomgående negativa till utredningens förslag om
officiell kandidatur SOU 1964:38 48.se s.

officiellförslaget med kandidatur framladesDet Person-senaste av
vals- och valkretsutredningen SOU 1977:94. Det gick påut att
samtliga röstberättigade i valkrets skulle ha anmäla kandida-rätt atten

Möjligheten alltså förtlistor. kvarstod den enskilde väljaren föreslåatt
kandidater. Vid mandatfördelningen beaktades dock endastegna

kandidater anmälts. Systemet också regel innebarupptogsom en som
valsedlariia skulle tryckas i valmyndighetens regi. Som Personvals-att

kommittén uttalade SOU ändras fria1993:21 82 den nominerings-s.
med detta på så sista tidpunkt för nomineringrätten sätt attsystem av

kandidat flyttas fram i tiden. Emellertid måste sådan ordningnog en
enligt vår mening också innebära relativt omfattandeanses en
inskränkning den fria noinineringsrätten. Personvals- och valkrets-av
utredningens förslag ledde inte till lagstiftning.
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också diskuterats tidigare. EnMindre ingripande lösningar har
kandidater anmälts enligt 5 kap. vallagen drasådan låta deär att som

sådande valsedlar piratlistor. Entillbaka sin kandidatur utgörsom
skulle freda sigskulle innebära ovillig kandidat kunnamöjlighet att en

önskar. Folkstyrelsekom-från förekomma i sammanhang han inteatt
villkordiskuterade detta i betänkandet Folkstyrelsensmittén, som

avfärdade emellertid denna tanke. Skälet till1987:6 152,SOU s.
draanmälda kandidaterna inte bara skulle kunnadedetta attvar

från piratlista från spränglistor. Entillbaka sin kandidatur ävenutanen
effektivtskulle enligt Folkstyrelsekommittén blisådan möjlighet ett

partimajoriteten. Härigenom skulle minoriteteni handen påvapen
godkänts majoritetenminoritetslistor intekunna Deträngas ut. som av

vidbli betraktade partimarkeradeskulle riskera röstsamman-att som
särlistoma finnas kvar intakta. Avräkningen. Således skulle endast

fram något förslaglade Folkstyrelsekommittén inteden anledningen
innehåll skulle,förslag med sådantdet antydda innehållet. Ettmed

spränglistorna, intenegativa effekterna förförutom de nämnda
inskränkning den fria nomine-någon särskilt ingripandeinnebära av

sådanmöjligt medskulle dessutomtingsrätten. Det att envara
med ovilliga kandidater.reglering komma problemet

Folkstyrelsekommittén diskuteradeförslagEtt motannat som
vid 1985 års val därdet valsamarbete förekombakgrund ettsomav

vid denpartiets väljarstödfick representation i riksdagenparti trots att
i landet,motsvarade fyratidpunkten inte rösterna attprocent varav

Tankenpartibegrepp SOU 1987:6 125.införa realistisktett s.mer
frånmedlemmarinte skulle få nominerapartiorganisationattvar en

reglering,förutsätter sådannågot parti. Emellertidannat somen
medlem-ingående regleringFolkstyrelsekommittén påpekade, aven

emellertid stridareglering skullei partier. En sådanskap mot
Någotstatlig insyn.vårt land länma partiernatraditionen i utanatt

därför frami partier lades inteförslag med reglering medlemskapav
sådant innehållvår skulle förslag medkommittén. Enligt mening ettav

föreningsfriheten också måsteöverväganden angåendemedföra att
bestämmelserreglering medlemskap i partier ochEngöras. attomav

skulle innebärakandidat från partinominering inte får ske attannatav
skulle den friamed piratlistor. Emellertidkorn missbruketman

liggerförhållandenallvarligt inskränkas. Under allanomineringsrätten
uppdrag. Vi kommerlagstiftningsarbete långt utanför vårtsådantett

innehåll.något förslag med sådantdärför inte diskuteraatt
för få till ståndlösningar har föreslagitsAndra ettatt mer an-

Folkstyrelsekom-framfördes förstvändbart partibegrepp. En sådan av
oförändrat149-151, och kom igen imittén SOU 1987:6 settstorts.

Ökat personval SOU 1993:21Personvalskommitténs förslagi om
i valenpartier vill delta148-149. Förslagen går på deut att soms.

mandatför-få delta ideltagande inom viss tid förskall anmäla sitt att
och medhärigenom obehövligdelningen. Partideñnitionen blir ersätts
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Motivenanmälda partier.fördelas mellanmandatenregel attomen
möjlighetfrämst väljarens göraändringför sådan ettär atten

medtillgenomförs kommer rättapartival. Om förslagetrationellt man
på blankaskrivsi dagpartibeteckningarseriösamindrede som

partibeteckningar kommerDessa3.4.2 och 3.5.1.valsedlar avsnittse
till valet.med de inte anmältsi ochobefintligabehandlas attatt som

utkristalliseras i slutetpartikonstellationermöjligtblir inteDet att nya
före valet. Detviss tidanmälan måsteeftersomvalkampanjen görasav

någonförekommitriksdagsvaleninte viddetkan tilläggas attatt ny
skullevalet det intetid föreuppkommit så kortpartikonstellation att

det vid vissaharvalet i fråga. Däremotanmäla sig tillmedhunnit att
framföre valet gåttkort tidgrupperingarförekommitkommunalval att

församlingen.den valdatagit sig in idessutomparti ochsom å
fram för riksdagenförslag ladesFolkstyrelsekommitténs genom en i

åemel-avstyrkteKonstitutionsutskottet88:22.1987proposition prop. i
Utskottet16-17.198788:KU32bet.till förslagetlertid bifall äs. 3ordningshänseende.fördelar ihade klaraförslagetanförde fatt
nomine-den friainskränkningdenmenade utskottetEmellertid att av

ärendeuppvägdes iinnebar inteförslagettingsrätten ett sammaavsom
synpunkterföljde utskottetsRiksdagenpersonvalssystem.föreslaget

infördes inte.för partierförhandsannlälanobligatorisknågonoch
riksdagen.förelagtsinteförslag harPersonvalskommitténs ännu

flera gånger. Det ärhar diskuteratsalternativYtterligare ett
hardettaDiskussionerallmännas regi.valsedlari dettryckning omav

offentligaandraförutsättningenutifrånskettallmänhetdock i om
hadeproportionsvalskommitterade1902 årsRedanvalförberedelser.

oktobervalsätt 27Proportionelltbetänkandetsådant förslag seett
också ivalsedlar fannsofficiellaförslag79-80. Ett1903 oms.

Personval ochbetänkandevalkretsutredningensochPersonvals-
innehöllFörslaget182-183.1977:94valkretsindelning SOU s.

obligatoriskmedocksåpersonvalssystemförutom systemettett
bästutredningen,då, enligtkandidater. Detförhandsanmälan syntesav

till denmed hänsyntryckningvalmyndigheten ensamrättatt ge
enligtsammanräkningsförfarandethade vidvalsedlarnacentrala roll

och lägstalikformighetdåutredningenEnligtförslaget. manvarm
Folkstyrelsekommitténvalsedlar. Ocksåför kassationmöjliga risk av

1987:6 154.regi SOUcentralvalsedlar itryckningdiskuterade s.av
med densåframförts hängerförslag näraEftersom de sammansom

medregleringhurdet svårtkandidaturen avgöraoffentliga är att en
nomineringsrätten.friainskränka denvalsedlar skulleofficiellaenbart

god-egentillverkadeoch ingatillåtnaandra valsedlaringaOm var
beskäraskraftigtfria nomineringsrättendenskulle dockkändes genom

officiella valsedeln.den
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överväganden12

uppstå ikanproblemdeldennauppdrag i är överVårt att somse
förslagnomineringsrättenfriaanslutning till den att presenterasamt

förut-för arbetetUtgångspunkten ärden frågan.lösningartill enav
Utifrånlösningar.till vissabegränsasintesättningslös översyn som

påpekarföregående avsnittifinns vi ettutgångspunkterdessa som
finna lösningarmöjligtlösningar. Det ärspektrumbrett att somav

möjligtdetliksomnomineringsrätten ärfriaupphäver den atttotalt
nominerings-den frialämnaprincip kanilösningar sägasfinna som

sigkommittén visatöverläggningar inomvidharorörd. Deträtten
friadenmissbruketvidtasåtgärder börråda enighet motatt avom

kallarmed det viförfarandetvad gällersärskiltochnomineringsrätten
frågaförsta avgöraförutsättningenUtifrån denpiratlistoma. är atten

skall gå.ingrepplångthur ett

nomineringfrireglering elleringripandeEn3.12.1

offentliga valförbere-totaladärregleringeningripande ärDen mest en
ochkandidateroch sinaanmäler sigpartiernaanordnas, dvs.delser

regi.i centraltrycks valsedlarnadärefter
valförberedelser innebäroffentliga äruppenbara fördelar attDe som

står såvikt detrationellt val. Detgrundas ärkanvalet attett av
väljarnapartiermöjligt både vilkahuvudklart äröver taget somsom

på. Dettakandidater de haroch vilkamellan röstahar välja attatt
inslagökadehänsyn till detnödvändigare medframstår allt avsom

ochEuropaparlamentetvalet till ärförekom vidpersonval somsom
från år 1998. Förvalennationellavid de allmännatillämpastänkt att

rationelltgrundas pågenomslag ochfå verkligtpersonvalet skall ettatt
invalda iblireell möjlighetharolika kandidaterval mellan attsom

väljarenvikt fördetvaletförsamling största attden äravser av
chans bildarimligväljarna hartillkännages såkandidaterna attatt en

valförberedelserfördel medYtterligaredem.uppfattningsig enomen
partier. Denoch samverkan inomför enhetlighetde verkarär att

metodologiskaflera deocksåkan vinnasklarhet är att avsom
försvinner meddet svenska valsystemetdag finns ivanskligheter isom

slopadet gårsådanvalförberedelserna. Enoffentliga ärde attatt
förvalsedelmåstekandidatertvå anmäldakravet på atttoppaatt en

dessaden viktigasteoch kanskeskall räknas. En avarmannamnen
försvinner. Detpartibeteckningarmissbruket medvanskligheter är att

lättnad imedförvalförberedelsernatvekanheller ingenär att enom
förenklingar kansammanräkningsförfarandet. De uppvägafråga om

valförberedelser.blir följdenföre valenmerarbetedet som av
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finns naturligtvis införande valförberedelser.Det argument mot av
valförberedelser detDet tidigare alltid gjort avstyrkt äratt attsom man

strider svenskt föreställningssätt. Enligt detta det främst frågamot
kandidater inte framställer sig själva i massmedier på någotattom

särskilt aktivt ökade inslaget personval däremot någotDetsätt. ärav
kan innebära kandidaterna och partierna måste det äldreatt tasom

tänkesättet under förnyad prövning. En synpunkt med irötteramian
offentliga valförberedelser inskränkertidig svensk valrätt är att

väljarens fritt nominera. synpunkt har tidigare gjort sigDennarätt att
gällande. Emellertid kan häremot invändas den fria nomine-starkt att

praktiken inte kunnat ändra de partierna rangordnaderingsrätten i av
från effekten.kandidaterna varför i princip kan bortse den Enman

principiell det blir svårt för politiskainvändning är attnaturavannan
defraktioner slutet valrörelse dyka hotatt mot ett motupp somav en

etablerade. detta kan anföras tidpunkten för anmälanMot att avmera
skall läggas så valdagen det bara går.partier och kandidater nära som

betänkligheter kommit till uttryck och varit starkt bidragan-Andra som
förkastades deorsaker till officiella valförberedelserde attatt var

valförfarandet mekaniserades och de enskildaansågs leda till attatt
personlig insats vid valet försvåradesväljarnas möjlighet göraatt en

fick bestämmande inflytandetill fördel för partiet överettsom
anföras det beslutadekandidatvalet. dag kan dettaI mot person-

för de enskilda väljarnai stället möjlighetervalssystemet öppnarsom
valförfarandet reell möjlighet påverkainom för attatt enramen

då hjälpa tillOffentliga valförberedelser skullekandidatvalet. att ge
möjliga alternativ.väljarna överblick över

läggs påValförberedelsema innebär emellertid ett stortatt ansvar
valförberedelserförslag officiellapartiorganisationen. Genom ett om

åtminstone underför-föras fram fritt. De måstekan inte spränglistor
kallar särlistor.sanktionerade partiet och därmed det vistått vara av

pekar också på partiernaAlla hittillsvarande undersökningar att
namnlistor på så representativtförsöker komponera sina sättett som

i princip samtligaspeglar sig i det faktummöjligt. Detta attt.ex.
beställdes partiledningarna,valsedlar vid valet år 1994 ävenav

Nanmvalsedlamaavsnitt 3.5.1.minoritetens kandidatlistor se var
kandidatlistor ellerpartimajoriteten framröstadesåledes avav

majoriteten godtagit.minoriteten framtagna särlistor som
officiella valförbere-för- och nackdelarna medVi har de olikavägt

inskränkning väljarnasvarandra och funnit dendelser attmot av
medför vissa nack-fritt välja den kandidat de önskarmöjligheter att

få annorlundavalsystemet kommitdelar. Emellertid har att ennu
offentliga valförberedel-personvalsinslaget så deutformning attgenom

föreftersträvansvärda. Skälensidor framstårpositiva somsemas
bedömningen.därför vidoffentliga valförberedelser väger tungt

medfunnit förslagdet anförda har viMot bakgrund att ettav
3.13. Emellertidavsnittoffentliga valförberedelser bör presenteras
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finner vi det angeläget också visa på lösning där den friaatt en
nomineringsrätten i det lämnas orörd. För komma tillnärmaste att

med missbruket den fria nomineringsrätten har vi arbetat framrätta av
också sådan variant bygger på straffrättsligt avsnittetten som ansvar

Båda modellerna för3.14. kan sig förslag till ändringarutgöra ettvar
i vallagstiftningen. båda modellerna harFör därför författningsförslag
och författningskommentar utarbetats varför förslagen framstår som
likvärdiga. Vid våra överläggningar har emellertid framkommit en
preferens för officiella valförberedelser varför den presenteras som
första modell. Som andra modell den modell sinpresenteras tarsom
utgångspunkt i ökat straffrättsligt för den utnyttjaransvar som en

vilseledandepartibeteckning på Vilken modell slutligensätt.ett som
för lagförslagskall läggas till grund bör lämpligen förstavgörasett

sedan remissinstanserna sig.yttrat
två modellernaDe fullständiga förslag. Underpresenteras som

författningsförlag finnsrubriken således förslag till författnings-ett
ändring för varje modell redovisat under särskilda rubriker. Special-
motivering till varje författningsförslag redovisas särskilt för varje
modell i kapitel I de följande avsnitten förredovisas varjenärmast
modell de allmänna utgångspunkterna för regleringen.

till missbruket3.13 Förslag åtgärder den friamot av
nomineringsrätten: offentliga valförberedelser

Vi skall i detta avsnitt bakgrund redovisningen tidigaremot av av
erfarenheter med offentliga valförberedelser. Detpresentera ett system
alternativ vi relativt långtgående. Det innehållerärpresenterar
obligatoriska regler anmälan partier för få delta i mandatför-attom av
delningen. innehåller dessutomDet obligatoriska regler för skydd av

kandidater.partibeteckning och anmälda Slutligen föreslås användning
officiella valsedlar. Författningstexten förslaget finnstill i be-av

tänkandet under rubriken författningsförslag särskild kommentarEn
till de enskilda stadgandena finns i avsnitt 7.1.

3.13.1 Allmänna synpunkter reglering med offentligaen
valförberedelser

l

allmänna uppbyggnaden reglering valförberedelserna harDen av en av
hänsyn till rad omständigheter. Reglernas inbördes för-att ta en

hållande spelar väsentlig roll. Förhållandet mellan reglerna omen
anmälan parti för deltagande i val, anmälan kandidater i valav av

valsedlarnas utfonnning hänger SOU 1969:19senärasamt samman
försökt renodla reglerna för undvika upprepning87. Vi har att atts.
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deltagandeanmälandet förhar medförtliknande regler. Det att omav
har i sinanmälan. Dettaförutsättning förkrav turuppställts vissa som

kandidater ochför anmälanbeträffande reglerförenklingarlett till av
valsedelsfrarnställning.

förutformatsharvalförberedelsernaofficiella atttill deFörslaget
den tekniskasjälvagäller bådemöjligt. Dettaenklaså somvara
demokratiskadelta i denmöjlighetenreglernautformningen attsomav

deltagandefrånmeningeninte utestängaDet är att grupperprocessen.
valen. Förutsätt-allmännadeviktig delsamhället såföri somen

därför såutformaskandidaterochpartieranmälan attförningarna av
röstberättigade ellerantaletformmöjligt ifå hinderså avsom

3.10 tillämpasi avsnittredovisarviföreligga. Som ettskallliknande
andra ländersamtligaiförberedelseroffentligamed somsystem

presentaras.
obligatoriskför partiernainnebärförslagetpresenteradehärDet en

omarbetningmedförDettadeltagande i valet.anmälan avenom
innebär detutformatpartibegreppdagens ärSåpartibegreppet. ensom

nuvarandemed denSyftetpartibegreppet.definitionvidalltför av
räcker detdetta sägamandaten. Förfördela att attdefinitionen är att

mandatfördelningen.ideltardeltagandeanmält sittpartier som
grund-varförregeringsformenkap. 7 §i 3finnsPartibegreppet ennu

iändringarradtillkommerdettanödvändig. Tillblirlagsändring en
Ändringsförslagen till denmöjligtså mycketanknytervallagen. som

gällande lagtexten.dagi
harpartieramnälningsförfarande förobligatorisktBeträffande ett

inverkafårreglering inteframhållitstillfällenfleravid att en
viförslagkontroll. Detstatligi formarbeteinrepartiernas av lbetydande in-följden blirdirektadeninnebärhärdiskuterar att en

mening kanviss sägasInomineringsrätten. attden friaskränkning i
ikan detEmellertidpartiarbetet.egentligadetpåverkakommerdetta att 2arbete.inrepartiernasiegentlig insynnågonmedförainte sägas

endastreglering. Det ärnomineringsförfarande lämnasPartiernas utan
Motsvaranderegleras.kandidaternanomineradedeanmälan somav
skallanmälanfrågan kravetanläggaskan att ange ensynsätt om

medförväxlingsbarskallden inte0rd ochpartibeteckning att varaav
förför partieranmälanobligatorisk attbeteckning. Enanmäldredan

ellerinsynnågondärför intemedförmandatfördelningenidelta
sådantsidastatsmakternasfråninre arbete ettpartiernaskontroll av

regerings-kap.i 2föreningsfrihetenstridaskulledet motsätt att
formen.

för-följaskallpartifråni valdeltagandeanmälanTill ett enom
Också dettaröstberättigadeantalvisstteckning över personer.ett

obligatorisk, kunnapartiernaanmälan görsmedi ochskulle, att av
regerings-iopinionsfrihetemainskränkninguppfattas avensom
föreslagnadenhävdaskunnaintetorde detEmellertid attfonnen.
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regleringen inkräktar på partiernas inre angelägenheter jfr SOU
1980:45 118 och l97576:209 145.s. prop. s.

I detta sammanhang kan också förslaget innebärsägas deatt att
enskilda kandidaterna måste ha lämnat sitt medgivande till kandidatu-

Man kommer således helt ifrån de problem förknippadeärren. som
med inte tillfrågats beträffande sin kandidatur.personer som

Det kan hävdas krav på anmälan kandidateratt skulleett att av
strida förbudet åsiktsregistrering. Genommot anmälanom av
kandidater uppkommer nämligen sammanställning hos myndig-en
heterna kandidaterna och för vilket parti de kandiderar. Förbudetav

åsiktsregistrering saknar emellertid helt betydelsemot för den typen
uppteckningar förekommer i val till olika församlingar seav som

SOU 1975:75 135. Det självklartär sådana förteckningar måsteatts.
få förekomma i fria val grundat statsskick. Dessutomett innebär

påpekats vårt förslag samtycke från kandidaterna skallattsom
förekomma i anmälningsförfarandet. Reglerna förbud åsikts-om av
registrering omfattar endast registrering sker samtycke.utansom

frågaEn kan föranleda vissa diskussioner vilken tidärsom som
gäller för anmälan partiers deltagande och kandidater. I dag skallav
partier vill registrera sin partibeteckning ansöka dettasom senastom
den sista februari. Detta måste dock betraktas för tidigt för detsom
fall anmälan deltagande för partier obligatorisk. De tidergörsom som
måste beaktas i nuvarande poströstningär och röstning vidsystem att
utlandsmyndighet 24 dagar före valet. Beträffande tiden förstartar
röstning på fartyg får den påbörjas tidigast 55 dagar före valdagen.
Dessutom stadgas beträffande valsedlar Riksskatteverket bestämmeratt
viss sista dag för beställning valsedel för leverans skall kunnaattav
ske 45 dagar före valdagen. Sista dag för beställning vid 1994 årsvar
val den 25 april 1994.

Anmälan kandidater kommer också dagensatt motsvaraav system
med beställning valsedlar. Tiden för anmälan kandidater måsteav av
emellertid i tiden ligga så valmyndigheten hinner med prövningenatt

kandidater. Härutöver måste tid till tryckning. En lämplig tidav ges
då anmälanär parti och kandidater måste skeatt den sistasenastav

juni. Något hinder valmyndigheten datummot att sätter upp en annan
för kunna leverans valsedlar vissatt sista dag uppstår integarantera av

regleringen se 6 kap. 8 § vallagen.genom
För förskjuta tidpunkten för anmälanatt valet kanännu närmare

olika åtgärder tänkas. En sådan skulle valsedlarna distribuera-attvara
des endast till vallokaler eller andra ställen där röstning skall ske.
Möjligheterna flytta sista dag för anmälan valdagenatt skullenärmare
då förbättras väsentligt. En sådan möjlighet, inte ovanligärannan som
vid internationell jämförelse, valsedlarnaär utformas såatten att
samtliga partier och kandidater i valkretsen påtas upp en gemensam
valsedel. Om denna sedan distribueras endast till vallokalen kan tiden

Ävenför anmälan komma mycket valdagen.nära sådan lösningom en
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medförslagnågotvi inteframfördiskuteras,kanskälenanfördadeav
avsnitt 4.6.jfrbetänkandedettainnehåll isådant

iändringarföranledervalförberedelseroffentliga enFörslaget om
beträffan-ändringarmedför detDessutomvallagen.bestämmelser irad

intedärförkanFörslagetregeringsformen.ipartibegreppetde
långsiktigfunnitharVi1998.valen år attefterförrängenomföras en

grundlagsändring-krävervalförberedelseroffentligaformilösning av
nuvarandesåledesfår1998århållasskallvaldetUnder somar.

kanmissbrukeventuellaskick. Deoförändrati somfinnasreglering
infomrationsinsatserochpartiernabevakasdärvidfårförekomma av

följder.missbruketsmotverkaförvidtasfår att

kraftigtbeskärsnomineringsrättenfria genomDen13.2
valförberedelseroffentligainförande av

missbrukamöjlighetersamtligatill attleder attFörslaget sammantaget
direktblirDetförsvinner.kandidatnamnoch enpartibeteclcning

skall härVibeskärs.kraftigtnomineringsrättenfriadenföljd attav
innebär.detvadprecisera

tillskrivavaldagenpåmöjligtinteförslaget att enenligtblirDet
seriösamindrevalet. Devidverkanmedpartibeteclcningoanmäld

ochmandatfördelningenalltså frånförsvinnerpartibeteclcningarna
kanDäremotvalrapporteringen.officiella somvemdendärmed ur

deltagandepartisanmälavälj arkåreniuppslutning ettvissmedhelst en
valet.till

utsträck-i någoninte störrepåverkasnornineringsarbetePartiernas
vanligt.fortgåalltsåkanpartiernainomNomineringen somning.
anmälakanpartietföreträdabehörigsigvisar attdenEndast varasom

särlistorgodkändapartietendastförutsesDärför kan attkandidater. av
partiernahuruppståkan ärproblemDepartierna.frånanmäls som

vissinnebärFörslagetönskemål. attminoritetensmedhandskasskall
bort.fallerocksåmissbrukbetraktaskaninteanvändning somsom

dåskullespränglistamedframfinnsdagimöjlighet attDen som
nödvändighetofrånkomligemellertid manomDettaförsvinna. är en

reglerarsamtidigtoch intenomineringsrättenfriadeninskränker
ellermedlemskapföreskrifterangelägenheterinrepartiernas omgenom

aktuellreglering intesådannågonpåpekar ärvi tidigareliknande. Som
uppdrag.vårtför

skötsnomineringsprocessen etthar här attPartierna ett ansvar
förså skerintressepartiernasockså i attliggerDetdemokratiskt sätt.

frånfinnserfarenheterMed departisplittring.undvika somatt
förgrundfinnsdet inteemellertidvifinner attnomineringsarbetet

iställda kravhögtuppfyllerpartierna nuantagande än attannat
hänseende.behandlat
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välja sinfrittmöjlighetenförsvinnerväljarenenskildeden attFör
till vilkenskrivastryka ellerfriväljarenkandidat. Däremot är att av

skriva tillalltsågårönskar. Detväljarenkandidaterna attanmäldade
och sedanvalsedelofficiellapartietslistafrånkandidat annanenen

kandidaten.på denpersonrösta
harDettagenomdriva.möjligablir intepiratlistomas.k.De att

Piratlistornamöjliga.blirspränglistor intedetorsaker attsomsamma
funnitvinomineringsrättenfriadenmissbruksådantjustutgör somav

förhindra.angelägetsärskilt att
förutsätt-fastareutifrånskevaletSammanfattningsvis kommer att
effektivtochrationelltPersonvalet blirdag.iningar än mermer

vilkamöjlighetharväljarna vetaatt sompersonerattgenom
Även detrationelltpartivalet blir attkandiderar.valdagen genommer

friadeninnebärFörslagetställer attvilka partierkäntär upp.som
beskärs.kraftigtnomineringsrätten

friadenmissbrukettill åtgärderFörslag3.14 mot av
straffrättsligtUtökatnomineringsrätten: ansvar

valutgângenåterverkningarmed

detlösamöjligandra mestväg attavsnittdettaI presenteras en
Förslagetnomineringsrätten.friadenmissbruketframträdande av

denfrånvalförberedelseroffentliga attmedfrån dettill skillnadutgår
såsåledesinnebärFörslagetfinnas kvar.skallnomineringsrättenfria

förslagettillFörfattningstexteni denmöjligt rätten.ingrepplitet som
särskildEnförfattningsförslag 2.rubrikenunderbetänkandetifinns

7.2.avsnittfinns istadgandenaenskildatill dekommentar

regleringutgångspunkter förAllmänna3.14.1 somen
friadenvisst missbrukstraffbelägger av

nomineringsrätten

tillletthar inteframfört attutredningartidigareförslagDe som
interegleringEnlösts.nomineringsrättenfriamed denproblemet som
detmarkeramissbruketkring ärdiskussionervid atttidigare övervägts

partibeteck-missbrukardenåvilarstraffrättsliga ensomsomansvar
och3.4.3avsnittpiratlistor seanvändningkallatdet vining avgenom

viuppfattar3.6avsnittanfördet viframgårSom3.5.3. ovanav
missbrukformenallvarligastedenpiratlistoranvändning avavsomav
vilseledandedetberoendefrämstDettanomineringsrätten.den fria

partibe-undervalsedelkandidaterinnebär sättsdet enatt enupp
sympatiserarmed ellernågothar samrörekandidatenteckning attutan

inteallmännadetmarkeradärför viktigt attpartiet. Detmed är att
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medverkar till den formen användning. Avståndstagandet frånav
sådant missbruk markeras lämpligen införande uttryckligtettgenom av
straffansvar får återverkningar på utgången valet.ävensom av

Förslaget leder till den medverkar till det vi kallaratt som ovan
piratlista sig skyldig till brott. Enligt vårgör mening torde det redan

dagi straffbart utnyttja partis beteckningatt annatvara genom
användning piratlistor. Emellertid bör straffansvaret framhävas förav

påvisa den negativa inverkan piratlistorna har på det fria valsystematt
vi har i Sverige. skerDetta tillägg innebär denett attgenom som som
på valsedel söker utnyttja partibeteckning på uppenbart vilseledandeett

skall dömas till för otillbörligt verkande vidsätt röstning.ansvar
Förutom straffansvaret för användning piratlistor lyfts framatt av

kopplas möjlighet valutgången överklagande. Förrättaatten genom
förstärka skyddet för partibeteckningarna och väljarnas tillit tillatt

dessa införs därför också valtekniskt skydd. Detta skerett attgenom
missbruk i form utnyttjande vilseledande partibeteckning införsav av

särskild besvärsgrund för valbesvär. Förfarandet medsom en
piratlistor uttryckligen till omständighet kan medföragörs atten som
rättelse kanvalet behöva ske tilläggatt ett motsvararav genom som
det införs i brottsbalken läggs till.som

myndighet skallDen huruvida förfarandet brottsligtpröva ärsom
eljest beträffande straffrättsliga frågor, de allmännaär domstolar-som

Beträffande frågan huruvida förfarandet skall medföra val-ävenna.
rättsliga konsekvenser kan olika möjliga prövningsmöjligheter vara
tänkbara. första sådanEn ålägga länsstyrelserna sådanär att en
prövningsskyldighet. Det skulle innebära länsstyrelsen skulle, underatt

förutsättningar,i lagen angivna kunna bortse från intenanm som
tillhör rätt parti redan vid mandatfördelningen. En regel med sådant
innehåll skulle dock inte med enkelhet kunna utformas på sådantett

rättssäkerhet och förutsebarhet blir tillgodosedda. Dessutomsätt att
skulle det kunna leda till tillämpning växlade mellan olikaen som
länsstyrelser. Ett alternativ lägga påprövningen Riksskatte-är att

Emellertidverket. verket inte beslutande myndighet beträffande deär
kommunala valen. Kvar står möjligheten anförtro Valprövnings-att
närrmden den aktuella prövningsrätten. Ett förslag med den innebörden
har fördelen vinner samlad prövning och enhetligatt man en en
tillämpning regeln. Prövningen till nuvarande besvär-av anpassas
sprövning så nämnden frågan endast efter överklagande.att tar upp
Partierna får således viktig roll i bevakningen nominerings-atten av

inte missbrukas. Vårt förslag frånutgår Valprövningsnämn-rätten att
den den myndighet efter överklagande skall huruvidaär prövasom
missbruket också skall få valrättsliga konsekvenser.

Lagtekniskt har straffrättsligadet lyfts fram detansvaret attgenom
i straffstadgandet otillbörligt verkande vid röstning i 817 kap. §om
brottsbalken inskjuts medför straffansvar för falldetsatsen som en
partibeteckning utnyttjas på uppenbart vilseledande denGenomsätt.ett
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formuleringen markeras det endast utnyttjandevalda äratt av
Äventräffas de föreslagna reglerna. detpartibeteckningen av omsom

genomföraanvända ovilliga kandidaters förnödvändigtär attatt nanm
träffas inte användningenmed partibeteckningenmissbruket av

försformuleringen. För vallagens delkandidatnarrmen motsva-enav
§den i brottsbalken in i 15 kap. 7 vallagen.rande fonnulering som

lyftsdenna modell straffansvaretSammanfattningsvis innebär att
påpå valsedel söker utnyttja partibeteckningfram för den ettsom

s.k.innebär användninguppenbart vilseledande Detsätt. att av
effekt valutgången harkriminaliseras. få påpiratlistor För att

överklagande.införts i vallagens bestämmelsermotsvarande regler om
finna någon utnyttjat partibeteckningValprövningsnämdenSkulle att

piratlista, kanvilseledande exempelvispå uppenbart sätt,ett som en
delen.valet i denrättas

partibeteckning kan medskydd för3.14.2 Dagens ersättas
för partierobligatorisk förhandsanmälan

införs kanstraffansvar vi föreslårskärptde förslagOm somom
iskydd för partibeteckningenfrivilliga reglernabehovet de omav

framför allt framstårifrågasättas. Vadkap. vallagen5 somsom
anmälda kandidater alltid måstetill tvåställningangeläget äratt ta om

skall befintliga.för på denvalsedel atttoppa ansesnarrmenen
årgenomförts i Sverige underpersonvalsamband med deI som

skydd för partibeteck-reglernahar det visat sig1994 och 1995 att om
vidför väljarna och tillämpaförklaravarit svåraning att samman-

ifrågasättasdärför starktvår mening kan deträkningen. Enligt om
frarnstått mycketväljarna har denödvändiga. Fördessa regler är som

Vårnomineringsrätten.den friamed principensvårförenliga om
måsteanmälda kandidaterdärför kravet på tvåutgångspunkt är att ses

och förbättras.över
återgå till detingripande ändringmindreEn är systematt som

valsedel behövdedå endast påföre valet år 1994förelåg ett nanm en
försvåratvå ytterligareför införaamnält. Skälen attatt namn varvara

friaInskränkningen dennomineringsrätten.den friamissbruket avav
personvalmöjligheten till seskullenomineringsrätten uppvägas av

två anmäldaEmellertid har reglerna1993:21 85.SOU nanmoms.
gällerförvirrande. Dettapersonvalsinslaget frarnståtttilllett att som

tillvalapplicerades påpersonvalsreglernasärskilt när systemet om
Europaparlamentet.

försvårarintetvå anmäldakonstateraskanDessutom att nanm
reglerna s.k.beroromfattning. Dettai någonmissbruket större om

Eftersom16 vallagen.kap. 10 ochdubbelvalsavveckling i 14
riksdagsval,vidvalkrets kan dettill vissinskränktvalbarheten inte är
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förekommalandstingsval och valkretsindelade kommunfullmäktigeval
Kandidaten skallkandidat blir invald i flera Valkretsar.att samma

fåttvald i den valkrets där kandidatenenligt de nämnda reglerna anses
valdajämförelsetalet. samtliga andra Valkretsar skall dendet högsta I

demed kandidat. Detta innebärersättas att ompersonen annan
förblir valda i valkrets det fritt framanmälda kandidaterna ären

valkrets. Genomkandidater på piratlista iövriga atten annanen
hinderdubbelvalsavvecklingen två anmälda ingetutnyttja utgör namn

Motsvarandemissbruket den fria nomineringsrätten.mot resone-av
förhållandet inte förbättras vidkan anföras till stöd för att enmang

Dubbelvals-tidigare regler med endast anmältåtergång till ett nanm.
tvåelleravvecklingen verkar på sätt oavsett ett nanmsamma om

därför angeläget reglernaEnligt vår meningmåste är att om
åavsedd effekt.också beaktas så de fårskydd för partibeteckning att

anmäldastyrka för reglernaDet anförda talar med övervägaatt om om
huvud nödvändiga.kandidater äröver taget

skall finnas anmäldaendast bort kravet på detEn tanke är attatt ta
åsyftade reglerna,stå kvar.kandidater låta partiregistreringen Demen

framgårvallagen, i avsnitt 3.8.1. Därfinns i kap.5 presenterassom
kandida-uppnås anmälanför partibeteckningenskyddetatt avgenom
obefint-valsedelnanmälda kandidater blirUtan dessater. namnen

förlorar någonalltså inteValsedeln tillräknas partietliga. som
endast vidmandatfördelningen får detta betydelseröststyrka. Vid

anmäldapåparti. Om kravetfördelningen platserna inom ettav
partibeteck-för anmälaskulle upphävas skulle motivetkandidater att

partibeteckningenskydd förockså falla bort. Hela regleringenning om
praktisk betydelse.i kap. skulle då sakna5

heltkap. vallagenmedföra reglerna i 5Frågan vad det skulleär om
partibeteckningarförväxlingsbaraförsta effektupphävdes. En är att

be-ival. förekommerskulle bli vanligare vid Detta än ytterstom
straffsank-sanktioner finnsdag. Degränsad omfattning redan i är Isom
till rättelseNågon möjlighetverkande vid val.för otillbörligttionen

skullegenomförs; möjligenvårt förslagval svårt ävenär att omav se
det knappastförekommaförordnande omval kunna är enmenom

förväxlingsbara partibe-framkomlig rimlig förmodanEn ärväg. att
också bort.partiregistreringenskulle bli vanligareteckningar togsom

valenoch stabilitet kringmöjlighet skapa ordning ärEn attatt
skullesådan anmälanförhandsanmälan. Eninföra krav offentligett

skall kunnavälj valdagenförutsättningar fördessutom skapa att arna
förslagettimer därförrationellt val. Viutifrånlägga sina röster attett

ordningmedskall kompletterasstraffrättsligt omenansvarom
sådandeltagande för partier. Enobligatorisk förhandsanmälan om

utformasliv kanpartiernas inreingen insyn ireglering förutsätter utan
framlagdatidigarekan bygganuvarande reglering. Deni linje med

1993:21 148.149 fochförslag SOU 1987:6 s.s.
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En obligatorisk förhandsamnälan medför dagens legala definitionatt
partibegreppet kan undvaras. Definitionen i kap. § regerings-3 7av

formen bör därför omarbetas för mandatfördelningsreglerna.att passa
Skillnaden andra förslag reglerna skydd för partibeteck-ärmot att om

vad gäller anmälan kandidatnamn vilket inteningen upphävs av var
med tidigare förslag. innebär vårt förslag inte begränsarfallet Detta att

den fria nomineringsrätten i någon nämnvärd omfattning nedansom
skall beröras.

En reglering enligt de skisserade förslagen i detta avsnitt medför
övergångsproblem. första reglerna obligatoriskvissa Det är att om

förhandsanmälan deltagande i val kräver grundlagsändring vilketom
genomföras fullt först efter år 1998.medför förslaget kan valetatt ut

straffrättsligt skydd genomförs kan nuvarandeOm reglerna ökatom
Därefterreglering i 5 kap. vallagen stå kvar till efter valet år 1998.

införs regler obligatorisk anmälan.om
förutsätter regleringen övergångsbestämmelseHärutöver tarsomen

registrerade partierna. skall automatisktsikte de Dessa ansesnu
vid.anmälda vid det första val reglerna tillämpasattsom avses

Regleringen kommenteras ytterligare i författningskommentaren.

nomineringsrätten i princip3.14.3 Den fria står kvar

enligt förslaget straffrättsligtoförändrad utökatom
ansvar

förslagInskränkningen nomineringsrätten begränsar sig enligt dettaav
partibeteckning.till fall där vilseledande sker användninggenom av

för-praxis fastslaget det straffbart användaGenom tidigare är äratt att
valsedeln i syfte påverka valet.växlingsbara partibeteckningar att

förslaget. Vadinte avsedd ändrasDenna praxis är att genom som nu
fram piratlista. Reglernabort möjligheten gå medär atttas om

för partier begränsar i viss månobligatorisk amnälan deltagandeom
skydd förbieffekt följer reglernanomineringrätten. En attsom av om

förändras alla mindre seriösa partibeteckningarpartibeteckning är att
beaktas vidförsvinner. Endast på anmälda partier kommerröster att

mandatfördelningen.
nämligenavseende ökar friheten i nomineringsrätten. Det blirI ett

för utformningen valsedeln hänsynmöjligt väljarna ändra utanatt av
kandidater.till dagens regler den måste två anmäldaatt toppasom av

MöjlighetenSystemet blir dessutom begripligt vid personval.ettmer
fram med eller spränglista påverkas inte eftersom det intesär-att

kan vilseledande.sägas vara
missbruk inte berörs den föreslagna regleringenEn typ somav av

pirat-användning ovilliga kandidaters Detta ävenär omav namn.
partibeteck-listorna i allmänhet kombination missbrukutgör en av av



fria nomineringsrätten154 Den SOU 1995:143

straftbelägga också användningenkandidatnamn. Attning och av
nämligen medföra ytterligare regleringskulleovillig kandidats namn

partier vilket liggeroch medlemskap ipartiernas inre arbete avav
utanför vårt uppdrag.
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4 Symboler på valsedlar

I detta kapitel behandlar vi möjligheterna förse valsedlarna,att
förutom med partibeteckning, också med symboler visar försom
vilket parti valsedeln gäller. Vi inledningsvis reglernapresenterar
för vad valsedel skall innehålla varefter frâgans tidigareen
behandling Efter den nämnda genomgången kommertas viupp.
till överväganden och finner de fördelar förslag tillåteratt ett som
symboler på valsedlarna kan medföra inte de olägen-uppväger
heter kan förutses på principiella grunder eller i formsom av
ökade kostnader problemet medäven missbruk använd-om av
ningen symboler förhindras. För lösa vissa dessa frågorattav av
krävs ytterligare överväganden hänger fråganmedsom samman

valsedelns framtida utformning och röstsammanräkning medom
hjälp elektronisk teknik. Symboler valsedlarna bör enligtav
vår mening fâ allsidig belysning i sådant sammanhangetten mer
varför något förslag till förändringar för närvarande inte läggs
fram i denna fråga.

4. 1 Utredningsuppdraget

harDet länge förekommit partier framfört sina budskap underatt en
viss symbol. Partierna vill på det profilera sig visuellt. Exempelsättet

sådana symboler Moderaternas stiliseradeär M, Socialdemokrater-
Centerns fyrklöver, Folkpartiets blåklint, Kristdemokratiskanas ros,

samhällspartiets Vänsterpartiets stiliserade V med infälldmonogram,
nejlika, Miljöpartiets maskros och Ny demokratis ansikte. De nämnda
symbolerna har blivit allmänt kända. Detsamma kan inte sägas vara
fallet med vissa lokala partiers symboler. Vårt uppdrag har i direkti-

dir. 1994:49, bilaga l möjligheternaövervägaangetts attven se vara
införa symboler för partierna pä valsedlarna. Så uppdraget fåratt som

förstås skall liknande överväganden för samtliga allmännagöras tre
nationella val. Vi har därför haft konsekvenserna förövervägaatt
såväl riksdagsval kommunala val.som
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utformningValsedelns4.2

Emellertidvallagen.i 6 kap.finnsutformningvalsedlarnasRegler om
utformning.valsedelnsberöri vallagenställetdet endaintedetär som

reglerviktigafinnssammanräkning rösterkap.14vallagensI avom
utformad på sättintevalsedel ärföljderna somatt enavsom anger

hur de ärframväxtreglersdessahär samtVii 6 kap. presenterarsägs
dag.utformade i

till sinutformningvalsedelnsreglerTidigare4.2.1 varom
struktur strängareyttre

seklet kombörjangenomförande i nyttettrösträttsreformensVid av
tillmajoritetsvalfrånövergick dåSverigeanvändning.tillvalsystem
detanledningutformades ivallagval. Denproportionella avsom

riksdagsvalen.gällde förvilkenvallagårs1909valsättetändrade var
valsedelnsregelkommentarersärskildainflötI denna omutan en

till vallag prop.förslagregeringensimedfunnitsutfomming som
1907:147.1907:SU3, rskr.1907:28, bet.

förskulle ståsjälvväljarentidvid dennaUtgångspunkten attvar
fyllaochskaffaalltsåhadeVäljarenutfomming. attvalsedelns papper

valsedlarnasReglernavald.villeväljarenkandidaterpå de omsesom
be-föreskrevStadgandetvallag.1909 årsi 47 §inflötutformning av

andratillvalviddetendastutformningvalsedelns attträffande
vittvalsedlaranvändasskulleriksdageni papper.kammaren av

awekvalsedelnOmabsolut krav.vittValsedlar ettpapper varav
nämnda§enligt 59ogiltigbetraktadenkravdettafrån att somvar

linjeratpraxis ofårgatdock ijämställdesvitt papperMedlag. papper
RÅ ref.1914föreskrifternafrånawekväsentligenvalsedeln inteom

RÅ skullevalsedeltillBakgrundenref. 51. att1926och45 en
valhemlig-väljarensomtankenfallvissaiogiltigbetraktas omvarsom
skydd sestarktfickvalhemligheten ettviktigtDethet. attvar

141.1961:20,SOU56 ochValrätt,Sundberg, s.s.
förogiltigdenvalsedeln blevförvillkorobligatoriskadettaUtöver

stodintepartinamndåochvalkuvertetvalsedlar itvåfannsfall detdet
alltefterifyllassedandenkundeövrigtIkandidatnamnen.ovanför

partiorganisa-vanligtdockdettidigt attRedanväljaren.behag varav
partibeteck-medvalsedlardistribueraochframställalättionerna egna

vittkravdeUtöverdessa.förtrycktnamnlistor papperochning
valsedelnpåföredetvallag1909 års att namnennämnts angavsom

nödvändigtalltså intepartibeteclaiing. Detanbringasfickockså varen
kallades densaknadessådanOmbeteckning gruppsådan utsattes.att

Sammanräk-vidsärskilträknadesochfriadenvalsedlar gruppenav
partibe-möjligheten sättaanvände sig utväljare attOmningen. aven
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valsedelnförovanföremellertid denmåste attteckning sättas namnen
ogiltig.skulle bliinte

innebarprincipvalsedeln. IpåocksåskulleNamn sättas upp
skulle, detogiltig. Namnenvalsedelnutelärmiande att enavarnamnav

skulleAntaletvarandra.efterandra, motsvaraefter det sättas namn
fannsEmellertidtvåytterligareavsåg jämtevaletantalet platser namn.

sådetinteantalet rättagjorderegler ävenatt varvarnamnomsom
valsedlarnabeträffandeogiltighetsreglernaBlandogiltig.interösten

blivitavsiktligenvalsedelinnebarregelocksåfanns att somsomen
märkningogiltig. Somförklaraskännetecken skullemedmärkt

nominerafrittmöjligheternagivnalagenbetraktades inte de att enav
flerablandstrykaellertillskrivningkandidat ettatt ennamngenom

selagensinomförfaringssättliknandeochvalsedel annat ram
fanns förreglerMotsvarande214.författning,SverigesMalmgren, s.

kommunalförfattningar.1862 årsval ikommunala
1919:354 ochårs vallag se1920införandetGenom prop.av

reglernaöverfördes1919:268rskr.l919:SU1,1919:358, bet. om
oförändratriksdagen i dettillvid val närmasteutformningvalsedlarnas

andratillför valenutformningvalsedelnsStadgandenaskick. om
Väljarnavallag.1920 års§§och 79framgick 60kammaren varavav

önskade. Dettadevilket vittanvändaalltjämt friasåledes att papper
tänkaskundebegränsningendastorlek. Dentjocklek och somoavsett

valsedeln inteavslöjades ellervalhernligheten inte attföreligga attvar
fickvaletmedföra göraskundevilketmärktavsiktligtansågs att om-

vallag1920 årsiogiltig. Detansågsvalsedelnrespektive varatt nya
sådanhade då fåttPartivaletobligatorisk.partibeteckningenatt nu var

partibeteck-inteavskaffades. Fannsfriadenutbredning att engruppen
Ä sidanandraogiltig.denansågsvalsedelnpåning överstutsatt vara

mellanSamarbetevalen.samverka vidmöjligheterår 1924infördes att
proportionellaeftersom denvanligtblivitnämligenhadeolika grupper
ansågsmetoddHondtsden tidenvidanvändesmetod gynnasom

fick sinochobetydligtreforrnerades ut-Reglerna,partier.större som
väljarbe-innebarår 1926,valenkommunalatill de attsträckning även

obligatorisk. DetMinstvalsedeln.skulleteckningar sättas ut en var
nödvändigt,intetillåtet,detDärutöverpartibeteckningen. menvarvar

desammanfördebeteckningar. Dentvåytterligare sam-sätta ut enaatt
ovanföranbringasskullekartell. Dens.k.verkande grupperna; en

förbeteckningsärskiljandeandra attpartibeteckningen. Den var en
Fraktionsbe-fraktion.s.k.partiet;inomvissutmärka engrupp

Reglernapartibeteckningen.underanbringasskulleteckningen om
års1952samband medupphävdes ifraktionsbeteckningkartell- och

infördes.uddatalsmetodenvalrefonn dåprovisoriska
inågotutökatsvallagårsi 1920hadeOgiltighetsgrunderna

förogiltighetreglernaFörutomtidigare lagen.till denförhållande om
märkningavsiktligellervittvalsedeln intefalldet ompapperavvar

giltigtnågotvalsedeln inteogiltighetregler upptogfannsskett omom
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se Malmgren, Sveriges författning, 216. Senare återgicknamn s man
till de tidigare reglerna så valsedeln i stället för bli ogiltig skulleatt att

sakna kandidatnamn den tillgodoräknades det partiattanses men som
beteckningen utvisade. På det kommunala planet skedde motsvaran-en
de utveckling och regler för kommunala val flöt in i 1930 års
kommunala vallag.

Reglerna omarbetades igen i samband med den partiella författnings-
reformen åren 1968-1969 se SOU 1961:20 151-153 ochs. prop.
1968:27 233-236. betänkandetI Förtidsröstning ochs. gemensamma
tvådagarsval SOU 1967:27 föreslog års1965 valtekniska utredning
relativt långtgående kassationsregler. Förslaget gick i princip påut att
varje obligatorisk föreskrift valsedelns utformning sanktioneradesom

ogiltighetsverkan. Förslaget ställde alltså obligatoriskagenom upp
regler i egentlig mening för valsedelns utformning. Utredningens
förslag hängde med övergången till valdagnära samman gemensam
och den därav föranledda ordningen med olika färger de olika
valens valsedlar. Under remissbehandlingen kritiserades förslaget
vilket ledde till reglerna omarbetades i regeringens förslag prop.att
1968:27 235 riksdagen. De regler därmedantogss. som av som
infördes 1920 årsi vallag angående valsedels utfornming och ogiltighet
måste betraktas svåröverskådliga. Speciella regler sattesom som
reglerna i 1920 års vallag infördesspel i lagen 1970:825 deur om
allmänna valen den 20 september 1970 vilken enligt vad narrmet
antyder gällde endast vid 1970 års val. Dessa inflöt sedan i den nu
gällande vallagen se vidare avsnitt.nästa

Tiden från det proportionella valsättets införande dagensmot
vallagstiftning innebar alltmer restriktiv hållning till olika fel ien
utformningen valsedeln. Emellertid infördes regler skulleav som
motverka masskassering valsedlar blev följden. sådantEttatt av
exempel otydliga inte medförde hela valsedelnär att attnamn
betraktades ogiltig i stället ansågs obefintligt.utan namnetsom som

4.2.2 Dagens reglering valsedelns utformningav

den gällande vallagenI bör liksom tidigare skilja mellan reglernu man
följas,bör s.k. fakultativa regler, och sådana skall följas,som som

s.k. obligatoriska regler. förra kategorin, de fakultativaDen reglerna,
kan i sin delas i två underkategorier med hänsyn till följdernatur av
olika handlingsalternativ väljaren har. Den kategorins reglersom ena
lämnar det till väljaren förfara på önskat detsättatt utan attupp
påverkar valutgången. Dessa kan betraktas fakultati-närmast rentsom

regler påföljd. Den andra kategorin fall där valfriheten kanrörutanva
leda till vissa regler vid sammanräkningsproceduren tillämpas såatt att
resultatet påverkas. fakultativaDessa regler med obligatoriskaär
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Äveninslag. den kategorin regler, de obligatoriska, måstesenare av
emellertid för vallagens del delas in i två undergrupper. Konstruktio-

i vallagen innebär nämligen i vissa fall avvikelse frånattnen en
föreskriven ordning medför ogiltighet i egentlig mening; bortserman
då från valsedeln. I åter andra fall medför avvikelse frånen en
obligatorisk påföljdregel ingen sig i fonn ogiltighet ellervare av
beträffande sammanräkningsförfarandet. Man kan alltså tala om
kvasiobligatoriska regler. Reglerna i vallagen på såuppbyggdaär sätt

föreskrifterna utformningvalsedelns och innehåll finns 6 kap.iatt om
medan påföljderna återfinns i 14 kap.

regler infördesDagens lagen 1970:825 de allmännagenom om
valen den september överfördes20 1970. De sedan i ordagrantstort
till vallagenden nuvarande se 1969:148 68-69 ochprop. s. prop.
1972:105 134-135. Som vi anför i föregående avsnitt bak-ärs.
grunden till förändringarna i lagtexten och i sak motiverade av
övergången till valdag för alla allmänna nationella val.gemensam

finns vallagstiftningDet i dagens endast regel beträffandeen
valsedelns utformning kan obligatorisk i egentligsägassom vara

dvs. betraktarmening, valsedeln ogiltig. Det kravet påäratt man som
valsedeln skall innehålla partibeteckning. Regeln fimis i 6 kap.att en

2 § andra stycket första meningen jämförd förstamed 14 kap. 4 §
stycket l vallagen. Någon klar definition vad skall förstås medav som
partibeteckning finns inte längre i vallagstiftningen. Emellertid torde

sammanställning olika lagrum kunna utkristalliseraman genom en av
detta. partibeteckningMed i dag särskild beteckningavses en som
består eller innehåller ord vartmder sammanslutning ellerav en grupp

inteväljare, underavdelning parti, uppträder i valutgörav som somav
kap. § regeringsformen jfr med kap. § vallagen. Saknasse 3 7 5 3

partibeteckning eller finns fler sådan valsedeln således ogiltig.än ären
I praxis har det dock utbildats total frihet till antaletnärmasten
bokstäver och sammanlänkning partinamn se VPN 1989:3.t.ex.av
Särskilt vid kyrkovalen har detta varit tydligt VPN 1986:4 och VPN
1992:9; jfr också Folkstyrelsekommitténs behandling saken iav
Folkstyrelsens villkor SOU 1987:6 155-156.s.

föreskriverRegler visst utseende för valsedeln intesom men
föreskriver någon ogiltighetspåföljd, de kvasiobligatoriska före-
skrifterna flera. Valsedlar hålls till handa centraladen valmyn-är av
digheten vilken Riksskatteverket. särskilda skall,Valsedlarna ochär är
till skillnad från tidigare reglering, lika till storlek och material.vara

val riksdagenFör till används gula valsedlar. För landstingsvalen
används blå och för val till kommunfullmäktige används vita valsedlar.

regler framgår 6 kap. vallagen. BeträffandeDessa 1-2 §§av
papperskvalitet så det endast sådant tillhandahållsär papper som

Riksskatteverket skall användas. Papperet levererasgenom som genom
försorg.Svenskt Papper AB:s Storleken i Riksskatteverketsanges

handledning till A6 105 1,0 148 1,0 mm.imm mm x mm
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någotvallagstiftningelleri 14 kap. vallagenfinns varkenDet annan
förogiltigvalsedel skall betraktasinnebärstadgande att somensom

färg.form ochnämnda föreskrifternamed deden inte stämmeratt om
flera ärendenvalprövningsnämnden ienlighet med detta harI

Härfel nämnda slag.bifall detvalbesvär när rörtlämnat över utan av
kyrkofullmäktigevalen, därifel färgkan använts motsva-nämnas att

ogiltigförklarats VPNvalsedlarna sefinns,reglerrande utan att
dådet blivitutgång harVPN 1989:7. Samma1989:5,1983: 13, VPN

innebär1989:2. DetVPNpapperskvalitetvalsedlar använtsav annan
tillhandahållas Riks-valsedlar skallföreskriftenvidare attatt av

1976:16ogiltighet VPNheller leder till seskatteverket inte utan
ordningsföreskrifter.ärnärmast att se som

fallför dessainte föreskrivsogiltighetsgrundtillFörklaringen att
valsedeln harkontrolleraskall rätttorde röstmottagaren attattvara

valsedeln seanvänds dennefärg och när emoträtt taratt prop.papper
avslöjasvalhemligheten69. Det kan1969:148 göras attutans.

avklippt hörn. Omanvänds harvalkuvertde ettatt ensomgenom
detinnebärmed fel färgvalsedelskulleändåvalförrättare ta emot en

1989:7. Trotsjfr VPNfelaktigtvalet förrättats sätt attinte ettatt
inteanledningingenpraxis finns detsaknasdet anta attatt samma

papperskvalitetvalsedelnskulle gällaocksåregel annanvar avom
reglerRiksskatteverket. Detillhandahållitsinteeller den som nuatt av
därför inteoch färg tycksformtillhandahållandeförredogjorts om -

följas haförfarande skallvisstföreskriverlagen att ettatttrots -
ellerogiltighetsgrundsigpraktisk betydelseegentlignågon somvare

sammanräkningen.påverkarvilkenfaktorsom en
pådirekt siktevallagenstadgande ivi finns inget tarSom sett som

Endastpapperskvalitet och färg.föreskrifternaupprätthålla rättatt om
känneteckenogiltigkunnavalsedeln skulle sägas attgenomvaraom
ogiltig. Denförklarasvalsedelnmed avsikt kangjortsuppenbartsom

stycket 2§ förstakap. 4intagen i 14ogiltighetsgrunden finns
tillämpatsframgått intehar den regelnEmellertidvallagen. ovansom

papperskvalitet.färg ochfrågai om
föreskriver hurredogjorts förreglerEfter de ensomsom nu

valsedelvadytterligare reglerfinnsutformasvalsedel skall enom
valsedelninnebäraalltså aldrigregler kaninnehålla. Dessa attbör

betydelse förfådenMöjligen kanogiltig.betraktaskommer att som
genomföras.skallröstsammanräkningenhur

inslag,obligatoriskamedfakultativareglerförst gäller ärVad som
kandidat-föreskriftersammanräkningsförfarandet finnsberördvs. om

kandidater.innehållaValsedeln börvalsedlama. namnnamn
partibeteck-partidetändå tilläggasskallSaknas rösten somnamn

fallteoretisktsammanräkningen. Ettpåverkarutvisar. Dettaningen
mandatpartidet därpraktikeninträffa ikan är tar ettknappast ettsom

tillskrivetñmisdeträckerDetpartimarkerade ettenbart röster. att
Personvaletvald.bliskallutvisarför den namnetatt person somnamn
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alltså i det fallet den enda väljare skrivit ditavgörs kandidatav som en
medan den partimarkerade valsedeln hjälper fram partiet sådant.som

kandidatVarje skall så det klart framgårattanges vem som avses.
Detta framgår 6 kap. 2 § andra stycket första meningen vallagen.av
Om det på valsedel inte går identifieraär uppsatt ett atten namn som
har länsstyrelserna vid sammanräkningen bortse frånatt namnet.
Påföljden alltså endast kopplad till sammanräkningsförfarandet.är Det

helt följdriktigt eftersom det inte inträder någon ogiltighetspåföljdär
för falldet något inte Påföljden för det inte gårsätts ut. att attnamn
identifiera någon bakom måste bli densam-ett uppsattperson namn

för det fall inte något alls Båda fallen innebärsattsma som namn upp.
således endast följder för sanmianräkningen.

vad framgårUtöver den gällande regeln valsedelnssom av nu om
utformning i 6 kap. § vallagen2 gäller särskilda regler för personröst-
ning. För den försöksverksamheten genomfördes vissai kommu-som

vid 1994 års kommunfullmäktigeval gällde dessa reglerutöverner
vissa regler i lagen 1994:285 försök i vissa kommuner därom
väljarna skall kunna särskild vid de allmänna valenpersonröstavge en
år 1994. stadgas i detDär 2 § vad framgår kap.6utöveratt som av
2 § vallagen skall finnas rad där väljaren skall kunna skriva till etten

jämte där skall kunna kryssas för. Motsvaranderuta namnetnamn, en
finnsregel i 21 § andra stycket lagen val till Europaparlamentetom

där personvalsreglerna enligt den modifierade danska modellen också
tillämpades. tillägg skall finnasDessa både på namnvalsedlarna deoch
blanka valsedlama. Någon ogiltighetsgrund inte knuten till dettaär
stadgande. Föreligger någon avvikelse från föreskrifterna i detta
hänseende skall ställeti obefintliga. Dema regelnamnen anses
framgår försökslagen6 § och 31 § tredje stycket lagen val till1av om

TillEuropaparlamentet. den obligatoriska föreskriften såledesär
påföljdendast kopplad anknyter till röstsammanräkningen.en som

Vissa föreskrifter valsedelns utfomming fakultativa. Ut-är rentom
skall valkretsbeteckning och valbeteckningöver sättas ut.nanm

Valkretsbeteckning visar vilken valkrets valsedeln avsedd för. Ettär
exempel Stockholms kommuns valkrets. För kunna skiljaär att
mellan riksdags- och kommunfullmäktigeval skall valbeteckningen

dit alltså utvisar vilket val det fråga dessaAttsättas ärsom om.
uppgifter saknas eller felaktiga påverkar emellertid varken valse-är
delns giltighet eller röstsammanräkningen 1976:18,se VPN VPN
1976:21, VPN 1983:8 och VPN 1985:25, också angåendese ovan
färg på valsedeln.

Beträffande sådana avvikelser från föreskrifterna valsedels ut-om
formning inte direkt regleras i ogiltighetsparagrafen 14 kap. 4 §som
vallagen skulle det möjligt tillämpa regeln ogiltighet påattvara om

avsiktlig finns förstagrund märkning i stadgandets stycket 2.av som
valpraxis den frågan varit fall. valsedelI har i vissa Att skrivsuppe en

ogiltigför-med väljarens handstil givetvis ingen grund förär attegen
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deni principensjälva kärnandetvalsedeln.klara Det ärär omsom
överstrykningargällernomineringsrätten. Detsammafria av namn

eller pilbockkryss,ordning påändrad1989:8,VPN namnen,
linjer ivalsedeln,ivalsedel bortriven,delframför revoravnamnen,

understrykning17-18,VPN 1976:valsedelnmarginalen på namnav
RÅRÅ ogiltigförkla-valsedelref. 88 därjfr 1930ref. 109,1973 en

ritadecirklarellerunderstrukitspartibeteckning runtrades för att
råkartryckningsuppgifter1976:18. Om1989:8 och VPNVPNnamn

medförahar det intevalsedelpå trycktmed attkomma ansettsen
RÅ 1921märkning segrundogiltig påförklarasskallvalsedeln av

RÅ ref.1914 54.fallettidigarejfr dock detref. 50
fläck fannsviolettdet därfallintressantvår utredning ärförEtt en

ochmed avsiktanbringatshakunde inteFläckenvalsedel.på antasen
Regerings-föreligga.inteogiltigförklaring ansågstillanledningannan

RÅ kanS 376. Det1930giltigalltså valsedelnansåg not.rätten som
förekommerdet i dagockså attsammanhanget nämnasdet häri att

används,tryckerietanvisadesjälva,lokala partiervissa attutan
och logotypersymbolerdiversetrycksvalsedlar. På dessatrycker upp

harkäntSåvittpartinamnet. ärsärskiljaellerskall utmärkasom
ogiltig.valsedel bedömtssådanemellertid ingen som

utformningvalsedelnsreglerna kringutvecklingenhistoriskaDen av
uppnåvelattill dessa visaranslutningikassationsreglemaoch att man
236.1968:27reglerdessa semellanöverensstämmelse t.ex. s.prop.

dlagstiftningföljförfattningsreforrnenspartielladenEmellertid innebar
dagförlorad. Igicköverensstämmelsendenområdevalrättenspå att

demfrånavvikelseobligatoriskareglersåledes ärfinns mensom
påföljd.ellerogiltighetvarkeninnebär annan

kraft diskuteratsiförfattningsreforrnen trättsedanharDet även om
konsekventenhetlig ochfåomarbetas ochbordereglernainte meren

har inteförändringNågon176-178.1980:45SOUutformning se s.
närvarande.förnödvändigoch kan knappastskett anses

praktikeniutformning ledervalsedelnsReglerna4.2.3 om
listorolikatill typertre av

praktikenitill detlederutformningvalsedelnsReglerna attom
allmännavardera deivalsedlarolika treförekommer typertre avav

försedda medDessanamnvalsedlarna. ärvanligastevalen. De är en
kandidat. Naum-pånågotoch åtminstonepartibeteckning ennamn

parti vidframtagitsi sådanadelas inkan sedan ettvalsedlarna avsom
sådanafastställs ochnamnlistapartietsnornineringsförfarandet då som

valtillfållet.videnskilde väljarenden upprättat
partibeteck-endastdevalsedlarform ärEn enangersomavamian

varjesaknarvalsedlarvalsedlar. Dessapartimarkerades.k.ning,



Symboler på valsedlar 163SOU 1995:143

tilldelaskandidatnamn vid röstsammanräkningen det partimen som
beteckningen anger.

finns ocksåSlutligen de valsedlar varken partibeteckningsom anger
eller på kandidater, s.k. ifyllnings- eller blanka valsedlar. Dessananm
valsedlar ogiltiga de lämnas in i oförändrat skick och påverkarär om
då valutgången. Tanken dessainte med valsedlar väljaren självär att

dem för fyllaskall använda partibeteckning och i enlighetatt namn
med den fria nomineringsrätten se avsnitt 3.4.2 och 3.5.5.

tidigare behandling4.3 Frågans

bakgrundMot de redovisade reglerna valsedlarnas utformningav om
några tillfällenhar det vid väckts för möjligheten införaröster att

symboler på valsedlarna. Frågan aktualiserades första gången genom
motion under riksmötet 19871988 198788:K12. Motionenmot.en

faktumhade sin grund i det röstdeltagandet bland utländskaatt
medborgare hade sjunkit sedan den kommunala infördes årrösträtten
1976. Motionären menade det visat sig utländska medborgare,att att

tydade hade tagit klar politisk ställning, hade svårtäven attsom en
pekadespartiernas Bland på det vid de kommunalaannat attnamn.

finns lokala snarlikavalen partier med de etableradeärnamn som
rikspartierna. Med anledning härav menade motionären bordeatt man
införa regler möjliggjorde partisymbolen jämte partibeteck-attsom
ningen skulle tryckas på valsedeln. Konstitutionsutskottet yrkade vid
sin behandling ärendet år 1988 på avslag bet. 198788:KU32av
vilket riksdagen också följde.

Ytterligare framställtsriksdagsmotioner har i frågan. När Vallagsut-
redningen tillkallades år frågan1991 motionerades attom om
symboler skulle utredas utredningen l99192:K702. Sommot.av

för ske framfördes, framförts ochskäl så skulle de skälutöveratt som
behandlats konstitutionsutskottet år 1988, tidigare omyndigför-attav
klarade fått Symboler förskulle dessarösträtt. grupperpersoner nu
underlätta röstningen. Också denna motion hernställde konstitutions-
utskottet bet. 199293:KU6 riksdagen skulle avslå med hänvisningatt
till det pågående i Vallagsutredningen, vilket riksdagen följde.arbetet

Samma hemställan återkom också vid riksmötet 199394. Motionä-
199394:K2 menade symboler på valsedlar skullemot. att vararerna

värde för relativt på år nytillkomna väljargrup-stort stora, senareav
Konstitutionsutskottet bet. 199394:KU12 erinrade attper. om

vallagsfrågor aktuella både vallagskornmitté,inom 1993 årsvar som
för-fortsatt Vallagsutredningens arbete, och de samtal igenom

fattningsfrågan pågick. Utskottet menade frågan kunde kommaattsom
Med hänsyn härtill avstyrktes motionen.i dessa sammanhang.upp
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utskottets hem-enlighet medmotionen iavslogRiksdagen senare
ställan.

vallagskommitté komårs1993första handblev iDet attsom
Vallagenslutbetänkandetvalsedlar. Isymbolerfråganbehandla om

genomgångEfterkommittén frågan.behandlar1994:30SOU aven
kommitténvalsedlarpartisymboler ochregler berörolika tog uppsom

ansågSammanfattningsvisfrågan.anknytning tillproblem medvissa
symboler för partiernavalsedlar medförsevärdetkommittén attatt av

sådankostnaderoch deför missbrukriskerdeinte uppväger ensom
kommitténsEnligt1994:30 225.medföra SOUskulleordning s.

medbehandlas i sambandfördelfrågan medskulleuppfattning en
problemför likartadenomineringsrátten. Dettafriaden attöversyn av
partibe-användningvidsymboleranvändningviduppstår avsomav

teckningar.

ifinns redansymbolerskydd förPrivaträttsligt4.4
varumärkesrättendag genom

Partibe-symboler.skydd för partiernasvalteknisktingetfinnsdagI
registreringvaltekniskt skyddhardäremotteckningarna ett avgenom

vallagenkap. sekandidater enligt 5anmälanpartibeteckning och av
symbolerna.skydd förprivaträttsligtfinnsDäremotavsnitt 3.8.1. ett
varumärken.förskyddreglernaföljerskyddetprivaträttsligaDet om
känneteckenbåde förerhållasskydd3.8.1 kanavsnittiSom nämns

näringsverksamhet. Dettatillhandahålls ioch tjänsterför somvaror
varumärkeslagenenligtvilket reglerasvarumärkesskyddkallasskydd

bokstavskom-ellerordocksåskall1960:644. Det attupprepas
erhållasåledeskanpartinarrmkännetecken. Ettkanbinationer vara
firma.detregistreragårdet intevanimärkesskydd även att somom

det s.k.framgårvarumärkesskyddetochmellan firma-Sambandet av
näringsid-varumärkeslagen harstycketandraskyddet. Av 3 §korsvisa

varukänne-användsfirmaellerskydd denneskare mot att somnamn
ingensidanframgår å andrafirmalagen5 § attAvtecken annan.av

medförvåxlingsbartnäringskännetecken ärfår användalovutan som
avsnittocksåvarumärkeskyddade seellernäringsidkarens nanm

iv.3.8.1
och1995januarikraft den 1trädde ilagändring,Genom somen

SverigeEES-avtalet, haråtaganden enligtuppfyllasyftade till att
199495:59, bet.Madridprotokollet prop.s.k.till detanslutit sig

detinnebär bl.a.Lagändringenl99495:l08.rskr. att199495:LU7,
varumärkeslageni utmönstra-näringsidkarbegreppeturvattnaderedan

vadskillnadtillideell förening,kanHärigenom motdes. somen
näringsid-pådär kravetförfinnalagenenligtregistreringgäller namn

tjänstekännetecken.ellersittupprätthålls, registreraalltjämtkare varu-
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andra stycketkännetecken framgår 1 §Vad med avsom menas
ochDet särskilt 0rd, inbegripetvarumärkeslagen. ävenär personnarnn

siffror ellerfigurer, bokstäver ellerordkombinationer slagord,som
framgårförpackning. uppräkningeneller Avformen atten vara

partibeteckning kan omfattassymboler desssåväl partiernas avsom
varumärkeslagendet skydd ger.som

registrering ellererhålls uppstår antingenskyddDet genomsom
Innebördens.k. inarbetning.omfattande användning kännetecknetav

innehavaren fåringenkännetecknet skyddat änär är attatt annanav
förväxlingsbart känne-skyddade kännetecknetanvända med detett

påföljderstraff- och skadeståndsansvartecken. Både ärär som
Om deti princip bestå för evigt.skyddet. Skyddet kananknutna till

registreringen förnyasvarumärke måste dockregistreratfrågaär om
bestå. Förnyelseregistreringsskyddet skalltionde år för att avvar

antal gånger.kan ske obegränsatregistrering ett
dock inte på valet ellerskyddet inverkarDet privaträttsliga samman-

samband medpartis symbol inågon använderräkningen. Om annatett
tillanvändaren dömseffekt valutgångenval har det ingen även om

SOU 1994:30 223.för användandetböter s.
etablerade partierna registrerattillfället flera deFör har varu-av

varumärkesenhet den 24förfrågan PatentverketsVid hosmärken. en
politiska organisa-registrerade medfanns varumärkenaugusti 1995 17

isärskilda kampanjerdessa rördeinnehavare. Avtioner sexsom
fallhar endast ispeciella ochpartiernas regi. Dessa är ett enpar

varför de inte berörsregistrerade varumärkenapartisymbol med i det
ytterligare.

registreradesymboler ellerpartier har ingaVissa somnamn
Vänsterpartiet, Miljöparti-för Centerpartiet,varumärken. falletDet är

Miljöpartietsamhällspartiet. FörKristdemokratiska ärochet om-
DE1984, ordmärketPartiet hade, sedan årständigheterna speciella.

GRÖNA påminnelse.förnyades interegistrerat. Registreringen trots
1995. Ny ansökandärför 24 februariavfördes registret denMärket ur

Miljöpartiet återigenapril 1995 därin till Patentverket den 20kom
nämnda ordmärket.ansöker registrering detavom

registrerade. Förutomtotalt varumärkenSocialdemokraterna har 11
varumärkenåtta registreradesärskilda kampanjmärkena har partietde

denäldstatill partisymboler eller Detmed anknytning är-namn.
256varumärke 127registreradesutdragna bokstaven som nrs som

socialdemokra-finns partinamnetår 1969. Under bokstavenredan
också registreratPartiet haralltså åtnjuter varumärkesskydd.terna som

utföranden. Demed halv stjälk i olikavarumärken medtre en ros en
märket1984. På detregistrerades årvarumärke 189 874är somnr

fast mörkLiknandeSocialdemokraterna.förekommer också ordet
finnsâr 1991. Slutligenregistreradesmärket 226 439botten är somnr

438 vilken226något ord och bottenutanutan som nrsamma ros
verkligvarumärke i formockså registrerades år 1991. Ett rosav en



på valsedlarSymboler166 sou 1995:143

Slutligen har denregistrerades partiet år 1992 under 240 017. vinrav
kronbladen framträderstiliserade där endastsenaste somrosen

med 257 894. Förutom dessa märken därregistrerades år 1994 nr
ocksåframträdande har Socialdemokraternasymbolerna kan sägas vara

utföranden där det fram-två märken i liknanderegistrerat ärnamnet
socialdemokratiskacirkel med Sverigesträdande. Det är textenen

bådacirkeln finns förkortningen SAP. Dearbetareparti. Inuti
fråga bakgrundsfärg.skiljer sig endast i Denämnda märkena ärom

249.och med 228 477 respektive 232registrerade år 1991 1992 m
årstiliserade gjordes redanhar registrerat sitt M. DetModeraterna

registrerad sedan år689. Folkpartiets blåklintmed 1601977 ärnr
demokratishar 235 080. Slutligen har Nyvarumärket1992. Det nr

första halvåret 1995 med 265 685.underansikte registrerats nr

beträffande valsedlarnasPågående arbete4.5

röstsammanrälcningenutfonnning och

108betänkande VAL 1992:rekommenderade i sittVallagsutredningen
svenskröstsanmianrälcningsförfarandet fördatorisering129 avens.

skall skallbehållas depappersvalsedlarnaTankendel. är attatt men
i denelektronisk avläsning. Etttill någon form stegavanpassas

års val.försöksverksamheten vid 1994riktningen togs genom
projekt förvåren 1994beslutade underRiksskatteverket att starta ett

avläsningRecognition ICR förIntelligent Characteratt testa av
kommunerkommunfullmäktige. Devid val tillvalsedlar tre som

Östersund ocksåoch vilkaLinköping, Solnaberördes varvar
Valsedlarmed särskildförförsökskommuner personröst.systemet

till personvalet användes.valsedlar anpassademotsvarande dagens
tillundersöka teknikens möjligheterverksamhetenSyftet med attvar

beslutunderlag föroch skapaslutlig röstsammanrälmingmaskinell att
års val.skala vid 1998röstsanmianräkning imaskinell störreom

längre tiderförsöket visadeSammanfattningsvis kan ärsägas attatt
förinkörning Dettaför inledning ochnödvändiga attsystemet.av

teknikenövrigt kunde konstaterasfel i Iupptäcka attsystemet.
tillfredsställandefungerade sätt.ett

avläsningelektroniskmedmed hittaArbetet systematt ett av
fråganDärvid harRiksskatteverket.valsedlar fortsätter inom om

diskuterats. vad dettadet ovisstI dagutformningvalsedlarnas är
till.slutligen lederarbete
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överväganden4.6

symbolerfram förslagetförtde motionerbakomTanken omsom
nytillkomnaårför relativtunderlättavalsedlarna är stora,att senare

omyndigför-tidigarei motionernaexempelSomväljargrupper. närmis
inte hadeomyndigförklaringengrund rösträttpåklarade samtavsom

tillgodogörahar svårtfrämst kvinnor,invandrargrupper,vissa attsom
denbeskriver hurNågon statistikvalsedlarna.påsig stortexten som

uppgifterfinns vissakänd. Däremotskulle inteärvarasenare gruppen
Förmynderskapsut-omyndigförklarade. Itidigarebeträffande antalet

1986:50SOUoch förvaltaredelbetänkande Godredningens man
kommunnivå. dessaAvbåde för läns- ochuppgifterbilaga 2lämnas i

omyndigförklaradefannsnågot läninte förframgår detuppgifter att
innevånarantalet i länet.andel 0,28 procentöversteg avavensom

omyndigförklaradesåledes 385län hadeJämtlandsExempelvis enav
nivå fanns någotkommunal störrePå731befolkning 134 personer.av

Åselebefolkningen0,68ingenandelar översteg procent avsommen
intekan såledesbehandlade sägaskommun. Den avvaragruppen

storlek.omfattandenågon mera
Även sådanskulleväljareden vara avsom avsesavgruppom

underlätta självainitiativ förskäl förfinnsdetstorlek attatt nu
sådantalarde skälmåsteförröstningsproceduren mot ensomgruppen

sådanaolikabetänkandeVallagskommitténsordning beaktas. tar upp
valsedlarsymbolermed frågansammanlänkadeproblem är omsom

utifråndär invändningaranfördeKommittén2231994:30SOU s.
karaktär.principiellinvändningenförsta ärolika Denfyra synsätt. av

valen intede allmännabeslutatriksdagenoch medl attatt numera
skall finnasmöjlighetpartivalutpräglatså attskall utgöra utanett

partibeteck-symbolframstårockså på motrösta svararsomenperson
personval.beträffandehjälpdirektnågoninteningen som

i dettamåste beaktasocksåinvändningprincipiellEn samman-som
fárglagdamedförsesvalsedlarnaOmvalhemligheten.hanget är

valhemlighet. Detsinbehållaväljarefördet svåraresymboler är atten
tillhörvalsedelparti närförstå vilketenkelt lättareheltär manatt en

väljarenpå valsedeln. Barakänneteckenochfärg attdess genomser
förökar riskeni handenvalsedelnröstningslokalen med attgår genom

tryckendastmedvalsedlaravslöjas. Dagens svartvalhemligheten
frågaparti detvilket ärsvåraredet utrönapartibeteckningen gör att

om.
tekniskanfördesinvändningar natur.andraEn var avsomgrupp av

s.k.deförså smådagiValsedlarna utrymmetär att namn
partisymbol. Dettaockså förtillräckernamnvalsedlarna knappast en

frågor.ekonomiskaberörinvändningtredjetillleder över somen
färg förimåstesymboler, vilka atttryckningförKostnaden varaav
tryckkost-radikaltökarpartierna,de olikasärskiljasyfteuppnå sitt att
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naden. Om valsedlarnas storlek ändras, vilket enligt vad Riksskattever-
ket måste bli följd symboler införs, så medför detuppgett att atten av

maskinell utrustning måste anskaffas för tryckning valsedlar ochny av
valkuvert Kostnaden för sådan skulle uppgå tillutrustningm.m.
betydande belopp enligt Vallagskommittén. bedömningen delar viDen
fullt ut.

Vallagskommittén anför fjärde invändning problem skulleattsom
uppstå med den fria nomineringsrätten och anför vissa exempel på

Kommittén anför sammanfattningsvis i den frågansådana problem. att
gårdet med nuvarande med fri nomineringsrätt, inte attsystem,

tillfredsställande lösning problemet med missbrukåstadkomma en
olika symboler och partibeteckningar.av

Även sådan skulle åstadkommas enligt delösning kunnaom en
såoch förslag vi för fram i betänkandet kapitel 3resonemang som

kvarstår ändå de invändningar kan i andra avseenden t.ex.resassom
ekonomiska linjerenligt de principiella, tekniska eller som ovan

anförts. stadium finner vi det därför inte möjligtPå nuvarande att
ocksåvalsedlar skall innehållalägga fram förslag innebärett attsom

symboler.
maskinellomtalade arbetet medEmellertid kan det detgenom ovan

sammanräkningen kommaläsning valsedlarna vid den slutliga attav
vårMycket talar enligtvisa sig valsedlarna ändå måste omarbetas.att

nödvändig.valsedeln ändåmening för ändrad utformning äratt aven
förvid maskinell rösträkning talarbara de tekniska svårigheternaInte

framkommit utformningen dagensdet. Det har under vårt arbete att av
från synpunkt. Imed fog ifrågasättasvalsedlar kan även annan

kandidaterlämpligtmed personvalet kan detsamband attt.ex. vara
valsedel. minskafinns Förfrån samtliga partier attupptagna samma

detvalsedlar kandet allmännas kostnader för framställningen varaav
valsedel tilloch bara tryckaminska antalet valsedlarnödvändigt att en

beträffande valsedlarnasändringvarje väljare. sådan radikalOm en
ekonomiskafaller givetvis både deskulle komma till ståndutfomming

valsed-symboler påinvändningar,och tekniska motantytts,ovansom
utanföremellertidavsedda avseendet liggerlarna. En ändring i det här

frågan symbolerfinner därförför vårt uppdrag. Vi att omramen
då särskilt i sambandsammanhang ochvalsedlarna bör beaktas i annat

maskinellvalsedeln vidutformningmed frågan ändradom av
röstsammanräkning.
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Valkretsindelning riksdagsvalvid5

detta kapitel vi, efter genomgång denI presenterar en av nu
gällande valkretsindelningen, alternativa Valkretsar för val till
riksdagen. Valkretsar behandlas Stockholms kommun,De ärsom

ÖstergötlandsStockholms län, län och Göteborgs kommun.
Tanken alternativen skall underlätta diskussioner ändradär att om
utfornming valkretsarna.av

Stockholms kommun alternativ fram medFör presenteras ett
två valkretsar och alternativ med Valkretsar. Stock-Förtre tre
holms län fyra alternativa valkretsindelningarpresenteras som

Östergöt-tvåinnebär valkretsen delas i till fyra Valkretsar. Föratt
lands län och för Göteborgs kommun två alternativapresenteras
lösningar innebär delning i två alternativa Valkretsar försom en

lösning.varje
Vidare diskuteras de olika alternativens valmatematiska konse-

kvenser liksom andra förhållanden betydelse för ändradav en
indelning.

Mot bakrund det anförda kunde förslag lagts fram ocksåettav
i denna del. Emellertid det, vi framhåller på flera ställen,är som

lokala synpunkter får gällande slutligtangeläget sig innangöraatt
i fråga utformning riksdags-ställningstagande ändradtas om av en

valkrets. kontakter vi haft med partiorganisationer i deDe som
berörda valkretsarna har vid handen förslag bör anstå.gett att ett

valkretsarna fåttsedan remissinstanserna i de berördaFörst
tillfälle sig kan slutligt ställningstagande ske. Vi läggeratt yttra

något förutsätt-således inte fram förslag redovisar endastutan
för förändring de fyra riksdagsvalkretsama.ningarna en av

Dagens valkretsindelning5.1 bygger på
länsindelningen

nuvarande valkretsindelningen har gamla och följer i principDen anor
Som vi kommer beskriva i avsnitt 5.3 går valkrets-länens gränser. att

indelningen tillbaka till 1920-talet. detta avsnitt deI presenteras
valkretsindelning och statistiskagrundläggande reglerna vissaom

fortsattauppgifter bakgrund till den framställningen.som
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vidmandatfastavalkretsindelning ochReglerna5.1.1 om
riksdagentillval

regerings-dels ifinnsriksdagenval tillvidValkretsarReglerna om
indelat ilandetriksdagenVal till ärFörvallagen.dels iformen,

Antaletregeringsformen.stycket§ förstakap. 6fastslås i 3Valkretsar
följande.Dessavallagen. är§2 kap. lenligtstycken29Valkretsar är

StockholmsundantagmedlänStockholmskommun;Stockholms av
Göteborgskommun;GöteborgsValkrets;länsStockholmskommun

BohuslänskommunGöteborgsmed undantaglänBohusoch av
Höganäs,Helsingborgs,Eslövs,Bjuvs,kommun;MalmöValkrets;

Malmöhus länskommunerSvalövsochLandskronaHörby, Höörs,
Sjöbo,Skurups,Lunds,Kävlinge, Lomma,Burlövs,Valkrets;norra

kommuneroch YstadsVellingeTrelleborgs,Svedala,Staffanstorps,
Dals-Eds,Bengtsfors,Alingsås,Ale,Valkrets;södralänsMalmöhus

Trollhättans,Melleruds,Edets,LillaLerums,Herrljunga,Färgelanda,
ÄlvsborgsÅmåls länskommunerochVänersborgsVårgårda, norra

UlricehamnsochTranemoSvenljunga,Marks,Borås,Valkrets;
Älvsborgs deochvalkretssödraläns ettvartsamtkommuner av

ochfrånkommunfåttSverigepåpekasbörlänen. Detövriga att en ny
vallagensnuvarandedenpåverkarjanuari 1995den 1med som

BoråsfrånbrutitskommunBollebygds utDetuppräkning. är som
Älvsborgs södralänsförkommunerUppräkningenkommun. av

Samtligakommun.Bollebygdsmedkompletterasskall därförvalkrets
nedan.5.l.2.AtabelliräknasValkretsar upp

vidocksåvalsystemetbeståndsdelviktigValkretsarna är enaven
Welt,derWahlsystemeNohlen,jämförelse seinternationell t.ex.

tillskrivasfrämstkanvalkretsarnakringuppmärksamhet64. Dennas.
valresultatproportionelltuppnåmöjlighetenförbetydelsederas ettatt

Det10-ll.andElectoraljfr Lijphart, party systems,systems s.
betydelsevalkretsarnasutformat såvalsystemetsvenska är attnumera

Valkretsupp-begränsad.mycketvalresultatproportionellt ärför ett
bildarValkretsarnabetydelse.heltdock intebyggnaden är utan

nationella valen.vid demandatfördelningenförutgångspunktalltjämt
valkretsindelningen.tilloftapartiarbetetregionala är anpassatDet

Valkretsvis.nominerasrepresentationsförsamlingartill olikaKandidater
be-utformningvalkretsarnas äranförda antyder stordetRedan att av

och valda.väljaremellankontakttillmöjlighetentydelse för
iindelningenkonsekvensernapraktiskaförstå deFör avatt

förfarandet föromtaladedet tidigarehamåsteValkretsar man
enligtskall2.2.l0. Rösternaavsnittåtanke seimandatfördelningen

partier.tilldelaseller platsertill mandatvallagen översättas som
finnsutjämningsmandat. Detoch s.k.fasta sådanadelas in iMandaten

Detill riksdagen.vid Valutjärrmingsmandatoch 39fasta mandat310
Detvalkretsarna.de olikavaletförefördelas redanmandatenfasta
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fastriksdagsledamotvalkretsen tillförsäkrasleder till ettatt genomen
inskrivet i lagen varförEmellertid finns inget bostadssambandmandat.

från valkretsen.bundna nominerapartierna inte är att personen
före valet valkretsarna med utgångs-fasta mandaten läggsDe ut

röstberättigade valkretsen ochantalet ipunkt från förhållande mellan
fyra årlandet. Fördelningen fastställs förröstberättigade i helaantalet

tredje stycketgrundläggande regler finns i 3 kap. 6 §i Dessataget.
för deEnligt övergångsbestärrunelsemaregeringsforrnen. senaste

för-regeringsformen 1994: 1483 gäller denändringarna i se SFS att
intill val.gjordes inför valet 1994 också gällerdelning nästasom

Övergångsbestämmelsen tidigarenödvändig eftersom valperiodenvar
år.endast trevar

fastställer antalet fasta mandat i valkretsarna föreRiksskatteverket
hållas.utgången april månad det år ordinarie val skall Denav

röstberätti-beräkning Riksskatteverket grundar sig på antaletgörsom
beräknas röstberättigade på grundvalgade. I lagens mening av

november föregående âr enligtskattemyndighetens personband den 1
år uppgifterna från detregel i 2 kap. 3 § vallagen. Från 1997 tasen

nedan haraviseringsregistret SFS 1995:746. För beräkningarnanya
vi följt lagens bokstav. Vid fördelning fasta mandat antaletav anges
röstberättigade den november 1993. övrigt antaletl I anges.per
röstberättigade valdagen vid riksdagsvalet år 1994.per

En valkrets tillförs mandat för varje gång antalet röstberätti-ett som
gade i valkretsen jämnt delbart med trehundrationdel antaletär en av
röstberättigade i landet. Kvoten erhålls trehundrationdel avsom av en

hela brukar benämnas riksvalkvotantalet röstberättigade i landet se
röstberättigadeavsnitt 2.2.10i. Med utgångspunkt i antalet i novem-

ber riksvalkvoten vid fördelningen de fasta mandaten vid1993 är av
1994 riksdagsval 1310 6 542 8032: 21 105.års x

blir fördelade hjälp riks-Om inte samtliga fasta mandat med av
valkvoten skall resterande mandat tillföras varje valkrets efter det
överskott återstår sedan den uträkningen gjorts.nämnda Desom ovan
reglerna framgår 2 kap. 2 § vallagen. Vad med över-av som menas
skott framgår inte lagen. Tidigare reglerades detta 15 § i 1866av av
års riksdagsordning. Beräkningen grundades då på folkmängden och

iinte dag på antalet röstberättigade. Stadgandet innebar attsom om
fastainte samtliga mandat fördelats med hjälp riksvalkvoten såav

skulle jämförelse ske mellan valkretsarnas överskott folkmäng-en av
den valkretsarna.i Valkretsarna tilldelades mandat i och ordningtur
efter överskottstalens storlek.

Vid utarbetandet den partiella författningsreformen 1960-taletav
föreslog Grundlagberedningen i sitt betänkande Partiell författnings-
reform SOU 1967:26 27 och 200 de gamla reglerna iatt storts.
skulle stå kvar oförändrade. propositionen lades fram dockNär var
utformningen ändrad till dagens lagtext departementschefenutan att
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till prop.skulleöverskottberäkningenhurkommenterade av
Moch 22828, 641968:27 s.

Setillämpas.skallförfarandetgamladethävdatsharDet att
uppl. därdock 10Jfruppl. 44.statsskick, 4SverigesHalvarson, s. -gdagden ienligtdockkansaknas. Manuttalandemotsvarande

beräkningutifrån denslutsatstillkommalagtextengällande annanen
riksval-därberäkningen,Vidriksvalkvoten.med hjälpsker avsom

erhållsi valkretsen,röstberättigadeantaletmeddivideraskvoten en .
.Överskottet kandecimaler.jämtemandatantaletkvot motsvararsom

beräkningenhurOavsetterhålls.därviddecimaltaldet avsomavse
antaletförkonsekvenspraktiskingendockfår denskeröverskottet
i olikaerhållsöverskottstallikaOmi valkretsarna.mandatfasta

lotten.valkretsar avgör
valkretsman-fastadebeskrivningskall härexempelSom avenges

fastahade 25års valvid 1994Stockholms kommunfördaten som
enligt8036 542röstberättigadeAntaletmandat. personer var

röstbe-1993. Antaletnovemberpersonband iskattemyndighetens
valkretsmanda-fasta082. De519Stockholms kommunrättigade i var

24542 803310 6519 082 1följande.enligtfördelas xten
valkretsenharvalkretsmandatettjugofemteDetvalkretsmandat.fasta

överskottet.fått genom
utjämnings-ochmandatende fastaskall bådehållitsvälvaletSedan

tillämpningskerDettapartierna.mellanfördelasmandaten avgenom
tillfå2.2. 10. Föravsnittuddatalsmetoden se attjämkadeden ovan

författnings-partiellavid deninfördesproportionalitetstånd större
fördelningenomgång förandra1968-1969årenreformen aven

fördelningenVid denutjämningsmandaten.fördelasHärvidmandat.
röstetal i helapartiernasgrundvalPåvalkrets.hela riketutgör aven
tillförs sedanmandatutjänmingsmandat. Dessadetilldelaslandet

Ettvalkretsarna.jämförelsetal i ut-efter partiernasvalkretsarna
jämförelse-partiet har högstdärvalkretsgår till denjänmingsmandat

mandatfasterhållit någotparti intefall motsvarasdettal. För ett
röstetal.partietsjämförelsetalet av

detvalkretsmandatenfasta ändemandaterhållit flerpartiOm ett av
behållervalkretsmed riketfördelningentill enligtberättigatär som en

fördelningendock inte ideltarPartietmandat.dessapartiet av
respektive underrepresenta-På så kan över-utjämningsmandaten. sätt

uppkomma.tion

år 1994på ValkretsarMandatfördelning5.1.2

redovisas imandatenfördelningenöverblickfåFör överatt aven
varjemandat förochröstberättigadeantaletnedantabell 5.1.2.A

riksdags-frånprotokolletefterRöstberättigaderiksdagsvalkrets. anges
röstberättigade krävsockså antaletTabellen1994.valet år somanger
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framgår kan antaletSomför valkretsen.antalet mandatför totala
tabellen fårkraftigt. Avganskamandat varieraröstberättigade per

ocksåindelning. Det kanvalkretsarnasöverblickockså överenman
Principeninte jänm.mandatenfördelningen ärkonstateras att omav

mellanröstberättigade varierarantaletmedförlänsindelning att
betydelse för den ojämnafolkomflyttningar kan fäOcksåvalkretsarna.

för kunnafår underlagAvfollmingsbygderfördelningen. sämre attett
mandat.sina fastabehålla

1994mandat vid riksdagsvaletRöstberättigade ochTabell 5.1.2.A

Röst-Fasta TotalaRöst-Valkrets
ber.berättigade mandat mandat per
mandat18 -94sept

26 20 081522 129 25Stockholms kommun
36 19 236692 516 33Stockholms län

104256 10 12 17205länUppsala
17 341758 9 11190Södermanlandslän

Östergötlands 20 590857 15 15308län
16 46114230 455 11Jönköpings län

3696 22217 6134Kronobergs län
76111 16184 374 9Kalmar län
897795 2 2143 2Gotlands län

6 19 3846116 307Blekinge län
18 411939 ll 12220Kristianstads län

8 22 121176 975 8Malmö kommun
18 967189 672 9 10Malmöhus läns norra
19 11912229 443 11Malmöhus läns södra
21 919278 9 9197Hallands län
19 04617323 788 15Göteborgs kommun

95617435 11 13233Bohuslän
Älvsborgs 16 105193 270 9 12läns norra
Älvsborgs 6476 22886 6södra 135läns

35612 17208 391 10Skaraborgs län
19 69910 11216 697Värmlands län

Örebro 97913 15207 728 10län
9 17 523192 754 11Västmanlands län

89613 16219 648 llKopparbergs län
12 18 525222 302 11Gävleborgs län

16 74812200 983 10Västernorrlands länI
f 9185 20104 592 5Jämtlands län

5409 11 17192 950Västerbottens län1
18 248i 10 11200 735länNorrbottens

l 860349 186 495 120 310Summa

l
ojärrmmandat mycketdirekt fördelningenDet framgår äratt av

frånskiljer signågra valkretsar markantlandet. Det finnsöver som
valkretsar,finns tvâ mycketde små valkretsarnaövriga. Förutom stora
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Östergöt-tvåStockholms län,ochStockholms kommun samt stora,
kommun.och Göteborgslands län

landet.inomvariationenbild hur ärTabell 5.1.2.B storavger en
Jämtlandfasta mandat.med tvåvalkretsenden minstaGotland är

fastaockså antalettabellen framgårfem.därefter med Avkommer att
ocksåtabellennio och elva. Iligger mellannormaltmandat anges

fördelningdvs. efterantalet mandat,totalafördelningen efter det av
beaktas ispalten måsteförstå denFörutjänmingsmandaten. attatt i

antaletmedvalkretsarnafördelasutjänmingsmandaten inte ut
parti vidfördelasgrund, i ställetröstberättigade ettutansom

erhållnautgångspunkt i antaletmed röster.mandatfördelningen i
å
i
i1994 års riksdagsvalstorlek vidValkretsarnasTabell 5.1.2.B

Totala AntalAntalAntal
antalet val-val-fasta

kretsarmandatmandat kretsar l33
5l

h

över2över

Utrednjngsuppdraget5.2

Ändrad tillsammans medvalkretsindelning kan,5.2.1
kontakter mellanför ökadeandra faktorer, verka

väljare och valda

nuvarande riksproportionelladetpåpekas i avsnitt 5.1.1 harSom
sin betydelsedetmedfört valkretsarna mistvalsystemet mestaatt av

vid val tillfördelning mandatenmed proportionellför problemet aven
utforma valkretsarnai princip skälsaknas såledesriksdagen. Det att

fördelningproportionellövervägandenannorlunda utifrånpå sätt om
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spelavalkretsar kan däremotUtformningenmandaten. enavav
och valda. Den harför kontakter mellan väljarebetydande roll

regionala politiska arbetet. Partiemasbetydelse för detdessutom stor
övrigtvalkretsarna också inominering kandidater sker i som gerav

förankring fortfarande relativt stark.valde lokalden ärsomen
år tillsatta Personvalskommittén hade ii början 1992Den av

medförfram förslag ökat inslaguppdrag lägga ettatt av person-som
SOU 1993:21 47 f och Gilljam i SOUval personvalang. termen se s.

Direktiven dir.1993:63 Vad personval och person.är röstarvem
syfte finna metodkommitténs övergripande till1991: 121 att enangav

Ökatavståndet mellan väljare och valda. I betänkandetminskarsom
redogjorde kommittén för olika modellerpersonval SOU 1993:21

personval partivalssystemet. Vid valet åri det gällandemed inslag av
försöksverksamhetgenomfördes i vissa kommuner1994 somen

särskildkommitténs arbete, där väljarna kundebyggde på avge
längdvad i proposition valperiodensEnligtpersonröst. sägs omsom

ochgrundlagsfrågor 1993942115 10och vissa andra prop. s.
199495:154 37val till Europaparlamentetproposition prop. s.om

Personvalskommittén ochskall den modell presenterat gettsom
modellen tillämpas från 1998 års val.den modifierade danskanamnet

i vallagen har riksdagenanledning införandet personröstningl avav
regerings-förslag ändring 3 kap. l §godtagit regeringens avom

röstning på parti meddet skrivits in val skerformen där att genom
för väljaren särskildmöjlighet personröst.att avge

tidigare kopplatspågående personröstningsreformen har inteDen
till riksdagen. Detmed valkretsarnas utformning vid valsamman

valkretsarnasframstår emellertid angeläget uppmärksammaattnu som
och valda.betydelse för möjligheterna till ökad kontakt mellan väljare

ñms klart samband mellan personval och valkretsarnasDet ut-ett
formning. direktiven till Personvals- och valkretsutredningen JuI

valkretsarna spelar roll för det politiska1974:19 att storangavs en
för möjligheterna skapa och vidmakthålla godaarbetet och att

förbindelser mellan väljarna och kandidater och valda.
sambandet mellan valkret-Folkstyrelsekommittén pekade också

1987:6storlek och kontakten mellan väljare och valda SOUsarnas
kommittén164 på grund enighet inte kunde uppnås ladeatts. men av

Ävenfram något förslag i den delen. Personvalskommitténinte angav
SOU 1993:21 88 personvalsätt utöver attatt ett annats. --
minska avståndet mellan väljare och valda skulle kunna attvara

medminska valkretsarnas storlek. Kommittén gick dock inte vidare
förslag i den delen.

för deTanken bakom den personvalsreform kommer gällaattsom
tidigare skallallrnämia valen år 1998 väljarna i högre gradär änatt

kunna påverka ordningen kandidaterna. väljarna skall kunnaFör attav
rationellt val mellan de partierna nominerat ochgöra ett personer som

på valsedlarna, fordras de har kännedom de olikasatt attupp om
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mellankontaktenhärmellan. Detväljade kan ärkandidater som
sinaPartiernaviktig.särskilt ärframstårvaldaväljare och genomsom

fungerar väl.kontakterdessaförviktigaorganisationerlokala att
förarbeta inompartiernas sättDärför kommer att person-ramen

till dialogmöjlighetväljarnasförbetydelsehavalssystemet att stor
självmed signåväljerkandidatenförtroendevalda. Hurmed de att ut

erfaren-tidigarevalstrategi ochberoendevarierarbudskapoch sitt
fram-personligabuds kantillstårmöjligheterheter. De varasom
formmassmedia ikontakter medellersammanhangi olikaträdanden

denmeddelande viadebattartiklarpresskonferens, samt nyam.m.av
mycketspelar troligenfaktorerinforrnationsteknologin. Dessa storen

förmodligenoch valda; större änmellan väljarekontaktenförroll
storlek.valkretsarnasfaktorersådana som

flång tidföretagits underharkandidatkärmedomUndersökningar av
antologin Personpublicerats iresultat hardel dessi Sverige. En av

ned-undersökningarnaResultatet är1993:63.SOUoch parti av
ikandidaterna. Dettillkärmerväljarenför denslående atttrottsom

tjugodeväljare undersvenskamajoriteten senastekonstateras att av
påderiksdagskandidatenda röstatpå någontillinte käntåren namnen

VäljarnasHolmberg,och Gilljam1993:63 33i SOUHolmberg s.
ändrad indelningeffekterstuderamöjlighetNågonval 75. att avs.

skettsmå förändringareftersom endasttidigarefunnitshar inte
år 1921.sedanbeträffande valkretsarna

exempel hadeTillstudierna.har dragitsslutsatserYtterligare av
allmänhet bättreioch högutbildadelandsortsboräldremän, personer,

storstadsbomaFör ärandrakandidaternakännedom än grupper.om
ocksåutvecklade sekandidater dåligtochmellan väljarekontakterna

förviktigafaktorer249. De1990:36SOU antas varasoms.
och väljarna.kandidaternamellankontaktjustpersonkännedomen är

olikapå fleraåstadkomma sätt.påpekatskanDetta ovanman som
heltmassmedier denärför vårtUtgångspunkten är attresonemang

rikspolitiskainformation ifågällerdetdominerande närvägen att ut
roll.ocksåspelarMassmediernas strukturtill väljarna.frågor storen

vilkenvidsäkerhetnågonsvårt meddockDet störreär att ange
markantökarpersonkännedomenstorlek valkretsen ett merasom

påsidan tyderkommunalafrån denforskningsresultat attVissasätt.
röstbe-000-10 0005små Valkretsarrelativtskulle fordrasdet ca-

detSamtidigtuppstå.effekt skall ärförrättigade att gymisamen-
kandidatkännedomenbetydelse förstorlek harvalkretsarnasklarlagt att

med hänvisningar.i bilaga 2Johanssonseinom kommunerna
beträffandedraskanmotsvarande slutsatsdåFrågan är om

armorlundasåför dessaFörhållandenariksdagsvalkretsarna. är att
påapplicerassig direktinte låterkommunalforskningenfrånresultaten

dettilliakttagelser sevissaEmellertid kan görasriksdagsperspektivet.
Å kan konstaterassidanbilaga 2.Johansson i attföljande ena ifinns,färre ledamöterdärdvs.mindre valkretsen,från denpolitikerna
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aktiva i massmedia kollegorna från valkrets därär än störremer en
fler ledamöter fimis. Eftersom massmedia utgår från valkretsen som

det alltså svårare för riksdagsledamot frånenhet blir storen en
sitt budskap.valkrets nå medatt ut

Ärdet då väljarens perspektiv.Hur kandidatkännedomenutser ur
högre i de mindre kretsarna Några säkra besked beträffande enskilda
Valkretsar kan inte erhållas. Vissa generella kan dock skönjas.mönster
Genom sammanställning från valundersökningarna viden av svaren
Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet åren 1991

framgår följande.och 1994
Valkretsar med 000 röstberättigadeI 251 har endast 37änmer av

100 väljare kännedom på riksdagsledamot frånett nanmom en
omfattarvalkretsen. Om valkretsen 151 000-250 000 röstberättigade

väljaredet 43 100 känner till på ledamot iär ettsomav namn en
valkretsen. Minskas valkretsen ytterligare så den mindreär änatt
150 000 röstberättigade stiger antalet väljare känner tillsom en
ledamots från valkretsen till 50 100. Det således klartär attnamn av
väljarens möjligheter känna till sina kandidater eller ledamöteratt
generellt ökar i mindre Valkretsar. Se vidare Johansson i bilaga 2.

Emellertid kan inte enbart valkretsarnas storleksägas äratt av
betydelse. Oaktat riksdagsvalkretsarna lika kommerär storaom
förutsättningarna för kontakten mellan väljare och valda varieraatt

landet. beror på bl.a.Detta mediastrukturen befolknings-över och
situationen. Andra faktorer har betydelse i framtiden och kansom som

viktigare valkretsutfommingen den snabba utvecklingän ärvara av
massmedier och informationsteknologin pågår. Dessa faktorersom
kommer påverka informationens spridning och underlätta kandida-att

möjligheter nå med sitt budskap. Valkretsindelningen måsteters att ut
naturligtvis också med hänsyn till andra regionala förhållanden;göras
här kan såväl den socioekonomiska sammansättningen befolkningenav

historiska betingelser, däribland partiorganisatoriska förhållanden,som
spela in.

Mot bakgrund det sagda finner finnsdet goda förgrunderattav
antagandet minskning de valkretsarna påverkarstörstaatt en av
kontakten mellan väljare och valda positivt finns därförDetsätt.ett
skäl alternativ till hur de valkretsarna skullestörstaatt presentera
kunna utformas. De alternativ har fördelar ocksåpresenterassom men

Ävennackdelar. vi redovisar nackdelar i anslutning till någotom
alternativ framgår det tidigareär sagda vår principiellasom av- -
inställning ändrad utformning till fördel för kontakten mellanäratt en
väljare och valda.
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möjligheternaDirektiven begränsar5.2.2

undersökadeldennaiuppdraget attbilaga ldirektivenI varaanges
Valkretsar.vissa störredelningeventuellförförutsättningarna aven
ytterligareskapavårt arbetemed sågssyftet attövergripandeDet vara

Enligtvalda.ochväljaremellankontaktergodaförförutsättningar
deminskningförtalarmycketdärfördetdirektiven avär ensom

för arbetet.dockbegränsningarVissavalkretsarna.största anges
harvalkretsarnabehandlatutredningarstatligasamtligaFör som

direktivenEnligtarbetet.styrande förvaritutgångspunkterföljande
medArbetetvårt arbete.för ut-förutsättningar ävendessagäller

de börutgångspunktsåledeshar attvalkretsarnaformningen somav
vara

mindrebefolkningsmässigta
likformigabefolkningsmässigtb mer

sammanhängandegeografiskt samt attc
länsgränser.ellerkommun-skall skäraintevalkretsgränsernad

funnitvihardirektivenilämnatsuttalandendebakgrundMot somav
valkretsindelningen.förgrundenframdeles bör utgöralänen ävenatt

fördelningenredovisade5.2.1.3tabellden iutgångspunkt iMed av
Valkretsarallautifrånarbeta synsättetmöjligtdet attmandaten år att
ValkretsarmindrevissamedföraskulleDetlika attskall stora.vara

småmed denackdelarnafunnitviEmellertid har attslogs samman.
påinriktashand börförstaiarbetetsådanaintevalkretsarna är enatt

direktivenvadenlighet medihar arbetet,ställetIlösning.sådan
väljaremellankontakternaförbättraförsökainriktats attmotanger,
såledesskulleDetriksdagsvalkretsarna.fyrai devalda störstaoch

ÖstergötlandsStockholms län,ochStockholms kommunfråga omvara
finnasökapåinriktasVårt arbetekommun. attGöteborgslän samt

Valkretsar.för dessalösningar

till sekletstillbakavalkretsindelning gårDagens5.3

början

framväxtenbeskrivninghistoriskkortskall viavsnittdettaI avenge
börjanIriksdagen.val tillvidvalkretsindelningennuvarandedenav

syfteivalkretsarna större attför görahöjdesseklet röster attav
mandat. Senarefemvalkretsarnasmåriktigtifrån dekomma om ca
för fåValkretsarriktningi större att ettdiskussionenövergick mot mer

någraminskavidframmeresultat. Viproportionellt attär avnu
redogörelsehistoriskutförligareönskarDenigen.valkretsarna ensom

i för-Arbetspromemoriorframställningar.följandetillbl.a.hänvisas
valkretsutredningensPersonvals- och1966: 17,fattningsfrågan SOU
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betänkande Personval och valkretsindelning SOU 1977:94 samt
utlöparen från denna beträffande Malmöhus län, Valkretsindelningen
i Malmöhus län Ds Ju 1980:3.

5.3.1 Valkretsindelningen från år 1866 till år 1921

Före år 1909 hade Sverige majoritetsval. principI skedde valen i
enmansvalkretsar. Vissa Valkretsar dock och i dessa utsågsstörrevar
flera ledamöter inom krets.samma

Den vallagstiftning vari proportionella val infördes till 1911 års val
indelade riket i små Valkretsar. Den hade föregåtts förslagettav
Proportionsvalskommitterades förslag till proportionellt valsätt 1903

i byggde tanken länen förbas valkretsindel-stortsom om som
ningen. Enligt förslaget skulle valkretsarnas bliantal 33. Vissa län
hade således delats. Förslaget godtogs dock inte kritiken såutan mot

Valkretsar länen gehör. Propositioner hade framlagtsstora som vann
frågai varvid förslag till valkretsindelning också lämnadesrösträttom

vid 1904, 1905 och 1906 års riksdag avsnitt Samtliga dessase 3.7.
förslag förkastades dock riksdagen. 1907 årsI rösträttspropositionav

1907:28,prop. godtogs riksdagen med vissa ändring-smärresom av
delades valkretsarna in i områden i allmänhet omfattade 3-5ar, som

mandat. Länsindelningen kunde därmed inte förgrundensägas utgöra
valkretsindelningen. Antalet Valkretsar kom bli så högt 56.att som

Sedan 1909 års vallag kraftvarit i kortare tid återtogen man upp
frågan valkretsarna. Ett betänkande 1919 års proportionsvals-om av
sakkunniga betänkande framlagt 1921 lades till grund för en
proposition prop. 1921:353. Förslaget innebar återigenatt togman
fasta länen utgångspunkt för valkretsindelningen. Propositio-som

behandlades konstitutionsutskottet bet. 1921 med:KU49nen av som
hjälp hemställdelottens avslag till förslaget. Det godtogs emeller-om

tid riksdagen. Länsindelningen fick i princip bilda utgångspunkt förav
valkretsindelningen. indelningenDen i densamma i dag.är stort som

princip har det alltså inteI skett någon förändring sedan år 1921.

5.3.2 Tiden från år 1921 till författningsrefonnen åren
1968-1969

Det utmärkande för denna period diskussionen styrdes fråganär att av
länen tillräckligt för god proportionalitet i landetstora attom var som

helhet skulle uppnås. Innan författningsrefonnen beslutades åren
1968-1969 fanns inga utjätrmingsmandat. Mandaten fördelades i en
omgång direkt valkretsarna. Det ledde till valkretsens storlekatt

Överskottsrösterfick helt avgörande roll för riksproportionaliteten.en
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gynnadebortkastade. Systemet störreså sägavalkretsi attvaren
flertalperioden väcktesbekostnad. Under ettmindresdepartier

utjärrmingsför-forminföra någonförförslagochmotioner att av
riksdagen.dockavslogssådanaSamtligafarande. av

till 1952infördesuddatalsmetodenjämkadedensamband medI att
Valsättsutredningenstal.varitvalkretsindelningenval hadeårs

till riksdagensvid valvalsättetproportionellabetänkandet Detförslag i
med förslagethängde intimt1951:58SOUkammareandra samman

införaGenommandatfördelningssystem. att renennyttettom
meddivisor spärrjämkad förstadvs.uddatalsmetod utan ---

klarademån de spärren.i denpartiernamindredenämligengynnades
eftersommycketså störredärför intebehövde görasValkretsarna man

Emellertidriksproportionalitet.bitkommit vägenändå moten
mindredelsammanslagningjusteringarföreslogs smärre enavgenom

haderiksdagen spärrenantagitssedanförslagetNärValkretsar. av
1952:KU22.bet.1952: 175,divisor prop.järnkad förstaersatts av en

ändradesinfördes. Valkretsarna överuddatalsmetodenjämkadeDen
inte.huvud taget

sittIpåbörjades iarbeteFörfattningsutredningens veva.samma
utredningenföreslog1963:17statsskick SOUSverigesbetänkande

utredningenföreslogDäremotvalkretsarna. ettförändringaringa av
fördockförslagetregional nivå. Det utsattesutjärnningssystem en

kritik.del
valkretsindel-fråganslutligen lösakomGrundlagberedningen att om

föreslogsynvinkel. Beredningenriksproportionellutifrånningen
mandatfördelningmedutjämningssystemetgällandedetnämligen nu

intressesåledesblevValkretsindelningenomgångar. utantvåi ur
imellan partiernamandatenfördelningproportionellperspektivet av

anfördadettill bl.a.hänvisningMedi riket.tillförhållande rösterna
arbetesittutanförvalkretsindelningenlänmaberedningenvalde att

partielladengenomfördesFörslaget1967:26 147.SOU genoms.
1968-1969.årenförfattningsreformen

regeringsform prop.tillpropositioneniförarbetsuttalandeI ett ny
särskilddepartementschefenannonserade1621973:90 att ens.

Valkretsindelningen.fråganskulleutredning över omse

utredningsarbeteårsSenare5.3.3

blevutredningensärskildaomtaladedepartementschefenDen av
slut-i sittladeUtredningenvalkretsutredningen.ochPersonvals-
frambl.a.1977:94SOUvalkretsindelningPersonval ochbetänkande

presenterade tvåUtredningenvalkretsindelning.förändradförslag till
med tioValkretsarbyggde påDenvalkretsindelningar.alternativa ena

medfrån Valkretsarutgickalternativetandravalkrets. Detmandat per
medalternativetför delförespråkadeUtredningenmandat.fem egen
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skulle från 28 till 34.mandat innebar antalet valkretsar ökatio attsom
föreslog skulle delas Stockholmskretsar utredningenDe varsom

Stockholms län delades i vardera Valkretsar.kommun och tresom
kretsar och Malmöhus länkommun föreslogs delad i tvåGöteborgs

förslag fickvalkretsutredningensföreslogs delad i Personvals- ochtre.
form lagstiftning. Remissyttrandena,omedelbar effekt iingen av ny

kallsinnigaskall beröras ytterligare nedan vid varje valkrets, varsom
ytterligareförslaget till valkretsindelning och många menadetill att

nödvändig.utredning var
Folkstyrelsekommittén, tillsattes år 1984, hade också i uppdragsom

undersöka förutsättningarna för förändrad valkretsindelning.att en
Kommittén i sitt slutbetänkande Folkstyrelsens villkor SOUmenade

ändring valkretsarnas utformning1987:6 164-165 atts. en av
Någon sådan enighet kunde enligt kommitténs under-krävde enighet.

förslag denhandlingar inte förväntas varför inte lade fram något iman
delen.

fått kritiserades under längindelning Malmöhus län hadeDen som
valkretsarna geografiskt sammanhängandetid på grund inteattav var

områden. Från länet indelat i nordlig och sydligbörjan var en en
valkrets. södra motsvarade efter kommunreformen den s.k.Den
fyrstadskretsen geografiskt kommunernaoch delad attrentvar genom
Malmö, Lund, Landskrona och Helsingborg ingick i den kretsen. Före
kommunreforrnen dock kretsen, kallad läns-denvar norra senare
valkretsen, samlat geografiskt område. Kritiken ledde, i bakvattnetett

Personvals- och valkretsutredningen, till särskild utredareattav en
förordnades skulle arbeta vidare med länets indelning Ds Jusom

län.1980:3. Denne lade fram förslag till Valkretsar i Malmöhustre
1994.Emellertid ledde inte dessa förslag till lagstiftning förrän år

Lagstiftningen geografisktinnebär ändrad indelning grundad på treen
sammanhängande vidkretsar. Indelningen tilläinpades första gången
1994 års rskr.val 199293:l63, bet. 199293:KU28,prop.
1992932255.

valkretsindelning5.4 Utgångspunkter för ändraden

det här avsnittet berör vi olika intresse förI synpunkter ärsom av
utforrrmingen valkretsarna. vikt iAv primär detta sammanhang ärav
direktivens begränsningar. Valkretsarna be-bör enligt dessa vara
folkningsmässigt mindre och likforrniga, de geografisktbörmer vara
sammanhängande och för valkrets bör skäraintegränserna en

ellerkommun- länsgräriser.
förutsättningarUtöver dessa tillkommer hel del andra faktoreren

spelar betydande roll. Vi har i avsnitt 5.2nämntssom en som
begränsat vårt arbete till de fyra valkretsarna tvåstörsta avvarav
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dessa storstäder och tvåutgörs både städer och landsbygd. Dettaav av
medför olika faktorer kan sig olika starkt gällandegöra i deatt skilda
valkretsama. Vid det fortsatta arbetet måste dessa förhållanden
beaktas.

5.4.1 Några faktorer påverkar valkretsindelningensom

En första omständighet hänsyn till de administrativaäratt ta in-
delningarna. Dessa kan i princip hänföras till någondera tvåav
huvudgrupper. Den den administrativa, kan sägasena gruppen,
karakteriseras dess områden anknyter till klart fixeradeatt gränser.av
Den andra utmärks i stället inga fixerade kan iakttas.att gränserav
Dess områden ochär sammanhållningen markerasspontana socialav
eller ekonomisk samhörighet.

Sverige sedan lång tidär tillbaka indelat administrativt på flera sätt.
Den statliga indelningen bryts på regional nivå i mindre delarner
lokal nivå Den naturliga utgångspunkten, också inämnsosv. som
direktiven, indelningen i länär och kommuner. Gränserna för dessa
skall inte skäras. Vid sidan härom ñmis den kyrkliga indelningen i
församlingar, kontrakt och stift. Se avsnitt 5.4.2 angåendepastorat,
utförligare beskrivning de nämnda indelningama. Till dettaav
kommer olika indelningar till följd olika myndigheters verksamhet.av
Det främst skattemyndigheter,är polis- och åklagardistrikt, kronofog-
demyndigheter, lantmäteriverksamheten, domstolsorganisationer m.m.
Även andra administrativa indelningar kan skolområdennämnas som
och landstingens service-områden. Försvarsgrenama delas också in i
områden.

Av särskilt intresse i detta sammanhang naturligtvisär indelningen
vid val. Denna indelning har till viss del behandlats i avsnittovan
5.1.1 kommeroch beröras ytterligare i avsnitt 5 .4.2 nedan.att

En faktor måste beaktas de strukturella förhållandenärarman som
kan finnas inom de skilda områdena. Här spelar bebyggel-som t.ex.
struktur in. Där bebyggelsen finnsär ocksåtät koncentrationsens en

märmiskor.av
En faktor faller under strukturella förhållanden ärannan som

näringslivets struktur. Likheter i det avseendet skapar gemensamma
intressen kan värda beakta vid utformningen valkret-attsom vara av

Näringslivets struktur kan påverkas jordbruk, skogsbruk,sarna. av
industri och servicenäringar.

En indelning grundar sig på befolknings- och näringslivssam-som
mansättning den lokala arbetskraftsbalansen bland olika kommun-samt

genomfördes år 1958. Områdena fick benämningen A-regioner.er
Även uppdateringar gjorts så år 1978 har det häntsentom som
mycket i de flesta regioner varför indelningen i dag framstår som
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eftervanligt kommunerföråldrad. Emellertid detnågot är att gruppera
A-regioner.

arbetsmarknader har gjorts tidriketsindelningarNyare senareav
kriterier.efter något andra Dessadock delat in kommunernasom

faktiska pendlingsförhållanden. Detillhar tagit hänsynindelningar
framsysselsättningsstatistikenpå den årliga regionalabygger tassom

skriften Lokala arbets-centralbyrån. SeStatistiska närmareav
statistiken harförvärvsregioner. Med utgångspunkt iochmarknader

arbetsmarknaderin s.k. lokala LA-kommuner delats i 111landets
fall sammanfaller dessa med A-regionerna.Endast i fåtalregioner. ett
sammanförts till tio geografiskthar i sinLA-regionerna tur osamman-

fortsattaF-regioner. Vi beaktar i denhängande s.k. förvärvsregioner
också LA-regionerna.framställningen

värde förhar folkmängdsutvecklingen visstSom tangeratsovan
till folkmängden eftersomValkretsindelningen måste hänsynarbetet. ta

för antalet röstberättigade. Den kanske viktigasteligger till grundden
folkrnängdsförändringar. Valkretsama bördenfrågan utgör om

de riskerar bli inaktuella på grundutformas sådant intesätt attatt
härmed blir det också aktuelltfolkomflyttning. I samband attenav

äldersstruktur liksom de socialabeakta befolkningens gruppemas
struktur bilaga 3.se

också andra regionala samband beaktas i den månGivetvis skall
främstbetydelse för Valkretsindelningen. Det blirdessa kan ha som

massmediernas lokala spridning ochsådana sambandaktuellt är som
Även område måste finnasoch andra iliknande. tätorter centra ett

indelningen.vid analysen den lämpligastemed av
lokalabetydelse för valkretsindelningen partiernascentralAv är

avseendet kanske partiernas nominering-viktigaste i detarbete. Det är
undantagslöst ansluter till Valkretsindelningen. Deti stort settar som

nornineringsför-starka skäl beakta hur det regionalafinns givetvis att
indelning aktuell.farandet går till där ändrad ären

framtagna alternativaVi redovisar regionala synpunkter de
till behandlad valkrets.valkretsarna i anslutning varjeindelningarna av

elleromständigheterna tala förolika områden kan de nämndaFör
Vid utformningen denindelning med varierande styrka.mot aven

omständighet tala för delningValkretsindelningen kanalternativa enen
delningomständighet kan talavalkrets. Samma mot en av enav en

viktningen skälen för ochvalkrets. vårt arbeteI är emotavannan
viktigt lokalagrannlaga uppgiften. Detolika lösningar den är attmest

1990:36sammanhanget jfr SOUfår sig hörda i detsynpunkter göra
252.s.
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5.4.2 Vi utgår från kommuner och församlingar vid
arbetet med alternativa riksdagsvalkretsar

frågaEn blir aktuell vid utformningen Valkretsar vilkasom ärav nya
indelningar sådan skall bygga på. Frågan kan också formuleras påen

Hur beskrivssätt: eller definierasett annat valkrets på bästa sätt.en
Det naturliga anknytaär till redan befintliga indelningaratt landet.av
För något förstå vilka valmöjligheteratt står till förfogande skallsom

kort bakgrundsbeskrivning olika indelningar länmas.en av

Någrai geografiska indelningar landetav

Som utgångspunkt har i föregående avsnitt landetnämnts indelatäratt
i olika områden. Dessa ofta fixeradeär igränser Deterrängen.genom
minsta enheterna fastigheterna.är Hela landet indelat i klartär
fixerade områden fastighetsindelningen. Enligt l kap. §1genom
första stycket jordabalken stadgas därför fast egendom jord.äratt
Denna indelad i fastigheter.är Om vi sedan går vidare med de för
valkretsarna avgörande indelningarna timer vi den kommunala
indelningen. Landet indelat iär 288 kommuner. Större areell
omfattning har länen; dessa 24 till antalet.är Parallellt med denna
indelning löper den kyrkliga indelningen med territoriella församlingar

i gamla tiders kyrksocknar.stort Härtillmotsvarar kommersom
kontrakt och stift.pastorat,

För fastigheter gäller, nämnda stadgandeutöver i jordabalken,
regleringen i fastighetsbildningslagen 1970:988, omtryckt
1992:1212. Där villkoren för ombildning och nybildninganges av
fastigheter. Fastighetsbildningen anknyter till andra administrativa
indelningar. Genom kap.3 § fastighetsbildningslagenll fastslås att en
fastighetsbildning innebär ändring kommuns fårgränssom av en
vidtas endast den är väsentlig för ändamålsenlig fastighets-om en
bildning eller den kommunala indelningen blir lämpligare.om
Motsvarande regler för fastighetsreglering påverkar församlings-som
indelningen och preciseringar reglerna finns i lagen 1970:991av om
ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med
fastighetsbildning.

Någon geografisk definition vad kommun inte iärav en ges
kommunallagen 1991:900. Kommunerna räknas dock i regering-upp

tillkännagivande 1994:1526 länens indelning i kommuner.ens av
Däremot framgår inte heller tillkännagivandet hur kommunernaav

sträckningskall definieras och vilken geografisk de skall ha. Den
kommunala indelningen i modern mening går tillbaka till 1862 års
förordning kommunstyrelse på landet. En utförligare historiskom
redogörelse i Gustafsson, Kommunal självstyrelse, 53-66t.ex.ges s.

minnesskriften Hundra år under kommunalförfattningarna.samt
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borgerliga kommunerna till de kyrkligaanknöt deHärigenom man
sammanföll dendagens På såsocknarna, sättpastorat.motsvararsom

omfattande storkom-borgerliga indelningen. Sedan denkyrkliga och
sambandet mellanmunreformen avslutats år 1952 bröts det gamla om-

borgerliga kyrkliga primärkommunerrådesindelningen för och se
indelningar197. skulle till andraSOU 1945:38 Hänsyn tas avs.
avgörande föroch kyrklig den kunde inte bliadministrativ art men

långfortsatta reformarbetet sträckte sigkommunindelningen. Det över
slutliga sammanslag-pågick under tiden 1962--1974. Detid och

genomfördes år 1974. Dennas.k. kommunblockenningarna deav
näringsgeografiska synpunkterpräglas dekomöversyn att somav

Indelningssakkunniga i betänkandet Principer fördragits en nyupp av
flera1961:9. Härvid sammanfördes småkommunindelning SOU

Utgångspunkten för de geografiskatill något färrekommuner stora.
redan befintliga mindre kommunerna.alltså desträckningarna var

geografiska sträckning ochbeskrivning kommunsNågon bra av en
lagstift-alltså heller inom kommunalabeståndsdelar finns inte den

ningen.
geografiskt kap. 2 § kommunallagen. DärLandstingen definieras 1

särskiltomfattar lån, intelandsting ärett annatatt ett omanges
kommunallagenhänvisningen slipper iföreskrivet. Genom man en

ställetingår i varje landsting. Iuppräkning vilka kommuner somav
tillkännagivandet. Såledesi det nämndafinns uppräkningen gerovan

frågan vad de olikakommunallagstiftningen inte något svar
i verkligheten.indelningarna motsvarar

i riketsomtryckt 1988:198 ändringGenom lagen 1979:411, om
har möjligheti kommuner och landstingskommunerindelning en

lagen hurförändra den kommunala indelningen. Iöppnats att anges
beslutanderätt. Emeller-genomföras och harändringar skall vem som

geografiskt.heller där vad kommuntid inte är rentanges en
Oxenstierna1600-talet. AxelLänsindelningen härrör från mitten av

avspegladelandet skulle Dettahade bestämda åsikter hur styras.om
stod. I förslagetgrundlag bakom vilket Oxenstiernasig i förslag tillett

utifrån hövdingedö-landet skulle indelat ochfastslogs styrasatt var
Ända och medförekom. fram tilluppräkning länenOcksåmen. en av

hövdingedömen. I dagregeringsform nämndes dessa1809 års nämns
och orden6 § regeringsformenlänsstyrelserna i kap.11 genom

offentlig förvaltning.
nämndaregeringens tidigarefår i dag sin beskrivningLänen genom
Genomindelning i kommuner.1994: 1526 länenstillkännagivande av

uppräkning detillkännagivandet definieras länen avgenom en
det kommunalaförändringaringår i länet. Genomkommuner som

förändras.planet kan alltså länenäven
skall uppmärksammaslandetOckså olika kyrkliga indelningar av

indelning ocksåfrämst församlingsindelningen. Dennahär. ärDet rör
denutanför kyrkans område däranvändshistoriskt betingad och även
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i första hand hör hemma. I 4 kap. §1 kyrkolagen 1992:300 stadgas
landet indelat i territoriellaär församlingar.att Kopplingen mellan

kyrklig och borgerlig indelning lever i dagän den inteäven ärom
formellt fastslagen. Skatteförvaltningen använder församlingarnat.ex.

utgångspunkt för sin uppbördsverksarnhet och för folkbokföring-som
I kyrkolagen finns också regler ändring försarnlingsindel-en. om av

ningen. Dessa har flyttats från den kommunala indelningslagen till
kyrkolagen och påminner mycket de reglerna. Inte heller kyrkola-om

hur bestämmer församlings territorium.gen anger man en
Sammanfattningsvis kan utgångspunktensägas för all indelningatt
fastighetsindelningen.är Andra indelningar landet beroendeärav av

denna. Förhållandet mellan de olika administrativa och kyrkliga
indelningarna däremot oklart.är Hänsyn i utsträckningtas stor t.ex.
beträffande kommuner i förhållande till länen. I andra fall är sam-
bandet inte så påtagligt. Det kan endastnämnas församling iatt en
Sverige delad mellan två kommuner;är det Kulltorps församlingär

delad mellan Gnosjöär och Värnamo kommun. Densom typen av
förhållanden måste beaktas vid arbetet med indelningen av nya
Valkretsar. För de områden vårt arbete finns emellertidrör ingasom
förhållanden komplicerat indelningen på nämnda sätt.som

ii Valadministrativa indelningar

En given utgångspunkt för det fortsatta arbetet det i dag befintligaär
förhållandet mellan valkretsarna och andra administrativa indelningar.
För riksdagsvalkretsama givet enligtär vallagen. Utgångs-svaret
punkten här länen. Förär vissa Valkretsar definitionen knutenär till
den kommunala indelningen uppräkning kommunernaattgenom en av
sker i lagtexten jfr avsnitt 5.1.1. Beträffande riksdagsvalkret-ovan

det i dag inte nödvändigtär längre för fastställasama att att en
valkrets geografiska sträckning.

På kommunal nivå läget någotär armorlunda. Landstingen delas i
Valkretsar. En sådan valkrets skall omfatta eller flera kommuner.en
Kommun inom landsting kan, under vissa i 2 kap. 6 § andra stycket
vallagen angivna förutsättningar, delas och eller tillsammansensam
med kommun landstingsvalkrets.utgöra Om sådan indelningannan en
sker skall kommunvalkretsarna beaktas. En landstingsvalkrets skall i
sådant fall nämligen sammanfalla med kommunvalkrets.

Också primärkommunema kan delas i Valkretsar. Så skall ske om
det i kommunen finns fler 24 000 röstberättigade ellerän minst 51
fullmäktige skall Om antalet röstberättigade överstiger 6 OOOfårutses.
kommunen delas in i Valkretsar. I det förra fallet valkretsindel-är
ningen således obligatorisk och i det fakultativ. De nämndasenare
reglerna framgår 2 kap. 9 § vallagen. Samma lagrum ocksåav anger
i fyra punkter hur valkretsarna skall utformas. Där stadgas i tredje
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utformas efter de territoriella försam-punkten valkretsen skallatt
skall odelade och inte något fallOm möjligt dessa lämnas ilingarna.

fler två kommunvalkretsar.delas än
indelning intresse för valet skall här beröras. DetYtterligare aven

lyderValdistrikten valadministrativa enhetervaldistrikten. ärär som
distrikten företas det egentliga valarbetetunder valnämnderna. l

första hand antaletValdistrikt definieras ivaldagen. Ett genom
röstberättigaderöstberättigade. Valdistrikt bör omfatta 200-1 5001

mindresärskilda skäl föreligger 1 800 elleroch endast än änom mer
kap. Länsstyrelsen fastställerröstberättigade 3 3 § vallagen.300

Även dessa ikommunfullmäktige valdistrikten.efter förslag omav
definie-röstberättigade måste dehand definieras antaletförsta genom

ske olika I praktiken sker detockså geografiskt. Detta kan sätt.ras
Iblandkarta kommunen.ofta distrikten ritas in överatt engenom

distriktet räknaskvarteren ingår ikan det förekomma att upp.som
tilldefinieras måste definitionen anknytashur valdistriktenOavsett

anknytningen kan sambandetfastigheter. Utan denindelningen av
valdistrikten bli oklar.röstlängden ochmellan

betrájfande definition valkretsarnaSlutsatseriii av

den valadministrativa och denNågon direkt koppling mellan stats-
föreligger inte detkyrkoadministrativa indelningeneller utöver ovan

utformas såkommunal valkrets skallnämnda stadgandet attattom
medmöjligt, lämnas odelad. Vid arbetetterritoriell församling, attom
friaval till riksdagen vi såledesValkretsar förutforma är attnya

finner lämpligast.den indelningsgrund vianvända som
indelningen riksdagsvalkretsarvidDet givet ävenär att avman

dock i första handvalkretsindelning. Fråganmåste beakta är omannan
valkretsarna de lämpligasteföljer de kommunalade indelningar ärsom

flera gånger påpekatsriksdagsvalkretsama. Somvid utformningen av
Vårt arbetelänsindelningen.dagens riksdagsvalkretsar påbygger

mindrefinna lösningarförsökakommer inriktas utgörattatt som
enheter länen.än

län den naturligaBeträffande riksdagsvalkretsarde utgör ärettsom
ochväl definieradKommunenutgångspunkten kommunerna. är ett

lärisvalkrets skallutgå ifrån. dessa fall,naturligt begrepp I näratt en
tänka sig mindrekan inte hellerutformas till mindre enhet, manen

eftersom direktiveneller fastigheter,församlingarenheter, t.ex.
Utgångspunkten förfårkommungräns inte skäras.föreskriver att

alltså kommu-Valkretsar länutformningen de ärmotsvarar ettsomav
nema.

förkommun,Beträffande de riksdagsvalkretsar motsvarar ensom
måsteGöteborgs kommun,Stockholms ochvårt arbete närmast en
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enhet mindre kommunenän fastställas, varefter indelningen av
valkretsen kan ske. Det går tänka sig olika sådana enheter.att

En möjlighet skulle kunna bygga på de kommunalaattvara
valkretsarna. Det skulle leda till följsamhet i mellan valkret-systemet

på olika plan. Emellertid har vi funnit den synpunkten intesar att
kan styrande för riksdagsvalkretsen. Omensam riksdags-vara en

valkrets definierades hänvisning till de kommunala valkret-genom en
skulle förändring dessa också automatiskt leda tillsarna ändraden av

riksdagsvalkrets, vilket förefaller mindre lämpligt. Vi har således valt
inte låta de kommunala valkretsarnaatt styrande för denvara nya

utfommingen.
Ett definierasätt valkretsarnaannat skulleatt kunna attvara

använda sig fastighetsbegreppet. En uppräkning i valkretsenav av
ingående fastigheter skulle klar utformning dennas geografis-ge en av
ka sträckning. En sådan uppräkning skulle dock bli otymplig rent
lagtekniskt. Vissa problem i samband med fastighetsbildningar skulle
uppstå framstår onödigt komplicerade. Vi har därför valtsom som att
inte använda fastighetsbegreppet vid utformningen deoss av av
Valkretsar i dag kommun.motsvararsom en

Ytterligare möjlighet är använda församlingsbegreppet.att Dettaen
används redan i dag det gällernär de kommunala valkretsarna. De
kommuner aktuella delasär i dag in i Valkretsar utefter för-som
samlingsgränserna. En synpunkt möjligen talar användamot attsom
de territoriella församlingarna enhet vid indelningen det beslutärsom

riksdagen fattat angående förändrad relationen mellansom en staten
och Svenska kyrkan se avsnitt 1.2. Vi har i vårt arbete förutsatt att
förhållandet mellan kyrkliga och statliga indelningar måste klargöras
ytterligare. Förhållandet mellan den kyrkliga indelningen och den
statliga kan nämligen på många områden beskrivas ömsesidigtsom
beroende. Oavsett hur den frågan löses har vi förutsatt försam-att
lingarna i dag kan den lämpligasteutgöra indelningsgrunden för de
riksdagsvalkretsar endast omfattar kommun.som en

5.5 Förslag till alternativa valkretsindelningar

I de nästföljande fyra avsnitten vi olika alternativa in-presenterar
delningar för och de olika valkretsarna aktuella. Vidärvar en av som

sådan presentation kan tänka sig antal olika indelningar.en ettman
Alternativen för varje valkrets många.är Emellertid har vi valt att
begränsa till eller några alternativ förett varje valkrets. Dettaoss par
beror på frågan tidigare ochatt därvid kommit framutretts tillatt man

antal teoretiska alternativ inte sigatt ett särskilt lämpade deter när
ställts de krav kan ställas på valkretsindelning.mot som en
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sker för valkrets i sänder. Någon samlad analysPresentationen en
på det här stadiet. får anstå till dess lokalahar inte gjorts Den

från valmyndigheter och regionala och kommu-synpunkter inhämtats
partiorganisationer. innebär också antal fasta mandatnala Detta näratt

det endast fråga den förändring följervalkrets ärper anges om somny
behandlade valkretsen delats. Det innebär den fördelenden attattav

kan behandla varje valkrets för sig oberoende vad händervi av som
ocksåandra Valkretsar. För varje alternativ vi tänkti presenterar ett

siffrorna år Konsekvenserna förvalresultat utifrân vid valet 1994.
valkretsaltemativ för sig kan därvid studeras. För effektenvarje att av

skall kunna analyseras i tabell 5.5 resultatetindelning anges aven ny
förår 1994. Beräkningar simulerade valresultat deriksdagsvalet av

kombinationer i avsnitt 10 3-4alternativa valkretsarnas presenteras .
och 5.12-15.

Valresultat riksdagsvalet år 1994 med mandat valkretsTabell 5.5 per

MandatParti, utjämningsmandat
kdsValkrets m s c v mp

8 9 3 l 2 11 1Stockholms kommun
l31 3 11 2 2 11Stockholms län 11

l l3 5 l 1Uppsala län -
l l lSödermanlandslän 2 5 l -

Östergötlands 1 1 1 13 7 1län
1 1 l 1 11Jönköpings 3 5län

3 l2Kronobergs län - - - -
2 l 12 5Kalmar län - -

2Gotlands län - - - - --
2 4Blekinge län - - - - -

6 l3 l lKristianstad län --
kommun 3 5Malmö - -- - -

l3 5 1Malmöhus län norra -- -
14 5 1 lMalmöhus län södra - -

3 4 l 1Hallands län -- -
161 2 11 l4Göteborgs kommun -

l l3 5 l 1 1Bohuslän
Älvsborgs l l 15 l 1län 2norra
Älvsborgs 3 1län södra 2 - - --

1 15 1 1 lSkaraborgs 2län
6 1 l2 1Värmlands län --

Örebro 1 151 1 1 1län 2
16 1 lVästmanlands län 2 - -

16 l 1 1 l2Kopparbergs län
16 l 1 1Gävleborgs län 2 -
16 1 l 12Västernorrlands län -

1l 3Jämtlands län - -- -
11 l5 l llän 1Västerbottens

l8 1lNorrbottens län ---
22 18 15161 26 2780Totalt
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valkretsindelningtill alternativ för5.6 Förslag
valkretsStockholms kommuns

riksdagsvalen utbruten länsvalkretsenStockholms kommun vidär ur
valkrets. Valkretsensför Stockholms län och bildar i dag en egen

framgår tabell 5.6 nedan.församlingar av .
tabellen uppgick antalet röstberättigadevad framgårEnligt avsom

iriksdagsval. också framgårtill 522 129 vid 1994 års Somi valkretsen
indelad i Valkretsar för kommunfullmäktige-Stockholms kommunär

desamma för de båda kommunala valen.landstingsval. Dessaoch är

år 1994riksdagsvalkretsTabell 5.6 Stockholms kommuns

röstberättigade i riksdagsvaletförsamlingsnununer, församling och antaletAngiven med
år 1994

[VKommunvalkretsKommunvalkrets I

809Farsta 3125 525 2534 Enskede
26 69636 SkarpnäckHögalid 22 77114
28676 23 Vantör 272Katarina 2415
86 77713 679 Summa13 Maria

65617 Sofia 12
Kommunvalkrets VSumma 99 307

26 19021 BrännkyrkaKommunvalkrets II
04139 Hägersten 33

18 546706 40 Skärholmen2227 Bromma
77 777Summa4 70028 Essinge

06918 Kungsholmen 13
1Kommunvalkrets v1Göran 22 01319 Szt

18 49429 Västerled
845982 38 Hässelby 2180Summa

15 59642 Kista
21 69541 SpångaKommunvalluets III
1831 Vällingby 574
77 710426 Summa05 Adolf Fredrik 5

51001 Domkyrko 7
Engelbrekt 13 58909

9 50606 Gustav Vasa
522 1298 188 Summa totalt10 Hedvig Eleonora

8 06604 Joharmes
85307 Matteus 19

Oscar 27 43811
Summa 99 576

figur 5.6. Vidgeografiska utbredning framgårValkretsarnas enav
de någorlundade kommunala valkretsarna finneranalys ärattmanav
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jämnstora vad gäller antalet röstberättigade. geografiskaDe sträck-
ningarna kan uppfattas naturliga.som

förändringVid Stockholms kommuns valkrets sig vissagören av
mindre starkt gällandeförhållanden beroende den närhet till
föreligger i valkretsen. Kommunikationsnätet välärcentrum som

utbyggt och några särskilda hänsyn till sådana faktorer behöver man
inte Pressens spridning inom kommunen innebär inte heller någrata.
problem för delning valkretsen. Olika tidningars ställning ien av

desamma förkommunen i länet avsnitt 5.7.seär stort som
Beträffande befolkningstillväxten under perioden så framgår figurav

5.6i-ii församlingarna så minskar Hässelby.endastatt av numera
kan märkas förStark tillväxt Bromma, Västerled och Engelbrekt i

för Beträffandeoch Skarpnäck i söder. medelinkomsten sånorr
framgår figur 5.6iv de södra församlingarna Kista ochatt samtav
Spånga ligger på lägre medelinkomst år. Hög medelinkomsten per
finner i de centrala församlingarna i Västerled. Förhållandetsamtman
mellan dag- och nattbefolkning tyder stark koncentrationen av

figur 5.6iii. Stockholmsarbetsplatser i Det skall tilläggascentrum att
befolkningkommun minskat sin i förhållande till länet avsnitt 5 .7.se

Övriga förhållandensocioekonomiska framgår bilagaav
Personvals- och valkretsutredningen SOU 1977:94 valde i sitt

huvudalternativ dela kommunen det andrain i kretsar. Iatt tre
femmandatskretsaralternativet byggde på delades kommunen isom

fyra kretsar. En delning i fyra kretsar skulle leda till varjeatt ny
valkrets kommunen skulle få mandat. Storstadsutredningeni runt sex

delaskunde för sin del tänka sig Stockholms kommun skulleatt upp
Valkretsar 1990:36 Eftersom vårt uppdragi SOU 252. är attsex s.

likformig har vidfå till stånd bl.a. valkretsindelning vi stannatmeren
diskutera minskning de valkretsarna. Femmandats-störstaatt en av

aktuelltalternativet eller delning till fyra Valkretsar därför inteären
i vårt arbete.

Beträffande remissyttrandena Personvals- och valkretsutred-över
förslag till valkretsindelning för riksdags-ningens SOU 1977:94

negativa.valkretsen Stockholms kommun kan dessasägas att var
förslag detsamma alternativ enligt vårt förslagUtredningens 4var som

5.6.4.se avsnitt

kommunala5.6.1 Alternativ tvâ Valkretsar enligt de
valkretsarna

blir iDet första alternativet delar valkretsen i två valkretsar. Det
princip nordlig och sydlig valkrets, figur 5.6.1. Av samman-en en se

blir relativtställningen i tabell 5.6. .A nedan framgår valkretsarna1 att
följertill antalet röstberättigade. Dessutomjämnstora om man ser
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Denför kommunen.valkretsarnakommunaladeförslaget norra
III och VI.valkretsarna II,kommunalaomfattar deriksdagsvalkretsen

och V. Det kanIVkommunala valkretsarnadeomfattarsödraDen
skullevalkretssydlignordlig ochdelning itilläggas att enenen

valkretsarna sede bådainkomstfördelning mellanskevmedföra en
figur 5.6iv.

ochingårförsamlingarvidare vilkaframgårtabell 5.6. 1.AAv som
beräkningriksdagsval. Enårsvid 1994röstberättigadeantalet av

denhandenfâ vidskullevarje valkretsmandat attantalet gersom
mandat.södraoch denerhålla tolvskullevalkretsen trettonnorra

riksdagsval.valkretsindelningAlternativStockholms kommun.Tabell 5.6.1.A
indelningenligt kommunaltvå ValkretsarAlternativ

1994riksdagsvalet ärröstberättigade imed antaletförsamlingsvisangivnaValkretsarna
indelningenalternativaenligt denmandatsamt

Norra valkretsenSödra valkretsen

7062227 Bromma25 525Enskede34
700428 Essinge22 771Högalid14
0691318 Kungsholmen67624Katarina15
0132219 Szt Göran6791313 Maria
4941829 Västerled65612Sofia17
426505 Adolf Fredrik8093125 Farsta
5107Domkyrko696 012636 Skarpnäck
5891309 Engelbrekt28 27223 Vantör

9 50606 VasaGustav26 190Brännkyrka21
8 188Hedvig Eleonora1033 04139 Hägersten
8 06604 Johannes18 546Skärholmen40

19 853Matteus07
43827Oscar861 11263Summa
8452138 Hässelby13Mandat

15 596Kista42
6952141 Spånga

18 574Vällingby31

268258Summa
12Mandat

slåskullealternativhur dettauppfattningfå motFör att omen
landetsammanställningtabell 5.6.1.Bivalresultatet avenges

harsiffror. Resultatetårspå 1994byggerValresultatetvalkretsvis.
Vidvalkretsindelningen för kommunen.alternativadenfördelats en

konstaterasär 1994 kanvalresultatetverkligamed det attjämförelse
mandatfördelningenbeträffandeförändringinträffat någonintedet
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totalt i riket. Däremot kan för enskilda valkretsar iakttas vissasett
skillnader.

För Stockholms kommun gäller Socialdemokraterna vidt.ex. att
valet år 1994 endast erhöll nio mandat tio enligt den alternativamot
valkretsindelningen kommunen. Centern liksom Kristdemokratiskaav
samhällspartiet och Miljöpartiet skulle enligt den alternativa in-
delningen förlora fast mandat vardera i förhållande till vad deett

Övrigaerhöll vid 1994 års val. partier skulle få oförändrat antalett
kommunen.mandat i Emellertid skulle dessa förändringarnämntssom

inte påverka mandatfördelningen i landet helhet. Inte hellersom
föreligger det någon risk för utjämningsmandaten skulle föratt vara
få för erhålla proportionellt valresultat.att ett

Tabell 5.6.1.3 Valresultat vid alternativ valkretsindelning. Valresultat enligt val år
1994. Stockholms kommun alternativ 1

MandatParti, utjärnningsmandat
Valkrets kdsm s c v mp

Stockholms kn hona
Stockholms kn södra
Stockholms län z b
Uppsala län 1
Södermanlandslän
Östergötlands län
Jönköpings län 1 1 11
Kronobergs län n
Kalmar län n
Gotlands län n
Blekinge län
Kristianstad län
Malmö kommun
Malmöhus län Dnorra
Malmöhus län södra Äi åI I
Hallands län
Göteborgs kommun % Å
Bohuslän l 1 1
Älvsborgs län 1 1 1norra
Älvsborgs län södra
Skaraborgs län l l
Värmlands län
Örebro län 1 1
Västmanlands län
Kopparbergs län p
Gävleborgs län 1 -
Västernorrlands län N 1 -
Jämtlands län
Västerbottens län 1 1
Norrbottens län 1
Totalt ä NQ 27 22 18 15
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ochSöderortValkretsar;Alternativ5.6.2 norrort,tre
Västerort

StockholmsutformningförutgångspunktnaturligEn avnyen
ihopgeografiskt hörstadsdelardevalkretskommuns är att som

på detdå byggamöjlighetEntill Valkretsar. ärsammanförs att som
kanvalkretsarnakommunalaDeochsöderortkallas Västerort.norrort,

punkt.påutformningenförutgångspunktbilda utom en

riksdagsval.ValkretsindelningAlternativStockholms kommun.5.6.2.ATabell
indelningenkommunalaföljer deninteValkretsarAlternativ 2: tre som

1994årriksdagsvaletröstberättigade imed antaletförsamlingsvisangivnaValkretsarna
indelningenalternativaenligt denmandatsamt

valkretsenSödravalkretsenNorra

80931Farsta2522 771Högalid14
26 696Skarpnäck3667624Katarina15 .å28 272Vantör679 2313Maria13

i26 190Brännkyrka656 2112Sofia17
33 04139 Hägersten4265Fredrik05 Adolf

54618Skärholmen405107Domkyrko01
25 525Enskede3413 58909 Engelbrekt

079190Summa5069Vasa06 Gustav
9188 Mandat810 Hedvig Eleonora

066804 Johannes
19 85307 Matteus

4382711 Oscar
358173Summa

8Mandat

Västra valkretsen

7062227 Bromma
700428 Essinge
0691318 Kungsholmen

22 01319 Szt Göran
18 49429 Västerled

8452138 Hässelby
5961542 Kista
6952141 Spånga

18 574Vällingby31
158 692Summa

Mandat
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Enskede församling förs naturligt till de kommunala valkretsarna IV
och V i söder. I övrigt bildar de kommunala valkretsarna I utom
Enskede och III andra valkrets och och VI tredje valkrets.en en
Angående valkretsarnas geografiska sträckning figur 5.6.2.se

Tabell 5.6.2.1 Valresultat vid alternativ valkretsindelning. Valresultat enligt val
år 1994. Stockholms alternativ 2kommun

MandatParti, utjämningsmandat
Valkrets m s

Stockholms kn södra 4
Stockholms kn 2norra
Stockholm kn 3västra
Stockholms län ll
Uppsala lån 3
Södermanlandslän 2
Östergötlands län 3
Jönköpings län 3
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län
Blekinge län 2
Kristianstad län 3
Malmö kommun 3
Malmöhus län 3 Qnorra
Malmöhus län södra 4
Hallands län 3
Göteborgs kommun 4 å
Bohuslän 3
Älvsborgs län 2 Ånorra
Älvsborgs södralän 2
Skaraborgs län 2
Värmlands län 2
Örebro län 2
Västmanlands län 2 g g
Kopparbergs län 2
Gävleborgs län 2
Västernorrlands län 2 %
Jämtlandslän l
Västerbottens län l
Norrbottens lån l
Totalt 81 å E3

Av tabell 5.6.2.A framgår vilka församlingar ingår varjeisom
valkrets. Dessutom antalet röstberättigade och antalet mandat föranges
varje valkrets. framgårSom blir antalet röstberättigade relativtny
jämnt fördelat de olika valkretsarna. Därigenom kommeröver
mandaten fördela sig lika på de valkretsarna. ochDenatt tre norra

får åtta vardera medan den södra får nio fasta mandat. Såledesvästra
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får detta alternativ, också naturlig delningär utifrånsettsom en
geografisk synvinkel, tilltalande mandatfördelning.en

Vad gäller medelinkomstfördelningen kan konstateras västraatt
valkretsen bildar höginkomstvalkrets. Den södra däremoten en
låginkomstvalkrets figurse 5.6iv och bilaga 3.

Om denna indelning skulle ha utgjort valkretsindelningen vid 1994
års val skulle resultatet ha utfallit på framgårsätt tabellsom av
5.6.2.B. Enligt det här alternativet fördelas mandaten till helasettom
riket. Moderata samlingspartiet får i Stockholms kommuns nya
Valkretsar mandat Kristdemokratiska samhällspartietett extra som

i den valkretsen. Enligt detta alternativ sker alltså fråntappar ett avsteg
proportionalismen valsystemet syftar till upprätthålla. Det ärattsom

Övrigaemellertid fråga endast mandat fördelas mandatettom som om.
partierna förlorar de igen i andra Valkretsar. Förhållandettarsom

mellan valkretsarna sådant totalt femär mandat byter valkrets jfratt
tabell 5.5.

5.6.3 Alternativ Valkretsar, innanför tullarnatre en

indelningEn bygger det naturliga sambandet mellanannan som
olika bostadsområden i kommunen låta områdetär innanför tullarnaatt

valkrets. De övrigautgöra valkretsarna fâr då efter dennaen anpassas
valkrets. I förhållande till alternativ 2 se tabell 5.6.2.A kanovan
indelningen ske Essinge, Kungsholmens och Szt Göransattgenom
församlingar sammanförs med den Norra valkretsen då bildarsom en
krets innanför tullarna. Den geografiska sträckningen framgår figurav
5.6.3.

Antalet röstberättigade i varje valkrets och de fasta mandaten
fördelar sig enligt följande.

Vad sig vanskligt med detta förslag det någotter är attsom ger en
ojänm fördelning röstberättigade fastaoch mandat. Emellertid harav

funnitvi det inte behöver nackdel områden höratt vara en om som
försihop och det finns naturligt samband i området.att ettsamman

För Stockholms del gäller också det ytterområdena, dvs. denäratt
och södra kretsen, ökarvästra sin befolkning medan inneromrâdetsom

minskar befolkningsmässigt. Medelinkomstmässigt lider detta förslag
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brist det förra. innanförKretsen tullama har högav samma som en
inkomst. Den södra har låg figur 5.6iv.se

Ett tänkt valresultat utifrån 1994 års siffror med valkretsindelningen
enligt detta skullealternativ leda till det resultat framgår tabellsom av
5.6.3.B.

5.6.3.B alternativTabell Valresultat vid valkretsindelning. Valresultat enligt val
år 1994. Stockholms kommun alternativ 3

MandatParti, utjämningsmandat
Valkrets kdsm s c mpv

Stockholms kn tull
Stockholms kn södra
Stockholms kn västra
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlandslän
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstad län
Malmö kommun
Malmöhus län %norra
Malmöhus län södra
Hallands län
Göteborgs kommun å
Bohuslän 1 1 1
Älvsborgs län 1 1 1norra
Älvsborgs län södra
Skaraborgs län l 1
Värmlands län 1
Örebro län 1 1 1
Västmanlands län
Kopparbergs län
Gävleborgs län 1l -
Västernorrlands län g 1l -
Jämtlands län lVästerbottens län 1 l 1
Norrbottens län 1 l
Totalt 6 N 27 2 182 15

Alternativet innebär mandaten fördelas proportionellt i förhållandeatt
till valresultatet till hela riket. En viss omfördelning mellansett

förekommervalkretsarna dock. Socialdemokraterna får i Stockholms
Örebrooch län mandat mindre enligt 1994 års verkliga val.änett

Dessa mandat igen i de valkretsarna i Stockholmstar man nya
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sitt mandatskullesarnhällspartietKristdemokratiska tappakommun.
där.blioch skullei kommunenvalkretsarna orepresenteratdei nya

omför-TotaltUppsala län.ipartiet igenmandatetförloradeDet tar
hela riket.tillmandatfyradelas sett

kommunalaenligt deValkretsarAlternativ 4:5.6.4 tre
valkretsarna

Förslagetvalkretsar.valkretsen iocksådelaralternativ treDetta nya
förespråkadevalkretsutredningenochPersonvals-detmotsvarar som

1977:94. ManSOUvalkretsindelningPersonval ochbetänkandesitti
sydlig ochnordlig,talaalternativockså för dettakan enenenom

vid alter-likforrnigasåblir inteValkretsarnavalkrets.västlig som
Skillnadenröstberättigade.antalettill motnativ 2 man serom

förvalkretsarnakommunalaföljer deheltförslaget2alternativ är att
landsting. DenlänsStockholmsförochStockholms kommun norra

medoch IIIIkommunala valkretsarnadeomfattarriksdagsvalkretsen
valkretsar-kommunaladeomfattarsödraröstberättigade. Den883198

slutligenröstberättigade. Den västra554med 164och VIVna
röstbe-692med 158och VIvalkretsarnakommunalaomfattar de
5.6.4.figurframgårsträckninggeografiskaFörslagetsrättigade. av

valkretsmandatoch fastaval1994 årsröstberättigade iAntalet som
följande.enligtsigfördelarskulle fåvarje valkrets

VästraSödraNorra

158 692164 554883198Röst-
berättigade

889Mandat

medelinkomst-högadetomfördelningtill visslederAlternativet aven
altemati-föregåendetvåenligt deharvalkretsendentalet västrasom

två tidigaremed desvårighetervissaSåledes kan5.6iv.jfr figurven
alternativ.enligt dettaalternativen justeras

valkretsutred-ochPersonvals-detförslagDetta motsvarar som
negativaRemissinstartserrla1977:94.SOUpresenteradeningen var

uppdelningdenmenadekommunStockholmstill delningen. att som
samhörighetdenstredbakomstodmajoritetutredningens mot som

ocksåmenadeValnämnden i kommunen attkommunen.fanns inom
dåligt iförhade beaktatsvalkretsarnakommunalademedsambandet

defmieratsvalkretsarnaeftersom debetänkandet upp-genomnya
medfråganuttalande iLänsstyrelsensförsamlingar.räkning var,av

försiktigt.yttranden,nämnda instansernasbådatill dehänvisning
ochbetänkandetenligtindelningavvaktavilleLänsstyrelsen en

medsambandiskemåstevalkretsenförändringmenade att aven
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förstochpersonröstningtillförslagbetänkandetsgenomförandet av
utredning.ytterligareefter

utgångspunktmedvalresultattänktalternativ hardettaför ettOckså
En5.6.4.B.tabellframgårResultatetfram.tagitssiffrorårs av1994i

tillskulle ledavalkrets ettrikethelamedfördelningproportionell som
kommunsStockholmsfår isamlingspartietModerataresultat.annat

samhällspartietKristdemokratiskamandatValkretsar extraett somnya
deÖvriga förlorarpartierna tarmandatvalkretsen.i den somtappar

sådantvalkretsarna ärmellan attFörhållandetvalkretsar.andraiigen
proportionellfrånAvstegetvalkrets.bytermandat entotalt tre

mandat.endastmandaten rör ettfördelning av

valenligtVnlresultatvalkretsindelning.alternativvidValresultat5.6.4.8Tabell
4alternativStockholms kommun1994.år

utjänmingsmandatMandatParti,
Valkrets sm

knStockholms norra
södraknStockholms

kn västraStockholms
länStockholms

Uppsala lån
länSödermanlands

Östergötlands län
länJönköpings
länKronobergs

länKalmar
Gotlands län
Blekinge lån
Kristianstad län

kommunMalmö
länMalmöhus norra

södralänMalmöhus
Hallands län

Ãa%kommunGöteborgs
Bohuslän
Älvsborgs län norra
Älvsborgs södralän

länSkaraborgs
%Värmlands län

Örebro län
%Västmanlands län

%-länKopparbergs
länGävleborgs

%Västernorrlands län
Jämtlands län

länVästerbottens
länNorrbottens

NFTotalt
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5.7 Förslag till alternativ valkretsindelning för

Stockholms läns valkrets

Valkretsen omfattar Stockholms län Stockholms kommun. Helautom
länet Norrtälje kommunutom klassatär A-region. Norrtäljesom
kommun är A-region. Med tanke på avstånden minskaren egen att
med den tekniska utvecklingen torde det inte finnas några särskilda
näringsstrukturella förhållanden hänsyn till. Länet helhetatt ta som

ocksåutgör LA-region i sin F-regionutgör jfren tursom en ovan
avsnitt 5.4.

Länet indelat i totaltär tolv Valkretsar för val landstingsledamö-av
Om bortser frånter. Stockholms kommun länets övrigaärman

kommuner sammanförda i landstingsvalkretsar kommunersex vars
framgår tabell 5.7. Den geografiska sträckningen framgår figurav av
5.7.

Tabell 5.7 Stockholms läns riksdagsvalluets år 1994

Angiven kommunvis med antalet röstberättigade i riksdagsvalet
grupperade i landstingsvalkretsar

Landstingsvalkrets SV Landstingsvalkrets NO

Botkyrka Danderyd
Salem Norrtälje
Södertälje Täby
Summa Vallentuna

Vaxholm
ÖsteråkerLandstingsvalkrets S0
Summa

Haninge
Huddinge Landstingsvalkrets N
Nynäshamn
Summa Sollentuna

Solna
Landstingsvalkrets 0 Sundbyberg

Summa
Lidingö
Nacka Landstingsvalkrets NV
Tyresö
Värmdö Ekerö
Summa Järfälla

Sigtuna
Upplands Bro
Upplands Väsby
Summa
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Kommuner-skäras.börkommungränseringagällerarbetevårt attFör
därförvibehöverindelningenVidpåverkas.således inteskallna

falldeförendastochlandstingsvalkretsarna;tillhänsynendast ta
landstingsval-minstaDenkommun.Stockholmsutanförskerindelning

5.7,tabellframgårröstberättigade är,gällervad avkretsen som
NOvalkretsDen ärröstberättigade. största626103medNvalkrets

röstberättigade.191med 141
indelningkomplicerad ännågotlänet avindelning ärEn merav

måstehänsynstörre tasfrämstberorDet attkommun.Stockholms
Emellertidsambandnäringsgeografisktkommunikationer, m.m.till

frågadetöverdrivas ärnärintefaktorersådana ombetydelsenskall av
enhet iredanbetraktas nämntslän. Länet som enStockholms som

sammanhang.näringsgeograñska
Detdagstidningarna.StockholmsbaseradededominerasPressen av

dominerar.DagbladetSvenskaochNyheterfrämst Dagens somär
spridningsgradfrågaAftonbladet. lochExpressenDärtill kommer om

NorrteljeochSödertäljeLänstidningenindustri,sedan Dagenskommer
Ortssprid-förankring.lokalstarkmedsistnämndabådaTidning. De

förkonsekvensernågrasvårtdetsådan är atti länet ärningen att se
valkretsen.delningviddebattenpolitiskaden aven

betänkandesittlänmadevalkretsutredningenochPersonvals-Sedan
gällervadförhållandeintressantkonstateras1977:94 kan ettSOU

länStockholmsgick1976och1973årenMellanfolkomflyttningar.
riksdagsvalen.vidröstberättigadeantaletstad iStockholmsförbi

se1980-talethälftenförstaundersigihöll ävenTendensen av
5.1.2.AtabellframgårSom1621987:6SOUiredovisningen avs.

kommunerLänetsavseendet.i detalltjämtlän störreStockholmsär
fortsätterlänStockholmsocksåTendensentabell 5.7. är attframgår av

90-dock påharStockholms kommunröstberättigade.antaletiökaatt
dockFörändringarna ärbilaga 3.trend seminskandesintalet hävt

indelningengällervadtveksamhettillanledningdesådanainte att ger
framgårårendeför länetBefolkningsförändringarna senastelänet.av

kommunernadekonstateraskan5.7i--ii. Det attfigurerna norraav
Be-någotsödraperioden. Deundertillväxtstark svagare.har enen

medmittenihögden ärkan sägasmedelinkornstenträffande att
ochSolnaJärfälla,Sollentuna,LidingöNacka,Täby,Danderyd,

5.7iv. Ifigursöder seochilägreochiSundbyberg spetsen norr
bilagatillförhållandensocioekonomiskaangåendehänvisasövrigt

följerhelttvåindelningaralternativafyraframtagitVi har varav
indelningen.frångår denövrigaochlandstingsvalkretsariindelningen

valkretsutred-ochPersonvals-berördesremissinstanserDe avsom
1977:94,SOUvalkretsindelningochPersonvalbetänkandeningens

blandadmedförslagkommitténslänet,ikommunernafrämst mottog
avsnittnedanalternativ 2förslagUtredningensentusiasm. motsvarar

5.7.2.
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5.7.1 Alternativ två Valkretsar inte följersom
landstingsvalkretsarna

Kommuner ingående i den alternativa indelningen framgår tabellav
5.7.1.A nedan. Vid jämförelse med tabell 5.7 kan konstaterasen att
alternativet inte följer den indelning länet har vid val till lands-som
tinget se figur 5.7. Här haräven den södra valkretsen bildats av
landstingsvallqetsarna SV och SO jämte Tyresö, Nacka och Ekerö
kommuner.

Tabell 5.7.1.A Stockholms Alternativ valkretsindelning riksdagsval.
Alternativ två Valkretsar inte följer landstingsvalkretsarsom

Valkretsama angivna kommunvis med antalet röstberättigade i riksdagsvalet
år 1994 mandat valkrets enligt den alternativasamt indelningenper

Södra valkretsen Norra valkretsen

Haninge Sollentuna
Huddinge Solna
Nynäshamn Sundbyberg
Nacka Värmdö
Tyresö Danderyd
Botkyrka Norrtälje
Salem Täby
Södertälje Lidingö
Ekerö Vallentuna
Summa Vaxholm

ÖsteråkerMandat
Järfälla
Sigtuna
Upplands Bro
Upplands Väsby
Summa
Mandat

Den landstingsvalkretsarna NO, N, O, förutommotsvarasnorra av
Tyresö och Nacka kommuner, NV, förutom Ekerö kommun. Vidsamt

sådan indelning skulle antalet röstberättigade bli något ojärrmt. Denen
södra valkretsen skulle därvid omfatta 301 045 röstberättigade medan
den skulle omfatta 391 471. En omräkning de fasta mandatennorra av
skulle leda till den södra valkretsen fick 14 och den 19.att norra

De alternativa valkretsarnas geografiska utbredning framgår figurav
Även5.7.1. indelningen geografiskt kan naturlig kanom synas vara

andra indelningar tänkas. Det skulle fullt möjligt dela länet iattvara
ostlig och västlig valkrets. Också andra alternativ med nordligen en en

och sydlig valkrets tänkbara. För få jämnare fördelningär atten en av
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förasigkan tänkavalkretsröstberättigade i varjeantalet attman
då defrångårEmellertidvalkretsen.södratill denVärmdö man

framstår dessaVår meningEnligtValkretsarna.landstingskommunala
Varför någon beräkninggeografiskt naturligalikaalternativ inte som

fördelningnågorlunda jämninnebärFörslagetför dem.inte gjorts en
södraförts till denkommunNackai och medmedelinkomsten attav

5.7iv.figurValkretsen se

årenligt valValresultatvalkretsindelning.alternativValresultat vid5.7.1.1Tabell
alternativ lStockholm län1994.

utjärnningsmandatMandatParti,
kdsValkrets V mpcsm

OStockholms kommun
OStockholms län nom

län södraStockholms
Uppsala län

szSödermanlandslän u
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län n
Gotlands län I

länBlekinge
Kristianstad län

kommunMalmö
%Malmöhus län norra

NsödraMalmöhus län II
Hallands län

mâGöteborgs kommun
111Bohuslän
1Älvsborgs 1llän norra

Älvsborgs södralän
11Skaraborgs län

l°Värmlands län
Örebro 1 11.län

alänVästmanlands II
Kopparbergs län

1länGävleborgs -
1Å-Västernorrlands län -

Jämtlands län
1 1dlänVästerbottens

1länNorrbottens
18 152227N6i%Totalt

befolkningsmässigtValkretsarlikformigaUtgångspunkten i rentmer
uppfattaskani länettvå Valkretsartillhelhet lederi riket somattsom

alternativ här.sådantändåViför litet.något ettpresenterar
indelningutifrånvalresultattänktuppfattningfåFör ett enatt omen

tabellsammanställts iresultatsådantharValkretsartvålänet i ettav
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från den följer tabell5.7.1.B Resultatet utgår indelningovan. som av
Som framgår sker inga förändringar jämfört med 19945.7.1.A ovan.

mellanårs valresultat. förändringar sker sig partier ellerInga vare
Valkretsar. Alternativet medför således utjämningsmandaten räckeratt

Riksproportionaliteten bibehålls.till.

Alternativ Valkretsar enligt5.7.2 tre
landstingsvalkretsarna

fördelning mandaten i landet krävs Stock-få jämnareFör attatt aven
mindre. Alternativ 2 liksom alternativholms läns valkrets delas i tre

utformning. Skillnaden mellan alternati-nedan bygger på sådan3 en
landstingskommunala valkretsarna vilket2 följer deär attven nummer

medAlternativ 2 redovisas kommunvisinte fallet medär nummer
antalet röstberättigade i tabell 5.7.2.A.

riksdagsval.Stockholms Alternativ valkretsindelningTabell 5.7.2.A
enligt landstingskretsarnaAlternativ 2: Valkretsartre

1994riksdagsvalet årkommunvis med antalet röstberättigade iValkretsarna angivna
indelningmandat enligt alternativsamt

valkretsenVästraSödra valkretsen

SollentunaBotkyrka
SolnaSalem
SundbybergSödertälje
EkeröHaninge
JärfällaHuddinge
SigtunaNynäshamn
Upplands BroSumma

VäsbyUpplandsMandat
Summa
MandatNorra valkretsen

Danderyd
Norrtälje
Täby
Vallentuna
Vaxholm
Österåker
Lidingö
Nacka
Tyresö
Värmdö
Summa
Mandat
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De landstingskommunala valkretsarna sammanförda såär sätt att
valkrets SV och SO bildar riksdagsvalkrets. Landstingsvalkrets Oen
och NO slutligen N och NV den tredje. Geografisktsamten annan

utformningen kan talainnebär sydlig, nordlig ochatt man om en en
riksdagsvalkrets. Utbredningenvästlig framgår figur 5.7.2.en av

de alternativa riksdagsvalkretsarna framstår någotAv störreen som
vad gäller antalet röstberättigade. Det den har 258 992är norra som
röstberättigade i 1994 års riksdagsvalssiffror. De båda andra har
217 924 respektive 215 600 röstberättigade. Mandatfördelningen skulle
med detta alternativ enda ändring innebära den södra valkret-attsom

skulle få tio, den tolv denoch tio mandat. För-västrasen norra
delningen således någorlunda med likformig mandat-stämmer en
fördelning tio mandat valkretskring visas i tabell 5.1.2.B.per som
Beträffande medelinkomst kan genomgående harden södrasägas att

låg medelinkomst figur 5.7iv.kommuner med se
ocksåEtt tänkt valresultat har tagits fram i tabell 5.7.2.B. Av

tabellen sluta sig till avvikelsen i förhållande tillkan mandat iattman
det verkliga valresultatet år 1994 blir något de tidigarestörre än
alternativen. Moderaterna erhåller tvâ mandat vad partiet skulleutöver
erhålla fördelning med hela valkrets.vid riket De partieren som som
erhåller färre mandat Socialdemokraterna och Kristdemokratiskaär
samhällspartiet. Också viss omfördelning mandat mellanen av
valkretsarna förekommer. Tabellen visar också utj ärnningsmandatenatt

mandatfördelningen så proportionelltinte skulle kunna justera ettatt
resultat skulle uppnås.

Utformningen valkretsarna följer också Personvals- och valkrets-av
utredningens förslag SOU 1977:94 till indelning länet. Deav

berördes Personvals- och valkretsutredningensremissinstanser som av
förslag, främst kommunerna i länet, det med blandad entusi-mottog

någraAv de kommuner svarade hade sju inte invändningarasm. som
Åttalänet delades i Valkretsar. kommuner uttalade demot att tre att

från flera hållnegativa till förslaget. Synpunkter framfördes omvar
måste till de kommunala valkretsar-riksdagsvalkretsarnaatt anpassas

ville först efter ytterligare utredning.Ett ställningtana. par
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enligt Valvalkretsindelning. ValresultatalternativvidTabell 5.7.2.B Valresultat
2alternativår 1994. Stockholms län

utjärmtirlgstnandatMamaParti,
kdsValkrets c v mpsm

l2 113 l8 9Stockholms kommun
115 l4Stockholms län väst --
115 l3sydStockholms län --

11 11 146Stockholms län nord
l1 l5 13Uppsala län -
1l 15 l2Södermanlandslän -

Östergötlands l lll l73län
1 11ll 153Jönköpings län

132länKronobergs ----
1l252Kalmar län --

2Gotlands län --- ---
42Blekinge län - --- -

116 l3Kristianstad län - -
53Malmö kommun -- ---

l153Malmöhus län norra ---
ll 154södraMalmöhus län --

1l43Hallands län ---
1l2 l l64Göteborgs kommun

11ll 153Bohuslän
1Älvsborgs 1 11 152län norra

Älvsborgs l42län södra ----
111l5 12Skaraborgs län

l 1162Värmlands län --
1Örebro 11s 12län -

l ll62Västmanlands län --
l111 l62Kopparbergs län

l ll6 12länGävleborgs -
l11 162Västernorrlands län -

131Jämtlands län ----
1l1 1l5lVästerbottens län

l18llänNorrbottens ---
141822272616082Totalt

ValkretsarAlternativ5.7.3 tre

föregående. Fördetdetsamma att3 iAlternativ är stort sett som
emellertid Tyresöindelning harnordsydnaturligareerhålla en

till denhänförtsStockholmtillinloppetsöderliggerkommun omsom
tillförhållandeiförändringenendaocksåvalkretsen. Detsödra är

både antaletfördelningjämnareså fårPåalternativ 2. sätt avman en
emellan. Denvalkretsarnamandatenfastaoch deröstberättigade

Fördelningen5.7.3.figurframgårsträckningengeografiska avav
följande.enligtskulle blioch mandatröstberättigade
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Södra Västra

Röst- 689 924234 217
berättigade
Mandat ll ll 10

Ett tänkt valresultat utifrån dessa siffror leder till liknande resultatett
alternativ 2 avsnitt 5.7.2. tabell 5.7.3.B nedan framgårAvsom ovan

följande. För hela riket erhåller Moderaterna mandat vadutöverett
partiet skulle ha erhållit fördelningen skett med hela riketom som
valkrets. Mandatet partiet erhåller mister Kristdemokratiskasom
samhällspartiet. Mandatfördelningen valkretsarna förändras också

Örebronågot. påverkasFrämst Göteborgs kommun och län.

Tabell 5.7.3.B Valresultat vid alternativ valkretsindelning. Valresultat enligt val
år 1994. Stockholms län alternativ 3

MandatPani, utjämningsmandat
Valkrets kdsm s c v mp

Stockholms 8 9kommun 3 l 2 11 1
Stockholms nord 5 4 l 1 1 1län l
Stockholms 3 6län syd 1 l 1 --
Stockholms län 4 S 11 1väst - -
Uppsala 3 5 1län 1 l 1 -
Södermanlandslän 2 5 l 1 l 1 -
Östergötlands 3 7 l 1län 1 1 1
Jönköpings 3 5 1 11län 1 1 1
Kronobergs län 2 3 1- e - -
Kalmar län 2 5 2 1 1- -
Gotlands lån 2 -- - - - -
Blekinge lån 2 4 - - - - -
Kristianstad län 3 6 1 1 l- -
Malmö kommun 3 5 - - - - -
Malmöhus län 3 5 l lnorra - --
Malmöhus 5 1län södra 4 l l - -
Hallands län 3 4 l 1 - - -
Göteborgs kommun 4 6 2 1 l 1 1
Bohuslän 3 5 1 ll 1 l
Älvsborgs län 2 5 1 1 l 1 1norra
Älvsborgs 2 4län södra l- - - -

lSkaraborgs lån 2 5 l l 1 1
Värmlands 2 6 l l 1län - -
Örebro län 2 5 l 1 11 -
Västmanlands 2 6 l 1län 1 - -
Kopparbergs 2 6 1 1län 1 1 1
Gävleborgs 2 6 1län 1 1 1 -
Västernorrlands 6 llän 2 l 1 1 -
Jämtlands län 3l 1- - - -
Västerbottens 5 1 llän l l l l
Norrbottens 8 1län l 1- - -

26 22 18 14Totalt 81 161 27
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ValkretsarAlternativ 4: fyra5.7.4

valkretsar.delas i fyralänsvalkretsenfrånutgårAlternativet att
likformigasåskallriksdagsvalkretsamaUtifrån tanken att somvara

degrundenifrågasättas denalternativdettamöjligt kan att nya
mandatfastautgår från de 33små.bli för Omskullevalkretsarna man

års val,vid 1994ficklänsvalkretsenvisartabell 5.l.2.A attsom
deValkretsarlikvärdiganågorlundafyradelningmedför atten

fasta mandat. Detoch någon nioåttaskullevalkretsarnaflesta nya
vad mångagenomsnittetfråninnebära såskulle inte avstegstort av

ocksådärförVi hari dag. upprättatriksdagsvalkretsar har ett
i länet.riksdagsvalkretsar inrättasfyrainnebäralternativ att nyasom

riksdagsval.valkretsindelningAlternativStockholmsTabell 5.7 .4.A
ValkretsarAlternativ 4: fyra

år 1994riksdagsvaletröstberättigade iantaletkommunvis medangivnaValkretsarna
alternativet.enligtfasta mandatangivandemedsamt av

SkärgårdsvalkretsenSödra valkretsen

5 648Vaxholm48541Botkyrka
Österåker 21 9318 631Salem

92642Haninge67555Södertälje
28 367Lidingö21350Huddinge
46 877Nacka67016Nynäshamn
24 303Tyresö674172Summa
17 504Värmdö8Mandat

556l87Summa
9MandatvalkretsenNorra

valkretsenVästra20 726Danderyd
36 581Norrtälje

68236Sollentuna41 145Täby
01044Solna91015Vallentuna
93422Sundbyberg49322Sigtuna
26514Ekerö91023Upplands Väsby

40 509Järfälla160 765Summa
13 121Upplands Bro8Mandat

521171Summa
8Mandat

framgårvalkretsarnadeutsträckningengeografiskaDen avnyaav
få jämnstorafrångåtts förharLandstingsvalkretsarna attfigur 5.7.4.

valkretsochoch intaktaO NSV, ärLandstingsvalkretsarnaValkretsar.
förts5.7.4.Aoch tabellfigurnämndaframgårO har avsom --

SOlandstingsvalkretsfrånkommun samtmed Haningesamman
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ÖsteråkersVaxholms och kommuner från landstingsvalkrets NO och
bildar skärgårdvalkrets. Kärnan i den södra valkretsen lands-ären
tingsvalkrets SV och i den landstingsvalkrets N. Denvästra av norra
valkretsen har dettaenligt alternativ sammanförts kommuner frånav
landstingsvalkretsarna NO och NV. Röstberättigade vid 1994 års
riksdagsval fasta valkretsmandat fördelar sig framgårsättsamt som

tabell 5.7.4.A. Skärgårdsvalkretsen erhåller nio fasta mandat. Deav
övriga riksdagsvalkretsama skulle erhålla vardera åtta fasta mandat.

Tabell 5.7.4.3 Valresultat vid alternativ valkretsindelning. Valresultat enligt val
år Stockholms1994. län alternativ 4

MandatParti, utjänmingsmandat
Valkrets kdsm s c mpv

Stockholms kommun l 2 11 1
Stockholms län nord 1 - -
Stockholms län syd 1 - -
Stockholms län väst 1
Stockholms län skärg. 1 1 -
Uppsala län 1 1 1
Södermanlandslän 1 1 -Östergötlands län l l 1
Jönköpings län 1 1 11
Kronobergs län
Kalmar län 1 1-
Gotlands län I
Blekinge län
Kristianstad län
Malmö kommun
Malmöhus län norra
Malmöhus län södra
Hallands län
Göteborgs kommun
Bohuslän 1 1
Älvsborgs län 1 1norra
Älvsborgs län södra
Skaraborgs län l
Värmlands län x 1 -Örebro län 1 1
Västmanlands län
Kopparbergs län -
Gävleborgs län 1 -
Västernorrlands län 1 -
Jämtlands län
Västerbottens län 1 1
Norrbottens län 1-
Totalt ® ä 25 27 22 18 14
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valresultat beräknats. DettatänktOckså för detta alternativ har ett
noterbara Modera-kansketabell 5.7.4.B. Detframgår är attmestav

medriksproportionella resultatetdettvå mandaterhåller utöverterna
mistergrund häravpartiervalkrets. Dehela riket somsom en

Folkpartiet medsamhällspartiet ochKristdemokratiskamandat ettär
Valkretsarmandat mellanomfördelningvissmandat vardera. En av

också.förekommer

valkretsindelningalternativtill5.8 Iförslag
valkretsÖstergötlands läns

Östergötlands koncentration kringlän desskarakteriserarVad ärsom
förändringVidoch Linköping.Norrköpingde två tätorternastora en

eftersombetydelseavgörandedettariksdagsvalkretsen har enav
skildaligga imåstede tvåutformningen begränsas tätorternaattav

framgårlandstingsvalkretsar. Dessaindelat iValkretsar. Länet är
tabell 5.8.framgåri länetfigur 5.8. Kommunerna av

Östergötlands år 1994riksdagsvalkretsläns5.8Tabell

riksdagsvaletröstberättigade imed antaletkommunvisAngiven
landstingskommunalavallcretsamasammantörda i de

landstingskommunala4:elandstingskommunala1:a

97 484Linköping 69219Mjölby
9435Vadstena

landstingskommunala2:a 2654Boxhohn
1823Ydre

90 858 ÖdeshögNorrköping 4 443
37 526Summa

landstingskommunala3:e
landstingskommunala5:e

9277Kinda
11010Söderköping 113l7Pinspâng

gValdemarsvik 57031Motala
V g 68348Summa30634Summa

308 857Summa totalt

Linköfinns ibefolkningstäthetutläsa dentabellenkanMan somav
olämpligtdetbefolkningssynpunktUr är attoch Norrköping.ping

Befolkningstillväxtenvalkrets.ingår ikommunerbådadessa samma
efterförSöderköpingiär 1990 starkåren före attde närmastevar

5.8i-ii.figurLinköping seförtillväxttill starkast1990 över
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deskedde i början perioden i södraMinskning befolkningen avav
har Medelinkomstenkommunerna den minskningen äravstannat.men

figurLinköpings, Norrköpings och Finspångs kommuner sehög i
bilagasocioekonomiska faktorer framgår5.8iv. Andra av

städerna skilda åt. Norrköpings A-Näringsgeografiskt de bådaär
Finspångs, Söderköpingsregion omfattar förutom Norrköpings även

ocksåValdemarsviks kommuner. Dessa kommuner LA-och utgör en
gäller A-regioner. De tvåi övrigt splittrat vadregion. Länet är mer

MjölbyMotala. LA-regionenutgår från dels Linköping, delsövriga
angåendeLinköpings och MjölbyMotala A-regionomfattar både

utanför övrigaYdre kommun faller någotterminologin avsnitt 5.4.se
hänförs till Tranås och LA-region.kommuner i länet och A-

Östergötlandsför läns valkretsOrtspressens spridning har större
ñmis i länet fleraför andra Valkretsar vi behandlar. Detbetydelse än

tidningar aktuellamindre tidningar med god spridning. De är ärsom
Östgöta MotalaCorrespondenten, Norrköpings Tidningar,följande.

Östgöten,Norrköping,tidning med Vadstena tidning, Folkbladet
Östergötland, Kinda-Posten,Vimmerby Tidning medLänstidningen

Tranås-Posten. Tid-Smålands-Tidningen, Tranås-Tidningen och
antaletutifrånhar räknats i storleksordning i länetningarna upp

Östergöt-Länstidningenhushåll erhåller tidningen på vardagar.som
därförochland och Tranås-Posten kommer gång i veckan ärut en

Övriga utgivningtidningar harmindre intressanta i detta sarmnanhang.
Östgöta spridd i alla kommu-dagar i veckan. Correspondenten ärsex

ställning idominerandei länet Finspång. Tidningen harutom enner
kommunernaframför de delarna länet. I deallt östravästra av

ställetValdemarsvik det iNorrköping, Söderköping, Finspång och är
beträffande tidningarnasTidningar dominerar. OcksåNorrköpings som

de tvåkoncentrerat kringspridning kan alltså tala länet ärattomman
beträffande LA-lika markanthuvudorterna det inteäven är somom

eftersom kommunenregion. Ydre kommun kan här också ärnämnas
Smålandstidningarspeciell beträffande ortstidning i den meningen att

dominerar.
följer in-alternativa indelningar. DenFör länet har gjorts två ena

det däremotlandstingsvalet. andradelningen i valkretsar vid Den gör
1977:94förslag SOUinte. Personvals- och valkretsutredningensNär

enligt huvud-medförde någon delning länetremitterades det inte av
till dendärför ställningalternativet. Remissinstanserna behövde inte ta

alternativ. Bl.a.utredningen i dess andradelning behandlades avsom
delningdock negativ tillMjölby kommun ställde sig inte aven

länsvalkretsen.
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följertvå Valkretsar inteAlternativ5.8.1 som
landstingsvalkretsarna

geografiskt och be-likformiga ValkretsarerhållaFör rentatt mer
andraA-region kanföljer Norrköpingsdenfolkningsmässigt än som

efter Norrköpingspå delningensådan byggerEnindelningar göras. en
denockså förts tillMotala kommunSkillnaden överLA-region. är att

såledesi skullevalkrets. En valkretsbildarregionen och österen
ValdemarsviksSöderköpings,Finspångs,Norrköpings,omfattas av

i länet. Enövriga kommunerMotala kommun. Denoch västra av
jfr tabell 5.8 ovan.följande siffrorleder tillsådan delning

Östra valkretsenVästra valkretsen

156 342845151Röst-
berättigade

77Mandat

till-leder tilllandstingsvalkretsenföljerAlternativet inte enmen
fastademandatenfördelningfredsställande jämn även omav

riksgenomsnittet. Rentförhållande tillnågot få imandaten är geogra-
figur 5.8.1. Ennaturlig,utbredning relativtfiskt valkretsarnasär se

varandra vadvalkretsarnade bådaytterligaremöjlighet närmaatt
Åtvidaberg tillockså kommunhänföraröstberättigadegäller attvore

Åtvidabergsochbåde KindaEmellertid måstevalkretsen.den östra
harLinköping varför visamband medstarkthakommuner ettanses

skiljsalternativ där dessa kommunernågotför inte redovisaattstannat
åt.

blirbåda valkretsarnai demedelinkornstenFördelningen av
Norrkö-Linköping ochanledningenredan dennågorlunda jämn attav

figur 5.8iv.valkretsaringår i skilda seping
tagits fram. Avhar ocksåindelningenValresultat för den tänkta

mandatför-beträffandeförändringarframgår vissa5.8.l.Btabell att
Moderaternainnebäralternativinom länet. Dettadelning sker taratt

tillsamhällspartietKristdemokratiskabekostnadmandat på settett av
omfattande.ganskalänet blirFörändringarna inomriket.hela

alternativadenVänsterpartiet enligtochSocialdemokraterna tar
medjämfört länetmandat ytterligarerespektiveindelningen etttre som

helaenda mandat. Settförlorar sittMiljöpartiet överodelad valkrets.
partier.sig för dessadet docklandet jämnar ut
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Tabell S.§.I.B Valresultat vid alternativ valkretsindelning. Valresultat enligt val
år 1994. Östergötlands län alternativ 1

MandatPani, utjämningsmandat
Valkrets m s c

Stockholms kommun
Stockholms län
Uppsala län
Södermanlandslän
Östergötlands län västra
Östergötlands län %östra
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstad län
Malmö kommun
Malmöhus län nona
Malmöhus län södra
Hallands län
Göteborgs kommun
Bohuslän 1
Älvsborgs län 1norra
Älvsborgs län södra
Skaraborgs län 1
Värmlands län ä
Örebro län 1
Västmanlands län 1
Kopparbergs län
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län s
Jämtlands län
Västerbottens län 1
Norrbottens län

Q EiTotalt g

5.8.2 Alternativ två2: Valkretsar följersom
landstingsvalkretsarna

fastaalternativ syftar också till uppnå jämn fördelningDetta att en av
inom länet. Därvid har vi låtit de landstingskommunalamandat

förravalkretsarna styrande i högre grad i det alternativet. Denänvara
riksdags-3:e och 5:e landstingsvalkretsen sammanförs till2:a, en

Övriga bildarvalkrets i jfr landstingsvalkretsama i tabell 5.8.öster
framgårvalkrets i Den geografiska sträckningen blir,väster. somen

figur 5.8.2, sådan det kan betraktas vilseledande talaatt att omav som
och västlig valkrets eftersom den ostliga i princip in-ostlig enen

och söder. Vi har därför valt betecknanesluter den ivästra attnorr
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detdetsydvästra valkretsen;nordöstra och den gördenvalkretsarna
Röstberättigadefrån varandra.skilja alternativenlättaredessutom att

nedan.tabell 5.8.2.Aframgårmandatoch av

Östergötlands riksdagsval.valkretsindelningAlternativTabell 5.8.2.A
landstingsvalkretsarnaföljertvå ValkretsarAlternativ 2: som

1994riksdagsvalet årröstberättigade imed antaletkommunvisangivnaValkretsarna
alternativa indelningen.enligt denmed mandatsamt

valkretsenNordöstravalkretsenSydvästra

17 113Finspång2664Boxholm
9277484 Kinda97Linköping

31 570Motala19 692Mjölby
90 858Norrköping5 943Vadstena
10 110Söderköping1823Ydre

Ödeshög 5 691Valdemarsvik4434
Åtvidaberg 5789135 010Summa

173 857Summa6Mandat
8Mandat

inomnågorlunda jänmalternativblir enligt dettaMandatfördelningen
nordöstramandat. DenfastavalkretsensydvästraDenlänet. tar sex

Även ifrågasättaskangeografiska indelningendenåtta.däremot om
någon närings-företagitskedet intedet härpunkter har vi ipå vissa

deverkningarregionalaundersökningellergeografisk avavannan
de lokala intressen-anstå till dessfårDettaindelningama.alternativa

måstevalkretsindelninguppenbart ta storhörts. Det är attterna en
socioekonomiska faktorertill andraliksomnämnda faktorertillhänsyn

bilaga 3.se
olikamellan denågotförändras inte nämnvärtMedelinkomsten

5.8iv.figurförslagföregående setillförhållandeivalkretsama
års1994enligtindelningför dennavalresultatetberäkningEn av

utjäm-visarResultatetnedan.tabell 5.8.2.Bframgårsiffror attav
till. Rikspro-räckerindelningdennaheller vidningsmandaten inte
bekostnadmandat påfårModeraternauppnås inte.portionalitet ett av

mandatfår tvåSocialdemokraternasamhällspartiet.Kristdemokratiska
förlorarPartietverkliga valet.deterhöll vidpartietdeutöver som
innebärriket intevarför detValkretsar överi andradock dessa sett

mandatförändring.någon
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valValrultat enligtvalkretsindelning.vid alternativ5.§.2.B ValrosunltatTabell
alternativ 2Östergötlands län1994.år

MandatParti, utjänmingsmandat
Valkrets sm

kommunStockholms
länStockholms

Uppsala län
Södermanlandslän
Östergötlands sydvästralän
Östergötlands nordöstralän
Jönköpings län

länKronobergs
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstad län

kommunMalmö
Malmöhus län norra

södraMalmöhus län
länHallands

OCkommunGöteborgs
5Bohuslän

Älvsborgs 5län norra
Älvsborgs 4lån södra

5länSkaraborgs
6 fVärmlands län

Örebro 5län
6Västmanlands län
6Kopparbergs län
6Gävleborgs län

e6länVästernorrlands
3länJämtlands
5länVästerbottens

Norrbottens län
naÅaTotalt

valkretsindelningalternativtillFörslag5.9

valkretskommunsGöteborgs

riksdagen.tillvid valvalkretskommunGöteborgs utgör egen
bildarGöteborgBohus län.Göteborgs ochfrånutbrutenKommunen är

Somvalkrets.Bohuslänövrigtoch ivalkrets utgör en egenegen
röstbe-788323valkretsGöteborgshadetabell 5.1.2.Aframgår av

435.hade 233Bohuslänriksdagsval.årsvid 1994rättigade
kommunala valkretsarsochförsamlingariindelningKommunens

tabellmotsvarande5.9 ochfigurframgårutbredninggeografiska av
landstinget. Somutanförstårkommunentilläggaskannedan. Det att
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framgår tabell 5.9 omfattar kommunen fyraav någorlunda jänmstora
kommunala valkretsar.

Tabell 5.9 Göteborgs kommuns riksdagsvalkrets år 1994

Angiven församlingsvis med försarnlingskod och antalet röstberättigade i riksdagsvalet
år 1994

1:a kommunala valkretsen 3:e kommunala valkretsen

20 Backa 09 Annedal
18 Biskopsgården 01 Domkyrko
29 Björlanda 10 Haga
39 Brunnsbo 08 Johanneberg
19 Brämaregården 12 Masthugget
40 Bäckebol ll Oskar Fredrik
17 Lundby 33 Szt Pauli
35 Rödbo 07 Vasa
31 Säve Summa
28 Torslanda
30 Tuve
Summa

2:a kommunala valkretsen 4:e kommunala valkretsen

26 Angered 36 Askim 15 120
32 Bergsjön 21 Högsbo 13 916
27 Bergum 13 Karl Johan 14 294
38 Björkekärr 41 Näset 5 542
34 Gunnared 37 Styrsö 3 164
06 Härlanda 22 V. Frölunda 9 924
05 Kortedala 24 Tynnered 12 470
04 Nylöse Älvsborg23 13 314

Örgryte16 Summa 87 744
Summa Summa total 323 788

Riksdagsvalkretsen hade vid 1994 års val fasta15 mandat. För fåatt
så likformiga Valkretsar möjligt i riket behöver kommunen delassom
i två Valkretsar. Vid förändrad valkretsindelning förnya kommunenen

sig, liksomgör för Stockholms kommun, geografiskade sambanden
inte så starkt gällande. Kommunikationer välär utbyggda inom
valkretsen. Det i ställetär andra lokala synpunkter får fällasom
avgörande. Vi har utarbetat två alternativa utfornmingar till riksdags-
Valkretsar med vardera två kretsar. Dessutom har vi lämnatnya
synpunkter på vissa andra alternativ dock inte kan eller inte ärsom
lämpliga genomföra.att
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5.9i-ii.figurframgårför kommunenBefolkningstillväxten av
Det5.9.iv.framgår figur ärförsamlingarnaförMedelinkomsten av

HisingenTorslanda påkommunensödra delarnadefrämst samtav
HisingsförsamlingarnaochnordöstraDemedelinkomst.högharsom

bilagaframgårsocioekonomiska faktorerAndrahar lägre. av
Göteborgs-Posten.valkretsendominerar i ärortstidningDen som

ochNyheternaArbetetocksåkan nämnasdagstidningarnaAv
valkretsenidominansGöteborgs-PostensGT-IDAG.kvällstidningen

bedömning intevârenligtkanspeciella hänsynNågramarkant.är
det.grundgöras av

i söderochitvâ Valkretsar;Alternativ5.9.1 ennorren

nedan.5.9.l.AtabellframgåralternativetFörsta av

riksdagsval.valkretsindelningAlternativkommun.Göteborgs5.9.1.ATabell
två ValkretsarAlternativ

riksdagsval1994 årsröstberättigade imed antalettörsamlingsvisangivnaValkretsama
indelningenalternativaenligt denmandatantaletmedsamt

valkretssödraGöteborgsvalkretsGöteborgs norra

AnnedalBacka
DomkyrkoBiskopsgården
HagaBjörlanda
JohannebergBrunnsbo
MasthuggetBrämaregården
Oskar FredrikBäckebol
S:t PauliLundby
VasaRödbo
AskimSäve
HögsboTorslanda
Karl JohanTuve
NäsetAngered
StyrsöBergsjön

FrölundaV.Bergum
TynneredBjörkekärr
ÄlvsborgGunnared
SummaHärlanda
MandatKortedala

Nylöse
Örgryte
Summa
Mandat
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valkretsindelningenPersonvals- ochdensammaIndelningen är som
valkretsindelning SOUPersonval ochbetänkandei sittföreslog

riksdagsvalkrets.tio mandatbyggde cirkavilket571977:94 pers.
ifrågasät-indelningengeografiskakan denpekade påutredningenSom

denmindreså myckettill änvalkretsensödra ärdeneftersom ytantas
heltfinnahelt lättdock intedetskall nedanvi attSom är ensenorra.

kommunen.indelningtillfredsställande av
ställdebetänkandeutredningensföljderemissförfarandetVid som

Mankommunen.delningtillnegativaberörda instansemadesig aven
det inteochindelningsådannaturligsaknadesdet attansåg att en

följerAlternativetdelning.opinionen förlokalai denfanns stöd en
defördelningenoch innebärvalkretsindelningenkommunala attden av

till den södraoch åttasju till denmedblir jänmmandatenfasta norra
3 och 4.valkretsarnakommunaladeomfattarsödravalkretsen. Den

framgårsträckningengeografiskatvå.Övriga DendeDen avnorra
5.9.1figur

fördeladrelativt jämntförslagdettablir enligtMedelinkomsten
föröverviktvissmeddockvalkretsama,föreslagnamellan de en

figur 5.9iv.den seinkomst imed lågförsamlingar norra
faktiska1994 årsindelning ochpå dennabyggtvalresultatEtt

såinnebäraintetabell 5.9.l.B,framgårskulle,valresultat avsom
samlingspartietenligtModeratadockKlartförändringar. är attstora

följervadmandatfåskulle utöverindelningenalternativaden ett som
Kristdemokratiskaförlorarmandatriksproportionaliteten. Dettaav

Övriga Socialde-förändringar ärStockholms län. attsamhällspartiet i
Valkretsar.mellan tvåmandatbytermokraterna
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Valresultat valkretsindelning. ValresultatTabell 5.9.1.3 vid alternativ enligt val
år 1994. Göteborgs kommun alternativ l

MandatParti, utjämningsmandat
kdsValkrets mpm s c v

8 9Stockholms kommun 3 1 2 11 1
11 13l 3 11 2 2 lStockholms län

Uppsala län 3 5 1 l 1 1 -
län 2 5 l l 1 ISödermanlands -

Östergötlands 3 7 1 1 1 1 1län
5 l 1 11Jönköpings län 3 l l

2 3 1Kronobergs län - - - -
2 5 2 1 1Kalmar län - -

2Gotlands län - - - - --
4Blekinge län 2 - - - - -

l3 6 l 1Kristianstad län - -
3 5Malmö kommun - -- - -

län 3 5 l lMalmöhus norra - - -
lsödra 4 5 1 lMalmöhus län - -

3 4 l lHallands län - --
4 1 1Göteborgs kommun 2norra - - -

l 1södra 3 3 1 lGöteborgs kommun -
l 13 5 l 1 1Bohuslän

Älvsborgs l5 l 1 1 llän 2norra
Älvsborgs 4 1län södra 2 - - --

l 1 l2 5 1 lSkaraborgs län
6 l 12 lVärmlands län --

Örebro 11 12 5 1 1län
6 l 1 1Västmanlands län 2 - -

1 16 l 1 1Kopparbergs län 2
1 16 l 1Gävleborgs län 2 -
1 12 6 l 1Västernorrlands län -

3 lJämtlands län I - -- -
l1 l 1l 5 lVästerbottens län

18 1län 1Norrbottens - --
27 22 18 14161 2681Totalt

iiAlternativ två Valkretsar och5.9.2 västöst enen

geografiska delningen utefter Götanaturligastefrångâr denOm man
västlig valkrets. Dendelas i ostlig ochälv kan valkretsen enen

figurframgårblir något onaturliggeografiska utbredningen som av
någorlundabåda valkretsarna blirvinner de5.9.2. I gengäld attman

antal röstberättigade.vad gällerjämna
denoch ochalternativet bildas 4:eskulle enligt 1:aDen västra av

skulleMandatfördelningenkommunvalskretsarna.och 3:e2:aöstra av
utfalla följande.enligt
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Östra valkretsenVästra valkretsen

15a 227155 561

78

Även något konstladindelningen kan tyckasden geografiskaom
så kanefter Valkretsar,så går älvenöversägaatt attmangenom

skär kommunen ialternativ till denindelningdenna ett ensomvara
fortsatta arbetet.valkrets vid detnordlig och sydligen

enligt valvalkretsindelning. Valresultatalternativ5.9.2.B Valresultat vidTabell
alternativ 2Göteborgs kommunår 1994.

utjämningsmandatMandatParti,
Valkrets csm

9Stockholms kommun
Stockholms län

länUppsala
Södermanlandslän
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län

länKalmar
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstad län
Malmö kommun
Malmöhus län norra
Malmöhus län södra
Hallands län
Göteborgs kommun västra
Göteborgs kommun östra
Bohuslän
Älvsborgs län nom
Älvsborgs län södra
Skaraborgs län
Värmlands län
Örebro län

ffVästmanlands län
länKopparbergs

Gävleborgs län
xlänVästernorrlands

Jämtlands län
Västerbottens län

länNorrbottens
ä NTotalt
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Enligt alternativ skulledetta beräknat valresultat efter 1994 årsett
siffror resultat med riksproportionellöverensstämmerettge som en
mandatfördelning. förhållande tillI den verkliga indelningen innebär
förslaget inga väsentliga omfördelningar landet.mandaten iav
Noterbart dock Kristdemokratiska samhällspartiet skulle bliär att utan

kommunenrepresentation i enligt den alternativa indelningen.
Resultatet framgår tabell 5.9.2.B nedan.av

5.9.3 Ytterligare alternativ föreslås inte

Den naturligaste valkretsindelningen Göteborg dela utmedär attav
Göta älv. En sådan delning har vi inte utfört. skulle innebäraDet att
den valkretsen, Hisingen, skulle innefatta endast 77 817 röstbe-norra
rättigade. andra valkretsen, Göteborgs stad, skulle innefattaDen
245 971 röstberättigade.

Ur mandatfördelningssynpunkt detta alternativ mindre lämpligt.är
Hisingsvalkretsen skulle erhålla endast fyra fasta mandat och Göte-
borgs stad hela tolv mandat. En sådan fördelning svår motiveraär att
med hänsyn till vad ställts krav på förnyad valkrets-som ovan som en
indelning. Också Personvals- och valkretsutredningen ansåg att
förslaget mindre lämpligt.var

I och med Göteborgs kommun krets vid riks-utgöratt en egen
dagsval har Bohusläns riksdagsvalkrets inte sammanhängandeen
geografisk sträckning. Söder Göteborg finns kommunernaom
Mölndal, Härryda och Partille. Göteborg liggerNorr övrigaom
kommuner ingår i Bohusläns valkrets. har redogjorts förOvansom
valkretsindelningen i Malmöhus län. eftersträvade därMan en

geografisksammanhållen indelning. Motsvarande kan anläggassynsätt
på utformningen andra områden i landet; också Göteborgs ochav
Bohus län.

För få ihop någorlunda jämnstora Valkretsar krävs dockatt att
Göteborgs kommun delas i de kommunala valkretsarna ocht.exupp

de olika sådana kretsarna sammanförs någon de södramedatt av
kommunerna till valkrets. skulle innebära uppdelningDeten ny en av

slås ihop medStor-Göteborg. Det tänkbart 2:a valkretsenär att t.ex.
| Partille och Härryda och bildar riksdagsvalkrets, kommunala4:eatten

slås ihop Mölndals kommun och bildarmed samt atten annan,
Göteborgs och Hisingsvalkretsen bildar tredje riksdags-centrum en

blivalkrets. De fasta mandaten skulle vid sådan fördelningen sex,
och sjurespektive åtta för riksdagsvalkretsarna i Stor-Göteborgsex,

utfornming, där närkom-för Bohusvalkretsen. En sådan liksom andra
dras skulle emellertid strida de förutsättningarin, mot sommunernas

för vårt arbete varför inte heller något sådantdirektiven drar upp
alternativ fram.tas
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5.10 Valtekniska konsekvenser den alternativaav
valkretsindelningen

I de tidigare avsnitten avsnitt 5.6-9 vi förslag tillpresenterar
alternativa valkretsindelningar vid val till riksdagen. I anslutning till
varje alternativ också valresultat belyserpresenteras hurett som
mandatfördelningen skulle ha utfallit vid 1994 års val det före-om
slagna alternativet hade varit den gällande valkretsindelningen. I detta
avsnitt kommer vi vidare och studera effekternaatt närmare av en
indelning efter alternativen helhet. Syftet belysaär huruvidaattsom
valsystemet efter förändringäven valkretsindelningen i enligheten av
med vad vi i tidigare avsnitt diskuterat kan komma att ettgenerera
proportionellt valresultat.

5.10.1 Vad vi med proportionellt valresultatettavser

Pâ skilda ställen i betänkandet använder vi uttryck ettsom pro-
portionellt valresultat eller riksproportionellt resultat eller
liknande uttryck. Med dessa uttryckssätt vi det förhållandet attavser
andelen parti får vidröster valet andelenett mandatmotsvarassom av

partiet erhåller i riksdagen. Det finns olika uttrycka dennasättsom att
proportionalism. Ofta går de empiriska mätningarna på beskrivaut att
hur oproportionellt valsystemet Denna teknikär. används ofta vid
undersökningar med komparativ prägel för kumia jämföra olikaatt
valsystem. Se Lijphart, 57-62. Han där olikat.ex. presenterars.
metoder hur oproportionelltmäta valsystematt är.ett

För det begränsade syfte denna utredning arbetar med, attsom
undersöka förutsättningarna och föreslå ändrad valkretsutformning för
vissa Valkretsar i riket, står enkelt förfarande till buds. Vid val tillett
riksdagen sker mandatfördelningen i olika omgångar avsnittse 2.2. 10
och 5.1.1. Fördelningen de fasta mandaten i valkretsarna utgörav
utgångspunkt. Det antal mandat parti erhåller vid fördelningenettsom

mandaten med hela riket enda valkrets skall jämföras medav som en
det antal mandat partiet fick vid den valkretsvisa mandatför-som
delningen.

Om parti får fler mandat vid den valkretsvisa fördelningenett vidän
den där hela riket valkrets bortserutgör vid fördelningenman av
utjämningsmandaten från partiet och de mandat det erhållit. Avvikelse
från det resultatet, kan uppstå parti erhåller fleratt ettsom genom
fasta mandat de berättigadeän till riksproportionellt,är dåutgör ett
sådant från proportionaliteten valsystemet skallavsteg verka för.som
Ett parti kan härigenom bli respektive underrepresenterat.över- Denna
avvikelse kommer vi använda mått det gäller bedömaatt när attsom
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alternativaproportionellt dealltjämtvalsystemet ävenär omom
genomförs.valkretsindelningarna

proportio-vi medindirekt vadframgårAv ettresonemanget avser
mellanalltså endastmandatfördelningen. Detresultat vid ärnellt

skallproportionalitetmandatfördelningenviddeltarpartier somsom
fråndärförbortser viuppnår fyraintepartieruppnås. De procentsom

gäller denvalresultat. Detsammaproportionellttalarvinär ettom
partistarka partierregionalt sägerregel försärskilda att ett somsom

tolvlandet,ifyra procenterhållit rösternainte procent avmenav
den valkretsen.mandatfördelningen ideltar ivalkrets,irösterna en

erhållerpartiutformningregelnsredanframgår att ettDet somgenom|
x iförhållande tillskall få mandat i rösternaregeln intemandatI genomil landettillblir alltid underrepresenteratpartisådantriket. Ett sett somi

partier.från sådanadock heltI Vi bortserhelhet.
tillrefererarfortsättningenframhållas vi iocksåskall härDet attl tilluddatalsmetoden lederjämkadedenvisarundersökningar attsomi

riktigl detGenerelltöverrepresenterade.blir ärpartierstörreatt eni
Omuddatalsmetoden.denförhållande tilliakttagelse i3 manrena

därfördetuddatalsmetoden skullejämkademed denfördelar mandaten
demedförförsta divisomjämkningenmöjligt storaattatt avvara

hela landetöverrepresenterade också medblirpartierna som en
antalet mandat så högttill det totalaMed hänsynvalkrets. äratt som

förstabetydelse för partisendast fåroch då jämkningen349 ett
fördelning mandatenmöjligt få till stånddet ändåmandat är att en av

därförröstandelen för partierna. Deti ärstort sett motsvararsom
hjälp fördelningenriksproportionaliteten medtillräckligt att avange

valkrets.mandat med riket som enav
mandatfördelningvi endast talarskall återDet nämnas att om

Mandatfördelning inom partierna, dvs. påmellan partier. ärperson,
kapitel.föremål för vår uppmärksamhet i dettahuvud inteöver taget

föreslagna5.10.2 Undersökning kombinationer deavav
valkretsaltemativen

Under år har ökad medvetenhet kunnat spåras i författnings-senare en
debatten angående valsystemets känslighet beträffande riksproportiona-
liteten. Olika faktorer samverkar till skapa den känsligheten. Enatt
starkt bidragande orsak den politiska verkligheten förändrats.är att
När valsystemet utformades förekom endast fem partier på riksplanet.
Antalet har sedan dess successivt ökat. Nya partier har alltså vunnit
representation i riksdagen. Vidare har väljarsympatiema inte samma
stabila förankring till parti längre. De samverkande faktorerna kanett
i vissa fall svåra särskilja och analysera. Vi skall här försökaattvara
koncentrera på valkretsarnas betydelse.oss
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alternativfler änmedvi arbetathargångarbetetsUnder som
alternativamed 16vi arbetatTotalt har5.6--9.avsnittframgår av

förkonsekvensernavalkretsutfomming. Atttill presenteraförslag
till ärkanalternativen ettsättaskombinationersamtliga sammansom

utifrån 14kontrollberäkningarföretogsskedearbete. lomfattande ett
produktutfalls-utfallmöjligaantalettotalaDetindelningar.alternativa
bli så högtalternativdessakombinationerskulle förrummet somav

endastredovisavi valt3.10 haravsnittförsta skede att360. l detta
kombinationer.dessadelarvissa av

andraSamtligaförändras.valkretsfall därförsta delen utgörDen en
utform-nuvarandesinkvaroch haroförändradealltsåValkretsar är

framtagitsvalresultattänktharändringenendadenUtifrånning. ett
alternativ.till varjeanslutning5.6-9 iavsnittiredovisats ovansom

årsvid 1994valresultatetberäkningarför dessa ärUtgångspunkten
5.10.3.avsnittlämnas iresultatensammanställningriksdagsval. En av

för olikavalresultatetberäkningardelenandra utgörDen av
Vidvalkretsindelningama.alternativade föreslagnakombinationer av

förutsättningundererhålleralternativende olikakombinering man,av
alternativ,enligt någotändrasValkretsaraktuella ettsamtliga fyraatt

10.4i avsnittVi redovisarkombinationer.120produktutfallsrum om
årsvid 1994Valresultatetalternativ.dessaför samtligavalresultat

valresultaten.tänktautgångspunkt för debildar också härriksdagsval
valresultat.tänktaolikasåledes 134redovisasSammanlagt

falluppstår i mångaändrasvalkretsOm endast5.10.3 en
riksproportionalitetenfrånavvikelseen

redovisas ivalresultatde fjortonsammanställningVid somaven
riksproportionalitetenfrånvissa avvikelser5.6-9 kanavsnitt ovan

fallen. tabellenfjorton Avuppstår i elva deiakttas. Avvikelse av
ochmandatförändringenden faktiskahur är5.10.3 kan storman se

avvikelsen inteframgårfördelar sig mellan partierna. Dethur den att
endastdenmandat. Helt oförändradfall blir tvâ äri något större än

fall.i tre
förändringar vid handenredan dessa enstakaSammantaget attger

med denkänsligt vid nuvarande partistrukturen ochvalsystemet denär
varit käntröstfördelning års riksdagsval Det har länge1994 gav.som
Vid 1988små har svårt få fasta mandat i valkretsama.partieratt att

på grundårs riksdagsval förlorade också parti mandatstörreett ett av
slutaomgångar. dessa exempel kanfördelningen i tvâ Redan manav

valkretsindelningen vi diskuterarsig till förändringatt somen av
valresultat.för riksproportionellt Detkommer få konsekvenseratt ett

effekterundersöka dessa viddärför nödvändigt gå vidare ochär att
valkretsindelningama.kombinationer de alternativaav
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Tabell 5.10.15 Faktisk mandatförändring angiven partivis vid 14 alternativa
årsvalkretsindelningar. Beräkning enligt 1994 valresultat

Mandat- PartiAntal alternativ där awikelse ske
förändring

5.10.4 Vid kombinationer de alternativa valkrets-av
indelningarna uppstår i samtliga fall en
avvikelse från riksproportionaliteten

I detta avsnitt tänkta valresultat vid kombinationer depresenteras av
alternativa valkretsutfommingar i avsnitt 5.6-9.presenteratssom
Samtliga alternativ har kombinerats med samtliga andra alternativ. På
så har 120 valresultat fram.tagits Mandatfördelningen mellansätt
partierna framgår bilaga Mandatfördelningen vid beräkningarnaav
har skett enligt gällande vallagstiftning och bygger på 1994 års
valresultat. har dock fördelatsRösterna på de alternativa Valkretsar-ut

Bilaga också5 mandatfördelningen under förutsättning attna. anger
hela landet valkrets.utgör en

Tabell 5.10.4 Faktisk mandatförändring angiven partivis vid 120 kombinationer
de alternativa valkretsindelningarna. Beräkning enligt 1994 års valresultatav

Mandat- PartiAntal kombinationer där avvikelse sker
förändring

kdsm s c v mp

6 6
5 12 38
4 42 42
3 48 16
2 18 14
l 4
0 7 2

28 56 111 96
62 9
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riksproportionalitetenfrånavvikelsensammanställning somEn av
dedet ärkonstateraskanDettabell 5.10.4. attiredovisasuppstår

blirpartiernamindredebekostnadpartiernastörre avsom
syftenaochfaktumkänt ettöverrepresenterade. Detta är avett var

uddatalsmetoden.jämkadedeninförandetvidspärrdivisommed av
småför desvåraredetblirtill 1,4spärrdivisom sattsGenom att

utjämningsmandatensedanvalkretsmandat. Närerhållapartierna att
till.fall intevissaidessaräckerfördelasskall

dei någotintevalsystemetbilaga 5framgår avattVidare av
resultat.riksproportionelltundersöktsfall ettkombinerade gersom

Valkretsarfärrekan ärgörasiakttagelse att nyaYtterligare somen
hamnarresultatproportionellt man.desto närmareutformas ettsom

idelasValkretsaraktuellasamtligadäralternativmedKombinationen
fördelningproportionelltillgodoserbäst avdettvå är ensomnya

StockholmsdäralternativenkombinationerSamtidigt ärmandaten. av
påuppfyller kravetde sämstValkretsarfyradelat iföreslåslän som

riksproportionalitet.

åstad-förmågavalsystemets attändringNågon5.10.5 av
grundvalresultatriksproportionelltkomma avett
avseddintevalkretsindelningen äralternativaden

2
valresultat är1994 årsutifrångjortsberäkningardeRedan ovansom

inteutformning évalkretsarnasförändringarantyderdesådana att avatt
ändras.valsystemetdelarockså andragenomföraskan att avutan

åutgångs-proportionellabehållaförnödvändigt systemetsDetta attär
punkt. i

valkretsindelningenutformningförändradtillalternativ som åDe av 5Detvalsystemet.förändringarmindreendast lframläggshär avavser êiDegrunden.iförändrasskallavsiktenheller inte systemetattär
alltjämtskallpåbyggdeförfattningsreformenutgångspunkter varasom

utgångspunkterutformas. Dessaskallvalsystemethurförstyrande
författnings-PartiellbetänkandetGrundlagberedningen ibeskrevs av
valsystemetanfördeBeredningen149. att1967:26SOUreform s.

partiernamellanmandatfördelningfårsåutformasskulle att enman
riksproportionali-dennalandet,helaivalresultatetåterspeglar attsom

riksproportiona-valtaktiska manövrer,konstlade attrubbasintetet av
valkretsama,indelningändrad attrubbasinte enliteten avgenom

detuppnåsrepresentationregional attstabil samttillfredsställande och
riksdagen.in isigpartiersmåmycketförförsvåras taatt

dessaaktuellt omprövainte ut-detpåpekats attredan ärSom
inomliggerdetfunnithar viDäremotvårt arbete. attgångspunkter i

föränd-tillförslagdeanalyseraochundersökavi fåttuppdragdet att
utgångspunkterdestriderintedessaframförs så motringar attsom
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blir aktuelltför Vad framför alltgäller valsystemet. attsomsom
riksproportionaliteten påverkas denhurstudera närmare är av

valkretsindelningen främst då så ändrad valkrets-föreslagna och att en
därför vidareriksproportionaliteten. Vi skallutformning inte rubbar

den frågan.med

Valsystemets förmåga5.11 att generera
proportionella valresultat

redovisning våra undersökningarvi går vidare medInnan egnaen av
detta avsnitteffekterna ändrad valkretsutfornming skall vi iav enav

uppnåredogöra för vilka faktorer påverkar möjligheternakort attsom
tidigareproportionellt valresultat. Detta sker bakgrundett mot av

samtidigtundersökningar valsystemet. Genom detta kommer vi attav
belysa effekternade redan kända valsystemet.av

l 1 Dagens valsystem har så länge det varit i kraft, med

undantag, lett till valresultatet blivitett att
proportionellt

Det valsystem vi har i dag har fram i historisk Småväxt en process.
förändringar har vidtagits vid många tillfällen och i några få fall har
det skett förändringar. De två förändringarna valsyste-stora stora av

måste här lagstiftaren införde den jämkadenämnas ärmet attsom
uddatalsmetoden och enkarnmarriksdagen. Den jämkade uddatalsme-
toden infördes provisoriskt till 1952 års riksdagsval till andra kamma-

och förblev provisorisk till författningsreforrnen 1970-talet dåren
den permanentades och enkammarriksdagen infördes, medfördevilket

antalet mandat skulle fördelas bestämdes fråntill 349 börjanatt som
Till350. detta kommer den mindre betydelsefulla ändringen som

utökningen valkretsarna från till28 29 genomfördes tillav som
riksdagsvalet år 1994.

Dessa händelser betydelse för valsystemets möjligheterär stor attav
proportionellt valsystem. Att undersöka proportionalitetenettgenerera

i valsystem tiden kan nämligen vanskligt just grundöverett vara
de förändringar genomförs under gång.av som resans

Från författningsreformen åren 1968-1969 har emellertid inga
ändringar skett påverkar möjligheter få framsystemets att ettsom
proportionellt valresultat. Från tidpunktenden det därför möjligtär att
jämföra och valsystemet nått till sitt syfte såsom detmäta om upp

jfr Lenke Bjurulf i StvT 1986 123-129.anges ovan s.
Vad kan konstateras valsystemet i lyckats uppfyllaär att stortsom

syftet fördela mandaten proportionellt förhållandei till rösterna.att
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respektiveblivitpartinågot över-1970 harsedan årvalvidEndast ett
mandatfickdå Centern1988skedde år ettDetunderrepresenterat.

Detvalkrets.utgjortlandethelafåttskulle hadevad enutöver om
Socialdemokratema.mandatförloradeparti ett varsom

klarattill slutsatsenleda systemetsigoch för attkan ianfördaDet
Emeller-gällande.varitår dedeunderdetställaskande krav som

förändratsverklighetenpolitiskadenockså konstaterastid måste att
återigenskälfinnaskandetvarför attkappkommit ioch systemet

måttet.hållersigfråga systemetom

undersökningarTidigare5.11.2

frågasärskilttiderallaunderharvalsystemetförändringarVid enav
gällandedetändringarnatänktadepåverkarhuruppmärksammats:
föränd-utredningarsamband mediUndersökningarvalsystemet. om

tillfällen.fleravidgjortsdärförharvalsystemetring av
tillmandatfördelningssystemdHondt annatfrånövergångenInför

valsättsutred-ochfolkomröstnings-årslät 1950proportionellt system
skildaförriksresultatenmellanjämförelsegenomföraning en

1951:58.SOUandra kammarenvid val tillmandatfördelningssystem
förnyelse förövergripandeinriktad attUndersökningen manenvar

mandatfördelningssystem.införaskulle kunna ett nytt
Carl-Gunnar JansonprofessorFörfattningsutredningen lät ge-

denanvändningvidmandattilldelningenanalysnomföra avaven
betänkandetredovisades iUndersökningenuddatalsmetoden.jämkade
217-362.1961:21SOUValsystemBeslutsteknikOrganisation s.

partiomständighetervilkaunderundersökningen ettHuvudfrågan i var
faktorerBland deunderrepresenterat.respektiveblitenderar över-att
valkret-ochspärrdivisorerolikasärskilt finnerundersöktes mansom

studieopubliceradföljdes iUndersökningenstorlek. upp ensamas
resultaten.tidigarebekräftade dei stortsom

ocksåutfördesarbeteGrundlagberedningensmedsambandI
Carl-ErikprofessorutfördesDessaundersökningar.liknande av
1967:26,SOUSundströmbyråingenjör ArneförsteochFröberg

lämpligfinnaundersökningenidenHuvudfråganbilaga 17. att envar
Till detta komutjämningsmandat.mandat ochmellan fastaproportion

mandatfördelnings-hurdessafrågormindreantalett varvarav en av
ValkretsarantalDetantal Valkretsar.vid olikafungerademetoderna

28 och 32.studerades 20,varsom
frågor dennabehandlatoffentliga utredningenDen senaste avsom

med derassambandvalkretsutredningen. IPersonvals- ochärtyp
sekreterarenutfördesarbetetpromemoriorutarbetades tvåarbete av

driftschefen ArneFröberg ochCarl-Erikmed professortillsammans
Valkretsar-utformningenden ändradeeffekternaSundström där avav

finnsUndersökningarnaval.simuleradestuderades genomna
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SOUvalkretsindelningochPersonvalbetänkandetiredovisade
betänkan-kapitel 4isammandragetockså1-2,bilaga av1977:94, se

det.
undersökningdenocksåskall nämnassammanhang somdettaI

medarbetevallagskommittés1993 årsmedsamband en nyigjordes
effekterdediskuteradeskommitténInom1994:30. somSOUvallag

småpartispärren.röstandelar överfårpartierflera straxuppståkan när
Åstrand,kommittén Göranledamotenutförde enhäravanledningI av

Slutsatsensituationer.tänktavissasimuleraundersökning attgenom
med detillkomma rättaförvidtasborde attblev översynatt en

i medföra.kanöverrepresentation, systemeti formeffekter, somav
| opublicerad.Undersökningen är

utförtsundersökningocksåskall nämnasSlutligen avsomen
i StvTredovisad iBjurulfBoLenke ochJanstatistikern statsvetaren

hurundersökningenmed denSyftet att123-129.1986 sei vars.
valresultat.proportionelltuppnåuppfyllt sinvallagama strävan ettatt
Valkretsar.påmandatfördelningenl vidförfarandetbifrågaEn avvar

i kap.i 14ändringargrund förtillliggakomUndersökningen attsenare
vidslopadesuddatalsmetodenijämkningen ut-därvallagen9 §
1987:6SOUsevalkretsarnapåfördelningjämningsmandatens ut

18.198788:KU32och bet.50--51198788:22160, s.s.prop.s.
utformningändradviduppkommerfrågeställningarDe avensom

i Någonväl kända.relativtsåledeslandet storivalkretsarna är ny
vidta.funnit skälkommittén inteinomhar vi attundersökning1

i motverkavidtas förutredningarvissaEmellertid måste attatt en
i Vissaoönskade effekter.fårvalkretsarnautformningändrad av

vid valen-utförtsmed sekretariatetsamrådhar därför iberäkningarl
12-5. 15.avsnittredovisar vi iRiksskatteverket. Dessaheten inom

undersökningartidigare närmareresultatenskallDessförinnan av
presenteras.

visatundersökningartidigare5.11.3 Vad om
proportionaliteten i valsystemeti

förslaget i betänkandetlåg till grund förundersökningarAv de som
kammaretill riksdagens andraproportionella valsättet vid valDet

dras. Undersökningarna1951:58 kunde vissa slutsatserSOU var
fördelningsmetoder. Dejämföra olika proportionellainriktade på att

kartellbildning,dHondts med ochundersöktesmetoder utanvarsom
valkvotsmetod med spärr, Droopsspärrmetod formSkölds en av

uddatalsmetoduddatalsmetod, jämkadvalkvotsmetod, samtren
uddatalsmetod med spärr.

skulle bli någotkonstaterade det partiet alltidUtredningen störstaatt
för den uddatalsmetoden. Denmed undantagöverrepresenterat rena
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uddatals-erhållas vid den jämkadeöverrepresentationen skullestörsta
och tioerhålla mellanpartiet skulledär detmetoden största sex

mandat för mycket.
omväxlandedeskulle utfallet blimellanställningpartierna iFör att
Utredningenunderrepresentation.ellernågonskulle erhålla över-

ställsuddatalsmetodenjämkadedet vid denvidarekonstaterade att
metoderenligt de övrigastorlekpartiernaspå änhögre krav som
mandatskulle erhållapartiernaföri jämförelseningick att som

i riket.andelderas rösternamotsvarar av
utredningen alla metoderkonstateradesmápartiernaFör att som

underrepresenterade. Denpartier blevmedförde dessaundersökts att
partierna denförmånlig för de minstabefanns minstmetod varsom

mandatendag fördelardvs. den iuddatalsmetoden,jämkade som
mellan partierna.

den tidennackdelar redan vidpekade alltså på deUtredningen som
mandatfördelningsmetoderde flestakända nämligenallmänt attvar

partierinnebärmekanisminnefattar inbyggd att stora gynnassomen
anmärkasbör dockpartierna. Detbekostnad de mindre attav

1968-1969 dåförfattningsreformen årenvidtogs föreundersökningen
omgång valkretsarna.gjordes imandatfördelningen en

1961:21genomförde SOUCarl-Gunnar JansonundersökningDen
under vilka omständighetersyfte redovisa217--362 hade till ettatts.

dess röstandel.medmandatandel tenderarpartis överensstämmaatt
och1,3; 1,4spärrdivisorer. Dessa 1,2;studerades olikaSärskilt var

förstaförutsättningar. Enutgick från vissa givnaUndersökningen1,5.
utgickundersökningenskall härsärskiltsådan ärpoängteras attsom

Resulta-utjämningsmandat saknades.valsystem därfrån då gällande
fördelningalltså inte längre tillgiltighet sträcker siggenerella äntens

förutsättningarna följande: Rösternaövrigtslutna kretsar. Ipå var
litet.mellanstora ochpå fem partier;fördelade sig ettstort, treett

uddatalsmetoden,med den jämkadefördelades partiernaMandaten
användes vidbefintliga valkretsarnaspärrdivisom. Dedock varierades

tilldeladespartierna. Valkretsarnafördelningen mandat mellanav
itill riksdagens andra kammareantal mandat vid valetsomsamma

juni 1958.
menade Janssonde förutsättningarnaMot bakgrund attantagnaav

partiets totalamandattilldelning varierade med apartis totalaett
mellan olikafördelningen partis röstandelamaröstandel, b ettav

iröstandelar och d spärrdivisomValkretsar, övriga partiersc
ñngerade valresultat jäm-mandatfördelningssystemet. Utifrån 170

fem partierna.fördes sedan mandat- och röstandelar för de De
från grundmaterial ifmgerade valresultaten hade hämtats stortett som

kammare i junimotsvarade valresultatet vid valet till riksdagens andra
1958.

undersökningen till bekräftade vissa redan iDe resultat leddesom
inledningen uppställda kända hypoteser. De generella resultatenoch
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röstandelarmellanawikelsemasådelförstaisammanfattades atten
röstande-ochspärrdivisommedhängermandattilldelningoch samman

storlek.larnas
och dennaalltid överrepresenteratblevpartiet nästanDet största
ochspärrdivisor störrevid högreökatenderaröverrepresentation att

förröstfördelningenocksåharfördelningenförBetydelseröstandel.
kunde konstate-avvikelsepartiernasmellanstoradepartier. Förandra

För detunderrepresentation.ochmellanvarierar över-dessaattras
systematiskt blevdethandenvidresultatet attpartietminsta gav

högremedökadeUnderrepresentationen enunderrepresenterat.
spärrdivisor.

under-ytterligareförföremålblevresultatöverraskandeEtt
exaktfaktiskt ochmellanskillnaden pro-Detsökningar. attvar

ökavisade sigintepartiernamellanstoraför demandatantalportionellt
undersökningen över-visadeställetröstandelen. Imedregelbundet en

perioderpartierna imellanstoradeförunderrepresentationrespektive
vidliggavisade sigskillnadenDen störstaoregelbundet sätt.på ett

röstandelar-vid de störstakunde väntaintestora mansommen --
variationerdelssades beroDettapartierna.mellanstoraför dena

skildaröstandelar iskildadelsValkretsar,mellanmandatantaleti
konstantröstandelen ärvarierarmandatantaletOmValkretsar. men

andraoch iblikretsarvissa överrepresenteratparti i attkommer ett
ställetmandatantalet i ärOmunderrepresenterat.blikretsar att

uppkommervalkretsarnaivarierarröstandelama enkonstant men
verklighetenIunderrepresentation.respektivemotsvarande över-
mandatantalbeträffandesåvälvalkretsarnaivariationerförekommer

läggsValkretsarfrån olikaresultatetNärröstandelar. sammansom
sig totaltunderrepresentationer sett.respektive utdessajämnar över-

mindredärförblirunderrepresentationrespektivePerioderna över-av
framträdande.

föranfördatill detmed hänsynfördjupadesundersökningJansons
respektiveförperioderna över-olikabeskriva deytterligareatt

förvisasavvikelsernadärvidkundeTeoretisktunderrepresentation. en
bådaredovisades förResultatetför flera kretsar.ellerikrets taget

alternativen.
deltogpartierdär tvåredovisades fallenkretsalterrtativetBeträffande

synvinkelteoretiskUrdeltog.partieroch femfyrafall däroch tre,
partierdeltagandetvåmedvalkretsmedfalletkan även vara aven

verklighetsanknutet.kanknappastdet sägasintresse atttrots vara
nämligenundersökningen,frånhämtadTabellen nedan är engersom

mandaterhåller någottvå partier intedärbild den gränsövre ett avav
uddatalsmetodenjämkadedenanvändningvidhuvud somöver taget av

mandatfördelningsmetod.
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tvåTabell 5.1l.3 Nedre i för de röstandelar för vilkagränsen ettprocent av
får någottävlande partier mandat i kretsen vid jämkad uddatalsmetod

Antal mandat i kretsen
Spärrdivisor

6 8 10 15 255

9,84 7,41 5,94 3,97 2,391,2 11,76
1,3 12,62 10,57 7,98 6,40 4,29 2,58

8,54 6,86 4,61 2,781,4 13,46 11,29
14,29 12,00 9,09 7,32 4,92 2,971,5

Tabellen skall läsas enligt följande för första siffroma. När två partier
tävlar i valkrets där fem mandat skall fördelas med uddatalsmetodenen

första få 11,76där divisom jämkats till 1,2 måste parti änett mer
i för erhålla sitt förstavalkretsen mandat.rösternaprocent attav

Vissa slutsatser kan dras undersökningen mandatfördelnings-av av
metoden. Om parti erhåller röstandel de angivna värdenautöverett en
får det också mandat. uppkommerHärvid också intervall närett ett
partiet blir Intervallet övergår till under-överrepresenterat. senare
representation innan det andra mandatet erhålls. Därefter fortsätter de
olika intervallen och respektive underrepresentationen avlöseröver-
varandra i perioder. Perioderna blir kortare fler mandat kretsen
innehåller.

I undersökningen lämnades också redogörelse för periodicitetenen
för krets med två, fyra respektive fem detpartier. Förtre,en
alternativ innefattade fem partier kunde Vissa allmänna slutsatsersom
dras. Perioderna med respektive underrepresentation framgicköver-
tydligt. Som exempel kan följande För valkrets medett en
åtta mandat inträdde underrepresentation spärrdivisom 1,4 iärom
intervallet O-9,45 Härefter återkom under-rösterna.procent av
representationen i perioderna vid följande röstandelar. 13,45-18,45;
25,45-29,45 och 38,45--40,45 Perioderna blevrösterna.procent av
alltså färre och intervallen kortare röstandel partiet får.större
Dessutom framgick färre mandat valkrets hade desto färreatt en
blev perioderna och intervallen blev också längre.

För anknyta resultaten till verkligheten gjordes undersökningaratt
flera Valkretsar också. De Valkretsar användes de 28av som var som

förekom vid valet till riksdagens andra kammare i juni 1958. En
faktor inte belystes partiernas varierande röstandelar mellansom Var
olika Valkretsar. I undersökningen nämligen röstandelarnaantogs vara
lika i samtliga Valkretsar.stora

Redovisningen utgick från skillnaden mellan medeltalet denav
faktiska tilldelningen och den exakta proportionella tilldelningen av
mandat i samtliga Valkretsar vid spärrdivisorerna 1,2 och 1,4.
Resultatet ledde fram till iakttagelsen medeltilldelningen mandatatt av
medförde underrepresentation, med kort avbrott överrepresenta-ett av
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tion vid 8 fram till 10 röstandelarna med spärrdi-procent, procent av
visorn 1,2 medan underrepresentationen fortsatte till 12 medprocent
spärrdivisom 1,4. För båda divisorerna inträdde perioden av
underrepresentation vid intervallet 15-18 vilket kortareprocent var
och mindre markerat med den högre divisom. Ytterligare perioden

underrepresentation kunde konstateras vid 25 rösterna.procentav av
Större röstandelar innebär enligt studien klar överrepresentation

spärrdivisorn 1,2 eller används.1,4oavsett om
Sammanfattningsvis pekade studien på vissa egenskaper redansom

tidigare kända uppbyggnaden den jämkade uddatalsme-var genom av
toden. Stora partier tenderar bli överrepresenterade ochatt större
partiet desto blirär större överrepresentationen. Andra sidan av

små partier blir underrepresenterade.är Vidare visademyntet att
studien spärrdivisorer ledde tillstörre markant underrepresenta-att en
tion för det minsta partiet. Det skall också i detta sammanhang
anmärkas undersökningen vidtogs innan den partiella författnings-att
reformen genomförts åren 1968-1969 varför fördelningen mandatav
endast skedde i omgång.en

Grundlagberedningen lät också utföra undersökningar valsyste-av
En dessa undersökte valmetodernas egenskapermet. SOUav

1967:26, bilaga för17. De vårt arbete intressanta frågornamest som
behandlades vilket lämpligt antal utjämningsmandat skullevar som
finnas i med mandatfördelning i två omgångar. Dessutomett system
undersöktes första divisorns inverkan vid uddatalsmetoden. De diviso-

användes 1,0; 1,25 och 1,4. Slutligen behandlades ocksårer som var
frågan olika antal valkretsar. De antal Valkretsar studeradesom som

28, 20 och 32. Den metod användes simuleringsteldiiken.var som var
Med slumpens hjälp konstruerades olika valresultat också kundesom

till viss partistruktur. Utgångspunkten hela tiden denstyras dåvar
gällande strukturen femmed partier.

Resultaten sammanfattades koncist i bilagan SOU 1967:26, bilaga
17. Där uttalades det skulle räcka med 25 utjämningsmandat föratt

erhålla riksproportionalitet. Med 40 utjämningsmandatatt skulle man
erhålla mycket goda marginaler. Beträffande spärrdivisorerna kom

till resultatet det för det riksproportionella resultatet inteattman
spelade någon roll vilken divisor användes. Det konstateradessom
också divisom 1,4 innebar det minsta partiet endast fick hälftenatt att

sina mandat på grund fasta mandat medan motsvarande siffra förav av
det partietstörsta 70 Vid divisom 1,2 fick det minstaprocent.var
partiet 70 sina mandat vid fördelningen fasta mandat.procent av av
Divisom 1,0 ansågs medföra marginalen för utjämning mandatatt av
till riksproportionellt resultat blev för dålig.ett

Vid valet divisor kunde konstateras mindre partier kunde bliattav
överrepresenterade divisom 1,0 användes. Denna divisor kundeom
grund härav inte rekommenderas. En minskning divisom från 1,4av
till 1,25 ökade inte risken för sådan överrepresentation.
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respektive 3220medexempelåttaikonstateradesSlutligen
resultatriksproportionellterhöllfallsamtligai ettValkretsar att man

mandatantalutjämningsmandat. Dettaoch 40fasta310förhållandetvid
författningsreformen.partielladeninfördes genomsenare

och valkrets-Personvals-gjordeutredningardessabakgrundMot av
bilaga1977:94,SOUtestkömingaromgångartvåutredningen av

utjämningsmandatantalhurbelysa somSyftet stortl-2. attvar
utredningenvalkretsindelningaralternativadevidbehövdes som
säkerställas.skullevalresultatriksproportionelltförmed,arbetat ettatt

förutsättningar.andeföljfrånutgickundersökningendelenFörsta av
simule-hjälpMedpartier.deltogtestkömingarsamtligaVid avsex

på partier.fördeladesvalresultat100 utframringsteknik somtog man
småpartispärren.underpartiernågraellernågotfall komvissaI

Vidgjordes inte.röstandelarna test-fördelningregionalNågon av
förhållandeiVariablernadärvalsystemolika16användeskörningarna

mandatfastaeller 54,34Valkretsarantaletnuvarandetill system var
slutligenoch1,40eller1,25spärrdivisor290,eller300310,

rösterna.eller 34småpartispärren procent av
denblevundersökningendelen attförstadenslutsatserna avav
tillnårpartierflerinnebäruddatalsmetodenjämkade att uppsom

destotill 15intervallet procentioch liggerrösterna4 uppprocent av
proportio-Valkretsarmed 34 ettvalsystem attharsvårare genereraett

dettill 54antal ökasValkretsamasSkulleresultat.riktigt varnellt
utjämningsmandatantaletsamtidigtspärrdivisomsänkaaktuellt somatt

till 59.ökades
enligtgenomfördesfasandraundersökningens sammaiAnalysen

000.tillökades lValsimuleradeAntaletfas.förstadessprinciper som
tordeintetill 34Valkretsarantaletökningblevslutsatserna att aven

riksproportionellttillmed hänsynproblem ettnågrainnebära
medföraValkretsartill 54 attökningskullevalresultat. Däremot en

antalutjämningsmandatensochtill 1,25sänkasmåstespärrdivisom
59.tillökas

undersökningarytterligarebehovfinnsDet5.l1.4 av

tillsigslutakan attresultatenredovisadedebakgrundMot manav
uppnåmöjligheternaför ettavgörande roll attspelarfaktorerVissa en

kortfaktorerdessaskallnedanHärvalresultat.riksproportionellt
sammanfattas.

mandatfördelningenförbetydelsehasigvisatfrämstfaktorDen som
funnitvihararbetevårt attmandaçfördelningsmetod. Förgivetvisär

fördelningsmetoden,användadenundersökatillräckligtdet är att nu
tidigareharmetoderAndrauddatalsmetoden.jämkades.k.den

Dettidigare använts.hardHondtskadensådan,ochundersökts en
uddatalsme-skälvägande övergenågra attintedäremotfinns tungtnu



Valkretsindelning vid riksdagsvalSOU 1995:143

gick våra direktiv.skulle också leda till vitoden. Det utöveratt
enskildheterdet finnas anledning iDäremot kan överväga systemetatt

med problemet med avvikelser från rikspro-för komma till rättaatt
portionaliteten.

givetvisi den jämkade uddatalsmetodenviktigaste elementetDet är
den första divisorn skall Detta har,jämkningenhur stor vara. somav

flera tillfällen. faktorn kommer ocksåundersökts vid Denvi sett ovan,
undersökningar vad ändrad valkrets-med våra fortsattaiatt tas av en

valresultat.får för effekter på proportionelltutformning ett
åstadkommaviktig faktor det gäller möjligheternaEn andra när att

den valda församlingens storlek. Dettaproportionellt resultat ärett
fler mandat skall fördelas desto lättaremedhänger att somsamman

fördelning iför partierna erhålla mandat och jämnblir det att en
exempel kanmellan och mandat kan uppnås. Somförhållandet röster

fördelar sig enligtföljande. Låt röstandelarnasäganämnas attoss
får och 10följande. partier deltar i valet och 45, 30, 15Fyra procent

till ståndfinns då ingen möjlighet fåDetrösterna. ettatt pro-av
skall fördelas. det iportionellt resultat endast fyra mandat Omom

möjligtstället skulle fördelas etthundra mandat blir det åtminstone att
utgångspunkten varituppnå proportionalitet. För vårt arbete har dock

antalet riksdagsledamöter oförändrat.äratt
också föremålet för vårt arbete.tredje faktor det egentliga DetEn är

valkretsarnas storlek. Tidigare undersökningar har klart visatär att
faktor betydelsefull. vi talar valkretsstorlek detdenna Närär ärom

antalet åsyftas. Valkretsens geografiska storlekgivetvis mandat som
har däremot ingen betydelse för mandatfördelningen. Det svenska

fördelning mandaten två omgångar kan tyckasmed isystemet en av
förmedföra valkretsens storlek skulle sakna intresse ettatt pro-

portionellt Emellertid har, i avsnitt 5.10.3-4 redovi-valresultat. som
mandatfördelningsmetoden tendens respektiveöver-sats, atten ge

snedfördelningenunderrepresentation. Den andra omgången kan, om
för till följd det oproportionella resultatet inte justerasär stor, attge

vid andra omgångens mandatfördelning. huvudsyftet med vårtDet är
fortsatta valkretsindelningen komma till med dettaarbete med rättaatt
problem.

från antalTidigare undersökningar har i samtliga fall utgått detatt
deltagit den politiska det antal ocksåpartier på ärsom arenan som

undersökningarnaframgent kommer delta. Detta har lett tillatt att
blivit inaktuella partier tillkommit. Någon undersökningnär avnya

fallvalsystemets känslighet proportionell synpunkt för det ett nyttur
parti skulle tillkomma så känt genomförts. Emellertidhar vitt inteär
tycks förutsättningarna uppnå proportionellt resultat radikaltatt ett
förändras ytterligare parti tillkommer. svenska partistruk-Dennär ett

under lång tid mycket stabil med fem dominerande partier.turen var
Under 1980-talet har emellertid inte mindre partier lyckatsän tre nya

sig i riksdagen. vårt arbete.in Detta uppmärksammas iär värtta att
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röstandelar-ocksåskullfullständighetens nämnasskall förSlutligen
betydelse fram-dennasavseendenifördelning. Det är tre somnas

röstande]enskilda partietsdetdet givetvisförstadetträder. För är
få. För detpartiet kommermandatantal detvilket attavgör somsom

sig spelaockså visatpartiernade övrigaförröstandelamaandra har
fördelningregionalaröstandelarnasSlutligenbetydande roll. är aven

betydelse.
påverkarfrämstdesammanställts här ärfaktorerDe somovansom

framgårSomproportionellt valresultat. äruppnåmöjligheterna ettatt
tydliga.mindredäremotkända. Andraverkningar välfaktorersvissa

vadvissa punkter,förhållandet ändrats påTill detta kommer t.ex.att
medvidarenödvändigtdärförDetpartistrukturen.gäller är att en

förhållanden.till dagensanpassadundersökningny

undersökningenUtgångspunkter för5.12 av
valkretsindelningalternativeffekterna enav

gällt.antagandenhar vissagenomförtviundersökningdenFör som
5.1l.4.i avsnittframskymtat redanhardessaviktigasteDet av

jämkadedenmedgällande valsystemetdetUtgångspunkten är nu
fördelningmandatfördelningsmetod ochuddatalsmetoden avsom

vissadetta harutgångspunkt iMedomgångar.i tvåmandat system
hur dedessa ochför vilkaredogör vi ärundersökts. Härvariabler

varierats.
valresultatval vilketberäkningarsimuleradevid ärproblemEtt av

nämligenValresultatetberäkningarna. ärgrund förligga tillskallsom
anmärkasskallFörstvansklig förutse.mycket attfaktor är attsomen

riksdagsvalet årvidröstberättigadeantaletutgår frånundersökningen
valkretsvis. Detsammahelhet ochgäller riketbåde vad1994, som

valdeltagande.gäller
lång tidfinns sedanvalresultatetegentligagäller detNär det

metodDennaolika valresultat.få framslumpvismöjlighet att mer
slumpvis fram-deEmellertid innebärväsentligt.underlättar arbetet

tillräckligtinte blirsituationernakritiskaderesultaten atttagna
vissanämligen draundersökningar kantidigarebelysta. Av man

krävandespecielltintervallangående de ärslutsatser ur pro-som
något.resultatenvaltdärförsynpunkt. Vi harportionell att styra

finnsdetmatris därvarit konstruerahar ettUtgångspunkten att en
ibefinna sigkanparti sägasytterligareparti och ettstort som

tiounderantal partier legathar procentmellanskiktet. Därutöver ett
misterpartietdetmatrisen såförflyttasSedan att storarösterna.av

partipartierna. Detför de övrigafönnånröstandelar tillvissa som
det partietmellanskiktet; växeriliggerandelar detflestvunnit är som

partiertvåförändras tillslutligen störreröststrukturenalltså så attatt
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befinner på fyraframträder och övriga partier sig röstandel mellan och
vardera. Totalt har 165 olika valresultat tagits framdrygt tio procent

på det sättet.
Ett problem vid bestämmandet röstandelama hurärannat manav

för-skall fördela dessa till olika regioner i landet. Den regionala
för anknytadelningen inte oväsentlig och få undersökningenär attatt

låta partiernas regionalatill verkliga förhållanden kan inteman
variera obestämt stället bör undersökningenröstandelar Isätt.ett

så möjligt anknyter tillgrundas på fördelning närasom somen
fördelningen har iverkliga förhållanden. Den regionala rösterav

tämligen stabil. Det ñmis vissa delar landet därSverige varit ettav
frånhävd haft starkt stöd. Vi har därför valt utgå denparti ett attav

regionala fördelning 1994 års riksdagsval Röstandelama harsom gav.
fördelats på valkretsarna med utgångspunkt i detta val. Nårut
röstandelama ändrats har parti minskar minskat proportionelltett som
i förhållande till antalet röstberättigade i valkretsen. parti ökarEtt som

respekti-får dela på de minskande parti iröster ett tapparsumman av
kanske inte helt invändningsfri kan ändåvalkrets. Metoden ärve men

på någorlundafylla sitt syfte fördela regionaltrösternasägas att ett
verklighetstroget sätt.

utformning huvudföremålet för vår undersökning.Valkretsarnas är
dag finns 29 Valkretsar vid val till riksdagen. Vid våra diskussionerI

kring ändrad utformning valkretsindelningen har framkommit atten av
kanantalet Valkretsar komma öka till 36. Vi har valtmest att attsom

inte låta utföra testkörningar utifrån detta högsta antal Valkretsar efter-
vi bedömt det saknat aktualitet utforma valkretsarna påatt attsom

sådant bakgrund överläggningarna inom kommittén harMotsätt. av
stället Valkretsar.vi funnit det lämpligaste antalet i 35 Förutomäratt

genomförts alternativ därdetta antal Valkretsar har testkörningar med
Stockholms har ändrats. harbara Stockholms län och kommun Detta

testkörningar skett också med 31 och 33 Valkretsar.inneburit att
Referenskörningar har skett också med oförändrat antal Valkretsar.

faktor inte lättfångad i vilken mån antalet partierEn är ärsom
påverkar proportionella resultatet. Vi har utgått från nuvarande sjudet

våra undersökningar. Valresultaten bygger alltså på denpartier vid
befintliga Emellertid försökt belysapartistrukturen. har vi be-att

skulle klara småpartispärrentydelsen dessa partier inteatt ettav av
fyra procent.

Vi har utgått från uddatalsmetoden vid fördelning mandat. Somav
påpekats tidigare har jämkningen första spärrdivisom Varit föremålav
för tidigare undersökningars uppmärksamhet. något ocksåDet är som
vi belysa. Således har vi lagt in olika första divisorer vidattavser
undersökningarna. 1,0; gällandeDessa 1,1; 1,25; 1,3 och denär nu

förstajämkningen till kunna jämföra utfallet vid ojämkad1,4. För att
divisor, dvs. uddatalsmetoden eller den uddatalsmetoden, harrena
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sådan också blivit föremål för undersökning vid beräk-alltså en
ningarna.

storlek, dvs. antalet platserSlutligen har den valda församlingens
Som redan tidigarefördelas, givetvis betydelse.skall storensom

från gällande antalet. Dettavår undersökning detutgår vi inämnts nu
på valkretsarnafördelas i dag 310dag till 349. Av dessauppgår i ut

del under-utjämningsmandat. vår förstaanvänds Ioch 39 avsom
avsnitt 5.13. Vid denfrån 310 fasta mandatsökningen har vi utgått

bakgrund resultatet denundersökningen har vifortsatta mot avav
antaletlämplig avvägning mellandelen försökt fastställaförsta att en

avsnitt 5.15. Test-utjämningsmandatfasta mandat och antalet
mandat.och 300 fastahärvid genomförts med 310körningar har

överblickas iundersökts kantotala antalet valsystemDet som
40 olikaframgår det signedanstående tabell 5.12.l. Som rör om

På såde 165 valresultaten.testkörsvalsystem sättmot upp-som
observationsmöjligheter.antalkommer ett stort
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testkörninguvid5.12 ValsystemTabell

Fasta mandatDivisorValkretsarAntal

1,029
3101,129
3101,2529
3101,329
3101,429
3001,029
3001,1297.
3001,2529
3001,329
3001,42910.

3101,03111.
3101,13112.
3101,253113.
3101,33114.
3101,415. 31
3001,016. 31
3001,13117.
3001,2518. 31
3001,319. 31
3001,420. 31

31033 1,021.
31033 1,122.
31023. 33 1,25

1,3 31024. 33
33 1,4 31025.

26. 33 1,0 300
27. 33 1,1 300
28. 33 1,25 300

30029. 33 1,3
30030. 33 1,4

31 35 1,0 310
32 35 1,1 310
33 35 1,25 310
34 35 1,3 310
35 35 1,4 310
36 35 1,0 300
37 35 1,1 300
38 35 1,25 300
39 35 1,3 300
40 35 1,4 300
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betydelsedivisornsförstabeträffandeSlutsatser5.13

valresultatproportionelltför ett

testkör-frånresultatendelförstaviredovisaravsnittdettaI aven
justeringfrågansiktesärskiltVi kommerningarna. ta avatt om en

val-oproportionellauppkomsteneliminerakandivisomförsta av
utifrånskerRedovisningenindelningen.alternativadenvidresultat

som där 35valkretsutformningtilljämförelsevalsystemdagens en
ändraräckerintedetVi konstaterar attförekommer.Valkretsar att

oproportio-medproblemetifrånför kommadivisomförstaendast att
valkretsarna.utformningändradvalresultat vidnella aven

mandatfördelningenvidrolldivisornsFörsta5.13.1

dagensoch 5.11. l5.10.l äravsnittpåpekatstidigare seSom
fyrafårpartierriksproportionellt för änprincipivalsystem mersom

mandatenföljdframför alltDetta är attrösterna.procent avenav
s.k.defördelaromgångenden andraomgångar däri tvåfördelas

avvikelse skedockpåpekats kantidigareutjämningsmandaten. Som en
fördelnings-den förstamandat iför mångaskulle erhållapartiettom
valkrets förför varjefördelasvalkretsmandatenfastaomgången där de

sig.
kan,fördelningenmandat vid denmångaerhåller förpartiAtt ett

med denhängavisat,undersökningarvad tidigare sägasenligt samman
innebärMetoden,egenskaper.uddatalsmetodens attjämkade som

division med 1,4;parti jämkasröstetalet för etc.,ett genom en
valkretsarnasärskilt tydligtpartier. Detta närnämligen ärstoragynnar

förstasitthar svåraresmå partiernafå mandat. Deomfattar att ta
skulledejämkasröstetaletde små kretsarna änmandat i när om

utgångspunkten förröstetalet skulleojämkat, dvs. utgörakvarstå om
blipartiHärigenom kanmandatet för parti.utdelandet första ettettav

metoder detMed olikahelhet.till riket äröverrepresenterat sett som
formoönskade effekter imed dessakomma tilltänkbart etträttaatt av

utformningblir följdenvalresultatoproportionellt avensom av
betänkandet.diskuterar ialternativ vivalkretsarna enligt de som

förstadentyder på jämkningenEftersom vissa omständigheter att av
medorsakerna skall vi börjabidragandedivisom de starkastär aven

till.förändring denna lederundersöka vilket resultatatt aven
mandatför-skall dock erinras i vilkaInnan vi går in på den frågan

första divisom förekommer sedelningssituationer jämkningen av
fördelas mandatenockså avsnitt och det första2.2.10 5.1.1. För

uddatalsmetoden. Förmellan i valkretsarna med den jämkadepartierna
utjämningsmandatenförekommer vid fördelningdet andra den av

endast i dessa tvåvalkrets. Detmellan partierna med hela riket ärsom
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förstaled den jämkade divisom kan påverka möjligheterna försom
valsystemet proportionellt valresultat.att ettgenerera

Till detta måste reservation Jämkningen i detgöras.genast en
fallet saknar nämligen praktisk betydelse avsnittsesenare ovan

Bjurulf5.10.l och Lanke i StvT 1986 125. Det beror atts.
sådantantalet partier och antalet mandat alla partier deltarär att som

fördelningeni utjänmingsmandaten med riket valkrets ocksåav som
erhåller åtminstone mandat. detta följer jämkningenAv denett att av
första divisom saknar betydelse för fördelningen mandat i dessaav
fall. Oavsett jämkad eller ojämkad första divisor användsom en en
erhåller partierna mandat. fördelningantal Jämkningen vidsamma av
utjänmingsmandat med hela riket valkrets påverkar således intesom

frammöjligheter proportionellt resultat. fårDensystemets att ta ett ses
eftergift systematisk lagstiftningstelcnik vilkensom en genom

lagstiftaren uppnår enhetliga regler för mandatfördelning.

5.13.2 Allmänt proportionaliteten vid testkörningarnaom

skall någotFörst de allmänna resultat testkörningarnasägas om som
leder till. Därefter skall enskilda valsystem kommenteras; främst med
tanke på de olika antal Valkretsar vi diskuterar i detta betänkande.som
Resultaten kan sammanfattas i tabell. Så har skett i tabell 5.13.2.en
Tabellen visar vilken genomsnittlig avvikelse uppstår vid angivetsom
antal Valkretsar och förstaolika divisorer vid uddatalsmetoden.
Avvikelsen angiven i det totala antalet valresultatär procent av som
undersökts.

Tabell 5.132 Andelen genomsnittliga fall i där partier blir överrepresenteprocent
rade. Angivet med antalet Valkretsar, mandat och olika divisorer

Valkretsar Mandat Divisor

310349 1,4 1,3 1,25 1,01,1

29 i dag 4,8som 1,8 3,0 18,0 40,6
31 9,7 1,8 3,0 31,5 51,2
33 25,5 6,1 9,7 17,6 38,0
35 40,0 21,2 17,0 38,2 60,6

Tabellen visar åtminstone två förhållanden förintresse vårt arbete.av
Det valsystemets känslighet proportionell synvinkel vidär ettena ur
ökat antal valkretsar. Det andra andelen avvikelser frånär att ett
proportionellt valresultat tenderar minska vid måttlig sänkningatt en
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sänksdivisornkraftigtökasedanfördivisomförsta att omav
ytterligare.

Vidnågot.kommenteraskan dettaförhållandetdet förstagällerVad
avviker1,4spärrdivisomochValkretsarantaletnuvarandedet

valresultaten165åtta deresultat iproportionelltfrånresultatet ett av
ocksåså ökarökarantalet ValkretsarOm4,8andeleneller procent.

valresultat.proportionelltfrånavvikervalresultatetfall där ettantalet
66 vilketså högtavvikelserantalet motsvararValkretsarVid 35 är som

antaletökningkraftigvisarDetta40andel avprocent. enaven
landet iindelningvidoproportionellablirvalresultat avensom

redan ivisatstendensbekräftar denvilketValkretsarytterligare som
intemeningenligt vårökningen kan5.10.3-5.10.4. Denavsnitt

godtas.
frånavvikelsertestkörningama ettärbiresultatEtt att pro-av

lämnasnuvarandeocksåuppståvalresultat kan systemportionellt om
vid denframkomresultatdetbekräftelseDetta ärorört. somen

dåvarandegenomfördes denundersökningennämndatidigare avsom
Åstrand avsnittseVallagskommittén Göranledamoten ovanav

medavvikelserandelengenomsnittligadenpåpekats5.11.2. Som är
Vidtestkörningama.vid4,8så högvalsystemnuvarande procentsom

dettalämpligtdärfördetvalkretsindelningen att taärändring aven
ändringEnandramedjämförelsevidutgångspunkt system.ensom

förhållande till hurökar iavvikelsemaleda tillintesåledesbör att
i dag.läget är

moderatorbetydelsedivisornsförstaanalyserarvi sedanNär som
Valkretsar,antaloförändratVidföljande.timerawikelsematill man

Vissspelarspärrdivisomtestresultatenstycken, visardvs. 29 att en
påverkanspärrdivisorns störreärframstår detEmellertidroll. som om

vidutläsasnämligenkantabellen ettAv attantal Valkretsar.vid högre
falloproportionellaantaletförstså minskarantal Valkretsaroförändrat

antaletökarDäreftertill 1,3.från 1,4divisomsänkningvid aven
divisom1,25. Omtilldivisomsänkningvid ytterligareavvikelser av
Vidradikalt.avvikelserandelenså ökarreducerasytterligare en

denOmavvikelser 18andelenpådivisor 1,1 procent.är rena
ojämkad ökaralltsådivisomoch första äranvändsuddatalsmetoden

Ökas 531tillValkretsarantalet40,6tillavvikelserandelen procent.
Även sigValkretsarvid 33liknandesig mönster. uppreparettupprepar

5.13.2.tabellframgårpå sättmönstret avsom
35 bryterbli så högtskulleValkretsarantaletOm däremot som

till 1,3 skerspärrdivisom från 1,4sänkningRedan vidmönstret. aven
antalförändratmedtestkörningarvidminskningliknande somen

minskningenockså videmellertidfortsätterValkretsar. Denna av
Ökningen avvikerfallandelentill 1,25.från 1,3spärrdivisom somav

divisornfall förstdettai närresultat kommerproportionelltfrån ett
andelendock1,1Om divisom är5.13.2. ärtabelltill se1,1sätts
1,0 idivisomVilket38,2 ettså högavvikelser motsvararprocentsom
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tidigaredag. Vi harfinns iantal valkretsarmed detsystem som
proportionelltfrånavvikelsergradsådankonstaterat ettatt aven

godtas.inte kanresultat
ivalresultatetpådivisorn harsänkninginverkanDen avsom en

faktumtidigare käntföljdproportionalitetfonn högre är ettavenav
Spärrdivisorn1961:21.SOU11.2 ochavsnittse gynnart.ex.ovan

destodivisornhögre ärmindre. Jubekostnad departierstörre av
sänkningparti. Enuppstå förkanöverrepresentation stortettstörre av

för detblir lägreöverrepresentationen storaleder tilldivisorn att
1956StvTiFröberghävdatssammanhangandrahar ipartiet. Det

sänkning278bilaga 171967:26i SOUoch att373 avens.s.
blirpartiernamindretill de överrepresen-skulle ledaspärrdivisom att

skullepartiernamindreför deöverrepresentationterade. Denna vara
uddatalsmetoden inteanförda meningen,denomfattande, enligtså att

används,denmandatfördelningsmetod. Om ärlämpligär somsom
jämkad. Denordentligtdivisornmåste förstafallet i Sverige, vara

vidjusterainte gåskulleöverrepresentationennämnda attannars
meningen.den anfördautjämningsmandaten enligtfördelningen av

Johanssonfrån håll sei frågaåsikter har dockDessa annatsatts
kritiken 209,jfr också Fröbergs1957 207,i StvT samts.svars.

står alltså inte1986 126.Bjurulfi StvT DetLanke oemotsagt atts.
leda tillförsta divisorn skullesänkning över-effekten enav en av

utjämningsmandatdet antalinte kanrepresentation uppvägas avsom
finns i dag.som

förtalarhittills redovisatsresultat från testkömingarnaDe attsom
oproportionelltalltid klarar utjämnadagens valsysteminte att ettens

alternativ indelningskulle första divisorn vidvalresultat. Inte heller en
förskulle räcka tillinverkan antalet utjämningsmandatha den attatt

bildmålet: proportionellt valresultat.uppnå För attett av varge en
undersöka huröverrepresentationen uppstår och fungerar skall vi stor

partieröverrepresentationen blir vid lägre jämkning och vilka somen
SYUDÅS-

divisorer5.13.3 Dagens valkretsindelning och olika första

första divisorns utifrån dagensI detta avsnitt skall inverkan beskrivas
valsystem med oförändrat förantal Valkretsar. Detta attett en
jämförelse sedan skall ökar enligtkunna ske med antal Valkretsaratt
de alternativ vi diskuterar i betänkandet.



riksdagsvalvid 1995:143Valkretsindelning SOU244

medtestkömingarvidriksproportionalitetenfrånAvvikelsernai
valsystemdagens

avvikelseuppstårvalresultatensimuleradedetestkömingarnaVid mot
valsystemfall dagensi åttavalresultatriksproportionelltfrån omett

femså högavvikelsenfalltvå dessa äroförändrat. I somlänmas av
mandatsfrågafall detövrigamandat. I är ettrespektive omsexsex

detde däravvikelsen ärfall där är störsttvåDeöverrepresentation.
blirpartiet över-Det störstablirpartiet överrepresenterat.största
partietfall harsamtliga dessafallen. Ide åttai enrepresenterat avsex

45fallenfemoch i över40överstigerröstandel procent avsom
alltidpartietdetfallen har störstasistnänmda nästI de enprocent.

falli allapartiernaövrigaoch de ettutom20röstandel över procent
parti blirmindredåtvå falldeI10under ettandel procent.en

10-14röstandelpåpartiet legatdethar omöverrepresenterat en
procent.

medtestkörningarvidriksproportionalitetenfrånAvvikelsernaii
1,3och divisornvalsystemdagens

såendast på sättgällandedet i dagfall justeras attdettaI systemet
avvikerförhållandenUnder sådanatillsänks 1,3.divisornförsta

fallsamtligavalresultat. Iriksproportionellt ärfall frånendast etttre
två fallentvå mandat. I äröverrepresentationfrågadet avomom en

röstandel 47fallen hari båda överpartietdetdet största ensom
medlitet partidet i falldockintressanta ärDet är ettettattprocent.

blirröstandel 6,7 överrepresenterat.procent somomen

medvid testkörningarriksproportionalitetenfrånAvvikelsernaiii
valsystem och divisorn 1,25dagens

får då någotsänkts ytterligare. Vifall har divisorn störredettaI en
fall avvikelsekörning. Antaletavvikelser vid föregåendeandel än av

småöverrepresentationen hos desamtliga fall hamnarfem. Iär
mellan 6 och 8för de partierna varierarpartierna. Röstandelama

blir under-två partiernasamtliga fall blir det deI störreprocent. som
och iblir fall två mandatrepresenterade. Overrepresentationen i tre

någon särskiltkan alltså inteövriga fall mandat. Det sägas storett var
överrepresentation.
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testkörningarAvvikelserna från riksprøportionaliteten vid mediv
valsystem och divisorn 1,1dagens

övrigtförsta divisorn har i detta fall sänkts till 1,1. IJämkningen av
Avvikelse från proportionellti dag.detsammaär ettsystemet som

fårdivisorernafall. Vid sådan förändringresultat sker i 31 manaven
fall detsamtligaförskjutning Överrepresentationen. Imarkant äraven

Överrepresentationende mindre partierna ärnämligen gynnas.som
fall, två mandat iuppgår till mandat i 18 llsärskilt hög.inte Den ett

särskilt intressant i det häri fall. Vadfall och mandat 1 ärtre som
för mindre partiernaöverrepresentation enbart uppstår defallet är att

jfr också nedan v.

medriksproportionaliteten vid testkömingarAvvikelsema frånv
divisorn 1,0valsystem ochdagens

fråga denjämkning. Det alltsåVid testkörning sker ingendenna är om
avvikelse frånsådan körning uppståruddatalsmetoden. Vidrena en
tabell 5.13.2valresultat i 67 fall. Som visats iproportionelltett

Ocksåalltså andelen avvikelser. med denfortsätter ökningen renaav
samtliga fall mindre partiuddatalsmetoden det iär ett som gynnas.

måttlig; 5 mandat iAwikelsens storlek alltjämt relativtär mestsom
fall,mandat fall, mandat i 16fallen. Vidare avvikelsen 4 i 2 32 ärav

fall.mandat i 20 fall och mandat i 302 1
inte ökarAvslutningsvis kan avvikelserna i dagenssägas systematt

vid lägre jämkning första divisorn ipå något dramatiskt sätt en av
Överrepresentationen divisoruddatalsmetoden. går vid lägre förstaen

viktigfrån till de mindre partierna på tydligt En sakde sätt.stora ett
dagtestkörningarna slagit fast det iär äratt systemet utsom sersom

beror tillkomkänsligt proportionell synpunkt. Detta att systemetur
läget fem kundeunder period stabilt med partiernären var som

in riksdagen. antalet riksdagspartier, såvitttänkas sig i Sedan harta
vi kunnat bedöma inverkan valsystemets utformning, ökat tillutan av

orsaksju. Våra undersökningar visar antalet partier viktig tilläratt en
valsystemets känslighet. Avvikelse har inte i något fall kamrat

vid partistruktur fem partier harkonstateras partier. Viden om sex
Övrigaavvikelser kunnat urskiljas vid fåtal fall. fall avvikelserett av

från proportionellt valresultat uppkommer i situationer med sjuett
eller fler partier.
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Ökat divisorerolika förstatill 35 ochvalkretsantal5.13.4

med 35testkörningarresultatenavsnitti dettaVi presenterar av
jämföras medskallRedogörelsenspärrdivisorer.och olikaValkretsar

antaletökningende fall där5.13.3. Föri avsnittden avovan
någonhar vi funnitValkretsarinnebär 31 eller 33Valkretsar att

körningardessanödvändig. Resultaten ärredovisning inte är av
beträffande 29till den redovisningmed hänsynförutsägbara görssom

iansluter resultatenmed Valkretsarfall 31och Valkretsar. I35 stort
övergårValkretsarValkretsar. Vid 33redovisade för 29till det ovan

för Valkretsar.gäller 35de detmot som

med 35testkörningarriksproportionaliteten vidfrånAvvikelsernai
och divisorn 1,4Valkretsar

och med förstamed Valkretsar35testkörningamaResultaten av
de framtagnatill avvikelse i 66till lederjämkad 1,4divisorn av

valresultaten.

och35 Valkretsaröverrepresentation.fall5.13.4i Antalet mandatTabell per av
1,4divisorn

Storlek partiAntal
mandat

De småNästStörsta störstaavvikelse

11871
l942
l963
1l44

l45
96
l7
l8
l9

mångaparti erhållit förmandatSpridningen är,ett somav som
ändafrånrelativt Den varierarframgår tabell 5.13.4i, ettstor. uppav

till nio mandat.
jämkadedendet redan käntbildTabellen är omsomger en av

partierna erhålleruddatalsmetoden. överrepresenta-De största storen
undantagsfalliöverrepresenterade endastblirtion. små partiernaDe

totaltså få fall fyraoch endast i sett.som
avvikelsetestkörningframkom vid dennaförhållandeEtt attvarsom

fyrapåsmåpartispärrenpartier kornskedde då endastockså översex
Även mandatfördelningenipartier deltarantaletprocent. somom
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hosstyrkanregionaladenfaktorerkan andraviss rollspelar somen
iunderrepresentation uppkommerrespektivepartierna över-göra att

partier komdär åttaBeträffande resultatförväntatmindre mönster.ett
iskevfördelning skerså kansmåpartispärren nänmas treattöver av

fördelningenipartier deltarså mångadärresultatfall. Antaletdessa
drainte gårslutsatsersäkranågraså litetdock attmandat är attav

materialet.utifrån

med 35vid testkärningarriksproportionalitetenfrånAvvikelsernaii
1,3och divisomValkretsar

till 1,3divisomoch förstaValkretsarmed 35 sattVid systemett
fall. Högstavid 35riksproportionalitetenfrånavvikelseuppkommer

tio mandat,blir ärparti överrepresenteratmandatantal seettsom
fallYtterligarefall.idock endastsker ett5.13.4ii.tabell Detta ett

bådaIiakttas.mandat kannioöverrepresentationkraftigmed om
det härskall ipartiet. Detdetfallen störstadessa samman-gynnas

avvikelsefallmandattotala antaletdetpåpekas etthanget avatt som
blivitpartierdå två över-tabellen. Detframgår ärlett till inte av

tio ochpartietdetfall ficksådant störstasamtidigt. Irepresenterade ett
uppgårTotaltmycket.förmandatpartiet femdet störstanäst av-

falldet fallet. Imandat i15många annattill så ettvikelsen varsom
partierna. Ibådaför demandat störstarespektive tvåavvikelsen åtta

relativtmandatantaletiöverrepresentationenfallandrasamtliga är
måttlig.

ochValkretsaröverrepresentation. 35fallmandatAntalet5.13.4üTabell avper
1,3divisom

på partiStorlekAntal
mandat

De småNäst störstaStörstaavvikelse

984l
4612
2143

1l4
15

6
7

l8
9

1l0

partiernamindredeföljerdivisomförstaanvända attMed den nu
mandat ialdrigdock änöverrepresentation treerhållerockså mer
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fåpåpekats lättarehar tidigaremindre partiernanågot fall. De attsom
valkretsarna.mandaten idel de fastaav

med 35testkörningarrikspropørtionaliteten vidAvvikelsernafrániii
och divisorn 1,25Valkretsar

till 1,25divisornoch förstaValkretsarmed 35Vid sattett system
till 28.proportionellt valresultatfrånantalet avvikelsersjunker ett

överstigeravvikelserl3.4iii uppstår ingatabellframgårSom somav
mandat.fyra

ochöver-representation. 35 Valkretsarfall5.l3.4iii Antalet mandatTabell per av
divisorn 1,25

Storlek partiAntal
mandat

Största Nästawikelse största

l

de mindre partiernakan enkelt konstateras detDet äratt som gynnas
överrepresentationen detvâ fall tillfalleri de flesta fallen. Endast i

kan således följa glidningpartierna. Man överrepresenta-större aven
för de partierna till de mindre vid jämförelse med detion stora en

hittills utförda körningarna.

Avvikelsernafrániv riksproportionaliteten vid testkömingar med 35
Valkretsar och divisorn 1

Vid det här diskuterade med första divisorn till 1,1ett system sattav
blir föröverrepresentationen de mindre partierna markant.än mer
Överrepresentation uppstår i fall.63 I samtliga dessa det de mindreär
partierna får Överrepresentation. Fördelningen mandat framgårsom

tabell 5.l3.4iv.av
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Tabell 5.13.4iv Antalet mandat fall övenepresentation. 35 Valkretsar ochper av
divisorn 1,1

Antal Storlek parti
mandat
avvikelse Största Näst största

Här fortsätter således glidningen till de mindre partierna.över
Överrepresentationen inte speciellt i något fall uppgårär stor men
ändå till åtta mandat i något fall. Angående antalet partiermestsom
kan överrepresentation sker i något fall med partier, isägas att sex
samtliga fall med åtta partier och övriga fall med sju partier som
deltar i mandatfördelningen.

Avvikelsernav från zilcsproportionaliteten vid testkörningar med 35
valkretsar och divisorn 1,0

Tendensen visat sig i de tidigare tabellerna i detta avsnittsom
fortsätter den uddatalsmetodenäven när används. Under sådanarena
förhållanden uppstår avvikelse i 100 fall. Det lätt iaktta vilkaär att
partier I samtlig fall det de mindreär blir över-som gynnas. som
representerade. Av tabell 5.13.4v kan fördelning och antal mandat
utläsas.

Antalet mandat avviker från proportionellt resultatett ärsom
relativt Som det sigrör niostort. mandat blir felförde-mest om som
lade i fall. Sedan förekommer avvikelsertre vid samtliga nummer

till mandat. Så antal kundeett konstaterasstort falli därner som ovan
divisorn till 1,3 förekommer dock inte.satts detI här fallet deär
mindre partierna framgår helt dominerande.som
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och35 Valkretsaröverrepresentation.fallmandat5.l3.4v AntaletTabell avper
1,0divisom

partiStorlekAntal
mandat

småDeNäst störstaStörstaavvikelse

tvåiEndasthär.klartrelativtocksåframgårbetydelsePartistrukturens
deltarpartierfalldeIpartier.femendastmedavvikelse sexfall sker

partierDå åttafall.vid 17avvikelseuppkommermandatfördelningeni
sjudetfallövrigafall. I ärdessasamtligaiavvikelserskerdeltar

deltar.partier som

synpunkterAvslutande5.13.5

mandatför-vidbetydelsedivisornsskettgenomgångVid den avsom
första ärDeniakttagelser attgenerella göras. envissakandelningen

avvikelserdeupphävakanintedivisomförstaförändring ensamav
ändradviduppkommervalresultatproportionellt enfrån somett
avsnittidiskussionervåraenligtvalkretsindelningenutformning av

5.6-5.9.
sigoch föridivisomförstanedjusteringmåttligkanVidare aven

alltså inteproportionelltgällande äni dagdet systemet mengöra mer
jämkningenOmuppkommer.konsekvenseroönskadedeupphäva som

desituation gör attuppkommerborteller heltlåg somgörs tas en
då bliskulleGynnandetmarkant.partiernamindre mergynnas

deföri dagläget storaärmindre partierna änför demarkant som
utform-Även falliske,måsteändringarandra vartpartierna. om

förändras.valkretsarnaningen av
utformatdagdet i ärvalsystemetkonstaterasVidare kan att som

Genomsynpunkt.riksproportionellutifråninvändningsfrittinte enär
medtillhelt komma rättaintekandivisomförstaförändring manav

detEmellertid ärkan uppkomma.resultatoproportionellaalla de som
nivåsådantillsänkning kommamåttligmöjligt enatt genom en

tilldagidock integårDetgodtas.de kan attavvikelserna att -
utjämningsmandatentalainfördesdåfrån attskillnad systemet om-

oproportionelltkan justeramarginaleller godbred ettmed
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valresultat. Jfr uttalandena i SOU 1967:26 278 högerspalten, SOUs.
1977:94 76 och Holmberg Stjernquist, Grundlagama 152s. s. som
dock följer med i utveckling i Vår författning 73.senare s.

divisorns5.14 Första betydelse för andelen fasta

mandat

Vid genomgången testresultaten har vi kommit på frågainav en som
inte har omedelbar betydelse för mandatfördelningen mellan partierna

förändrad valkretsindelning.vid Trots detta har frågan intresse fören
ökad kontakt mellan väljare och valda. Frågan partiernasrören

andelar utjämningsmandaten.av

5.14.1 Andelen fasta mandat för partierna

En del partier, företrädesvis de partierna, har endast litenstora en
andel utjärrmingsmandat i dag. mindre har andel utjärrmings-De stor

förhållande intresse för kontakten mellan väljaremandat. Detta är av
olika politiska församlingar.och kandidater till Dessutom har den

beröring med frågan särskild planerasdirekt personröstningom som
till 1998 års allmänna nationella allmänna val. beskrivaFör att
situationen i dag kan tabell 5.14.1i nedan studeras.

årsTabell 5.14.1i Andelen fasta mandat vid 1994 val

fastaParti totala antalet utjämnings- andel
mandat mandatmandat

0 ,OO80 lm
0,98161 3s

26 0,844
3 0,8827c
8 0,6322v

18 12 0,33mp
15 9 0,40kds

varierandeframgår tabellen andelen fasta mandat mycketSom ärav
till del på partiernasmellan partierna. Detta beror givetvis en

avgörande.varierande röstandelar. faktorn dock inte den allenaDen är
Även olikasådana faktorer partiets regionala förankring isom

avgörande roll. Andelen fasta mandat förValkretsar spelar t.ex.en
på det partiet har starkCentern relativt hög. Det berorär att en

och därför få det förstaförankring i vissa Valkretsar har lätt att
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5.14.1iframkommer i tabellsiffrormandatet i dessa kretsar. De som
Riksskatteverketsframtagitsockså de testresultatavspeglas i avsom

valenhet.
minskningförändringi diagram 5.14.lii iaktta denMan kan som en

fastaandeleni diagrammetdivisom medför. Varje linje motsvararav
princip kansju partier. Iför parti. Totalt det frågamandat ärett om

divisor desto jämnaresammanfattas så lägre förstaresultatet att
linjerna går alltvisar sig ifördelning utjämningsmandaten. Detta attav

lägst.diagramet där första divisomvarandra till höger i ärnärmare
fördelad mellanblir jämnareTendensen andelen fasta mandatär att

med röstandelpartierna med lägre divisor. De minsta partierna enen
andel fastaständigt mycket lågfyra får docköver procentstrax en

svårtsådana röstandelar tycks detmandat. För partier med att ensvara
tillfredsställandemed mycket låg första divisor åstadkomma enen

fastaandel mandat.

medtestkömingarfasta mandat vidDiagram 5.14.1ii Genomsnittlig andel
första divisorerdagens valsystem och olika

Andelfastamandat

tillvalkretsutfommingförändradFörhållandet tydligt vidär än mer en
blirmandatandelen fastadock såvalkretsar.35 Det är attt.ex.

33till 31 ellerändrasvalkretsantalet skullefördeladjämnare även om
ändrasValkretsarfall antaletförhållandet för detbeskrivsmandat. Här

sjuför defasta mandat5.14.1iii framgår andelamatill diagram35. Av
Sammanfattningsvis kan sägasdeltog i testkörningarna.partierna som

avvikelserförra. Vissadettendensdiagrammet utvisaratt somsamma
förekommer dock.

vidlika rasktminskar intepartiernaAndelarna för de större som
överrepresentationseffektdenberor pådagens valsystem. Detta som
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ligger i antalet Valkretsar med färre fasta mandat ökar. Trots dettaatt
kan konstateras förbättrad fördelning mellan partierna skeratt en
lägre första divisor väljs. Om antalet Valkretsar ökas till 35 blirsom
fördelningen inte lika jämn vid oförändrat antal Valkretsar, dvs.som
29. Emellertid finns det bakgrund de redovisade resultatenmot av
anledning divisorn första1,4 den lämpligasteöverväga äratt om
divisom vid den jämkade uddatalsmetoden.

medtestkörningarvidandel fasta mandatDiagram 5.14.1iii Genomsnittlig
första divisoreroch olikadagens med 35 Valkretsarvalsystem

Andelfastamandat

0,3
1Deuuanaj 1,3 1.25 11,4 I __q.§s0.920.99 0.96 0.91- . A_ ggn09a 0,95 0,94 0.91 A v0.7910,07 _q.a90.aa o,a4- A gap0.74 0.090.73 0.50-. j Vqzgozg0.40 0.52 0.53-- jj 95%0-39 047 °-5° 9.-§L..,.___i . . ..__...__... . o720.53 0.650,46 0.47

5.14.2 En lägre första divisor fördelningjämnare avger en
andelen fasta mandat mellan partierna

En utgångspunkt för diskussion nivåspärrdivisoms har antyttsen om
i avsnitt i avsnitt.5.13.l vilket vi skall utveckla något dettaovan

Enligt vår vidmening måste mandaten framstå tydligt för väljarna
valet. Vad måstemed detta följande. Väljarenär ettsom menas
klart kunna förutse mandat hanmar. I detta liggersätt ett attvar
väljaren måste hur många mandat skall fördelas i valkretsen.veta som
Vidare kan väljaren utifrån kunskapen sluta sig tillantal mandat omom
väljarens Detparti kan förväntas något mandaten i valkretsen. ärta av
först effektivunder dessa förhållanden kan tala person-omsom man
röstning.

partiet intei där detEn valkretspersonröst egnasom avges en
partiet gårfå något har inte värde såvidakommer mandatatt samma

detfram vid riksdagsvalenmed valkretsvisa kandidatlistor vilket är
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vidför väljarna personröst-överblickenförsvårarnormala i dag. Detta
ipersonröstningeffektivleda tilldettasikt kanPå långningen. att en

kanpersonröstningförstånd. Intressettill antaskommerpraktiken inte
denkanföre valetredanväljarendär attde Valkretsaristörst sevara

därför viktigtDetkandidaten. ärfram denhjälpakanrösten egnaegna
rationellakan över-väljarenså göratydliggörsmandaten attatt

med valakten.sambandiväganden
för jäm-talaliknande synpunkterarbete kanOckså för partiernas en

för sinmåstePartiernautjärrmingsmandat.andelenfördelning avnare
fördelakommermandatensig hurklart förvalkampanjplanering ha att

eller elva-mandatfem-sexendastskillnadsig. Det är stor omen
röstandel kanalltför högmedparti intefördelas. Ettskalltolv mandat

denbli ivalkretsendenmandat i utanvälmycket ettta mensenare
medvid arbetetviktigasärskiltsynpunkter attförra. Dessa varasynes

hurparti i det lägetOmtill partilistorna.kandidater vetframfå ett
på såarbetetunderlättas sättfinns i valkretsenmandatmånga fasta som

ned påläggaskallkraftmyckethurkanpartiet avgöra manatt
mandatenfallet tydliggörsdet härIvalkretsen.personlansering inom

rimligdetsagda kommerTill detpartierna.också för att vara ensynes
jämställtsåpartiernade olikaförhållandet mellan ärutgångspunkt att

jämntutjänmingsmandat börandelenmedförmöjligt. Det att varasom
partier.mellan olika

ändradvi detsagdadet ävenbakgrundMot utanatt enanserav
på förstanivånanledningfinns övervägavalkretsutformning att

Testresultatenriksdagen.vid val tillmandatfördelningenviddivisorn
andelenfördelningjämbördigaretillenbarttalar, avenserom man
möjligt.jämkningför så lågmellan partierna,mandatfasta somen

sammanhang.beaktas i dettafaktorerockså andramåsteEmellertid
divisornförstasänkninganförs föravsnitti dettaskälDe avensom

styrka förinte medtalartill riksdagenmandatfördelningvid ensamma
framstårSamtidigtvalen.kommunalavid dedivisornförändring av

utformadesåi vallagenreglerasvalen ärdeangeläget att tre somsom
mandatfördelnings-imöjligtgrad överensstämmerså högde iatt som

metod m.m.
Jdelar.väsentligai vissaolika valendeEmellertid skiljer sig

ochregeringsformen8 §reglerat i 3 kap.riksdagsvaletförningen är
uppbyggdaLandstingsvalenvallagen. ärstycket§ andrakap. 914

utjämnings-valkretsmandat ochriksdagsvalen medsätt somsamma
udda-med jämkadmandatfördelningangåendeRegleringenmandat. av

kap.återfinns i 14ochriksdagsvalsreglernakopierad fråntalsmetod är
mandatför-kommunfullmäktigetillBeträffande val ärvallagen.b §15

medtvâ omgångarfördelning iutformatintedelningssystemet som en
sådan intedär någon183-2021994:30utjämningsmandat jfr SOU s.

förutomhär,uddatalsmetoden verkarjämkadeheller föreslås. Den
Försmåpartispärr.mandatfördelningsmetod, attäven som ensom en

alltför liten.intejämkningeneffekten kan görasmista deninte
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frånRegleringen i övrigt beträffande mandatfördelningen hämtadär
och återfinns i kap. d första stycketriksdagsvalsreglerna 14 15 §

vallagen.
emellertid till konse-Våra direktiv sträcker sig inte översynen av

första divisor för kommunfullmäktigevalkvenserna förändradenav
våra undersökningar tilllandstingsval. Vi har därför begränsatoch

riksdagsvalen.

divisorändrad första och antal5.15 Effekterna av
utjärnningsmandat proportionelltför ett

valresultat

resultaten frångår vi vidare med redovisningenI detta avsnitt av
till ändrad förstaVi här hänsyn förutomtestkömingarna. tar en-

utjämningsmandaten på-också hur förändringdivisor till en av-
valresultat. Redovisningen skerverkar proportionellt sättett samma

Förstbeträffande första divisorns betydelse avsnitt 5.13.sesom
proportionella valsystemetöversikt hur detlämnas allmän överen

redogörelse för hur avvikelsernapåverkas. Sedan vi närmareger en
skall redovisningen i dettafördelade mellan partierna. Här sägasär att

testkörningarnabegränsas grund resultatetavsnitt somav av
första divisori avsnitt 5.13. Det visade sig därredovisats att somen

avvikelsesådantill eller ojärnkad sådan divisorjämkats 1,1 ger enen
överflödigt redovisaproportionellt resultat vi funnit detfrån attattett

utjämningsmandat.också med ändrat antalresultaten från testkömingar
redovisning sketthar därför inte någonVid detaljredovisningen

divisorer.beträffande dessa
ochmellanBeträffande fördelningen överrepresentationen storaav

och fastafördelningen densamma vid 300 310små partier så blir man-
fasta mandat deredovisas i avsnitt 5.13 med 310dat. Som storatar

första divisor 1,4.all överrepresentation vidpartierna nästan omen
första divisomglidning så lägre jämkningSedan sker utsättsatten

Viderhåller de små partierna.för desto överrepresentationmer
överrepresentation.småpartierna allojämkad första divisor erhåller
avsnittet sker intei det nämndaMed hänvisning till redovisningen

utjäm-detta avsnittet där antaletnågon motsvarande redovisning i
ningsmandat förändrats.
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divisorförstaändradtestkömingar medAllmänt5.15.1 om
utjämningsmandatantaländratoch

i tabellsketthartabell. Dettasammanfattas ikanResultaten en
effekternaförtabell 5.13.2medjämförasskallTabellen att5.15. av

meningsfulltpå sätt.studerasskall kunnautjänmingsmandaten ett

blirdär partier överrepresente-fall igenomsnittliga procent5.15.1 AndelenTabell
divisorerolikamandat ochmed antalet Valkretsar,Angivetrade.

DivisorMandatValkretsar

1,01,25 1,11,31,4300349

27,913,30,6 3,01,229 som i dag
24,813,90,6 3,01,231
44,24,8 22,43,65,533
50,37,9 31,55,514,535

genomsnitt-andelenframgårtabell 5.13.2medjämförelseVid atten
prövade förstasamtliga devidavvikelser reduceratsfallliga avav

Vadeliminerats.avvikelsersamtligaEmellertid har intedivisorerna.
så finnsdivisorn 1,4Valkretsar ochmed 29valsystemgäller dagens

divisornsOm förstaavvikelse sker.fall därfortfarande någotdet
Vid 1,25avvikelser.också antaletsjunkersänks till 1,3jämkning som

viantalet avvikelser igendivisor ökar sättförsta settsomsamma
helleralltså inteeliminerasdivisorns påverkan13.2. Förstai tabell

ökas till 49.utjärrmingsmandatantalethär attgenom
särskiltinte bildentill förändrasValkretsar ökar 31Om antalet

baraförhållande tillmärks dock iförsta divisorn 1,4mycket. Vid om
på såviss skillnadtabell 5.13.2 sättdivisorn förändrats atten

frågaframgår tabell 5.15.1avvikelser minskar. Detandelen är avsom
Också vidValkretsar.vid vid 29andel avvikelser 31 somsammaom

vid andelavvikelsernadivisor på 1,3 och 1,25första stannar enen
Valkretsar.fallet med 29motsvararsom

avvikelser.för sig andelenökar i ochvalkretsarna utökas till 33Om
och 4,8 för3,6med för divisorn 1,4dock måttlig 5,5Andelen är samt

andelar överstigerrespektive 1,25. Dessaförsta divisor 1,3omen
tabellför dagens valsystem seobetydligt vad gällerendast som

5.13.2.
dessa blirsåutformningen valkretsarnaFörändras att summan avav

bliroförändrad första divisornågot. Vidökar andelen avvikelser35
andelen förstaEmellertid reducerasandelen så hög 14,5. omsom

respektive 7,9.nivån blir 5,5till eller 1,25, därdivisorn sänks 1,3
utjänmingsmandatendåmed förhållandetVid jämförelseen

de resultattabell 5.13.2oförändrade vid 310 selämnades är som
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synvinkel.tabell positiva proportionellredovisas i 5.15.1 sett ur
såradikal förändring andelen avvikelserinnebärResultatet attaven

avvikelser kanresultat uppnås. Nivån andelenproportionellareett
första och andelen utjämnings-förändring både divisornmed aven

proportionell synvinkelnågorlunda acceptabelmandat sägas urvara
avsnitt 5.15.3.jfr nedan

vid jämförelse mellan tabellYtterligare iakttagelse kan göras enen
förändring-redovisas i detta avsnitt. Det5.13.2 och den ärsom ovan

jämförtjämkning sänks från 1,4 till 1,3första divisornsattarna av
utjärrmingsmandat. det förra fallet, dvs.med ökning med tio I enen

minskar andelen avvikelser vidsänkning jämkningen divisom,avav
utjämningsmandat ökasfrån 40,0 till 21,3. Om antalet35 Valkretsar

Effektenavvikelser från 40,0 till 14,2. påtill 49 minskar andelen ett
valresultat tycks vid ändring utjärrmings-proportionellt störst aven

Emellertid iakttog Personvals- och Valkretsutredningen vidmandaten.
simuleringar med Valkretsar effekterna vidsina 54 störstatt var en

sänkning första divisorn SOU 1977:94 211. den divisornsAtts.av
betydelse ökar mindre Valkretsar eller med andra ord högreett
antal sådana förekommer känt. En sammanställning våraärsom av
och Personvals- och Valkretsutredningens resultat Visar dessutom att

ändring mandatantalet har effekt då dvs. fåstörst störreen av
ÖkasValkretsar förekommer. antalet Valkretsar kommer betydelsen av

första divisorn öka för vid visst antal Valkretsar övergå tillatt att ett
den faktor har effekt för proportionellt val-störstatt ettvara som

resultat.

5.15.2 Närmare avvikelsema vid testkömingar medom
olika första divisorer och 300 fasta mandat

För kunna beskriva i vilka fall avvikelsenärmare frånatt ett pro-
portionellt valresultat skett kan det lämpligt först antaletattvara ange
fall avvikelse vid olika valsystem. Nedan i tabell 5.15.2 harav en
sammanställning antalet avvikelser gjorts. Valsystemen enligtav anges
uppställningen i tabell 5.12 med den skillnaden det endast äratt

med 49 utjämningsmandat dvs. 300 fasta mandatsystem som
redovisas. Tabellen visar körningar med första divisorn till 1,0satt
och 1,1. Som tidigare påpekas kommer ingen särskild redovisning av
dessa ske eftersom överrepresentationen för de mindreatt partierna
här så påtaglig den nivånär första divisorn vid Vårt arbete inteatt
framstâtt realistiskt alternativ.ettsom

Tabellen visar antalet fall där avvikelser förekommer relativtatt är
få. Emellertid förekommer alltjämt vissa avvikelser, framför allt vid
35 Valkretsar. Att generellt uttala sig varför snedfördelningom upp-
kommer kan utifrån materialet inte alltid Partiemasgöras. röstandelar
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emellertidspelarandelardessafördelningenvalkretsvisadenoch av
överrepresentationenhellergår inte sägaroll. Detavgörande att varen

medjämförslandetiValkretsarallaeftersomuppkommit summan av
mandatfördelningen.vidvalkretsriket ensom

testkörningarvidvalresultatproportionelltfrånavvikelser ettAntal5.15.2Tabell
valsystemmed olika

avvikelserAntalValsystem
valresultat165mandatvalkrets-divisor-fasta avNummer

4629-l,0-300
2229-1,1-3007.
529-l,25-300
129-1,3-300
229-1,4-30010

413l-l,0-30016.
2331-1,1-300l7.

531-1,25-30018.
l31-1,3-30019.
231-l,4-30020.

7333-1,0-30026.
3733-1,1-30027.
833-1,25-30028.
633-l,3-30029.
933-l,4-30030.

8335-1,0-30036.
5235-l,l-30037
1335-l,25-30038.
935-l,3-30039.

2435-1,4-30040.

ochmandatfasta300valkretsar,29medvid valsystemAvvikelseri
divisorerolika

5.15.2tabellframgårdelrubrikdennaunderredovisasDe fall avsom
29frågadetför dessa ärärGemensamt att8-10. omnummerovan

undersöktsdivisorerförstaDemandat.fasta300ochValkretsar som
förekommerdenvalsystemVid1,25. typen1,3 och av-1,4;är av

falldessasjufallen. Ianalyserade495totaltdei 8vikelser avnuav
tvådetfalletåttonde ärdetfel. Ihamnarmandatdetär ett som
förmandatfårpartilitetdetfallen ettärmandat. I ett somsex av

detföröverrepresentation störstaresterandetvåDemycket. ger
uppställning6bilagaframgårfallenåttai deRöstandelamapartiet. av
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respektive underrepresen-upphöjda siffran visari där den över-var
uppstår hur dentationen och är.stor

röstför-relativt vad gällerfallenDet kan konstateras äratt extrema
uppstårröstandelar tiosista två fallen därdelningen. De över procent

Emellertidfullt så snedfördelade.dock inteför de mindre partierna är
påtaglig flerfördelningen mandattorde den sneda vara merav

En sakunder tiopartier ligger rösterna.procent somannanavsom
deltar vidsju partierdet i samtliga fallkan konstateras ärär att som

fallför detnågot fall uppstår avvikelsemandatfördelningen. Inte i att
endast eller fem partier deltar.sex

överrepresentation hamnarså många fallDet förhållandet att av
förklarasröstandelama kan möjligenmed 6,7parti procentett avav

och den valkretsvisa fördel-uddatalsmetodens avrundningseffekter
röstandelama.ningen av

framgår den angivnaunderrepresenteradeDe partier är av upp-som
överrepresentationenkan det i fall därställningen. Det sägas att
på underrepresenta-omfattar fler mandat så finns inget mönsterän ett

enligtflera mandat vad detionen. I fall där parti tagit utöver ettett ett
under-berättigade till kanriksproportionellt resultat skulle vara

små partier.finnas både mellanstora ochrepresentationen hos stora,
föralltså inte ñmia. gäller ocksåNågot särskilt går Dettamönster att

den fortsatta redovisningen.

mandat ochmed valkretsar, 300 fastaii Avvikelser vid valsystem 31
olika divisorer

här skall beröras framgår tabell 5.15.2De valsystem nummersom av
Valkretsar och18-20. Gemensamt för dessa valsystem det 31är äratt

hänvisningbeskrivs avvikelsema300 fasta mandat. Lättast genom en
uppstår nämligen exakttill föregående avsnitt. Avvikelsema samma

Stockholms länställen beskrivits under Effekternai. attsom ovan av
delas i vardera tvåoch Stockholms kommuns riksdagsvalkretsar nya

uppnåValkretsar påverkar således inte möjligheterna att ett pro-
portionellt valresultat i förhållande till dagens 29 valkretsar.

ochAvvikelser valsystem med 33 valkretsar, 300 fasta mandatiii vid
olika divisorer

framgårDe valsystem här skall beröras tabell 15.2 nummersom av
till27-30. Gemensamt för dessa valkretsarnas antal ökarär att nu
vidAntalet avvikelser ökar33. De fasta mandaten alltjämt 300.är

Röstandelamatestkörningar med dessa valsystem till totalt 23 495.av
framgår uppställningen i bilaga 6 uppställning iii.av
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dockgårurskilja. Detsvårtawikelsema atti ärNågot mönster att
åttaavvikelserfemuppkommer närfalldet i dettakonstatera att

valresultatde 165i 6endastdetMed tankedeltar.partier att av
mandatför-vidåtta partierdeltarvalsystemvarje mottestatssom

tolkasåtta partieravvikelser vid ettfallantaletmåstedelning somav
fallenövrigadepartier. Iantaletkänslighet förvalsystemetstecken

deltar.sju partieravvikelseuppstår när

mandat ochfasta300valkretsar,med 35valsystemvidAvvikelseriv
divisorerolika

tabell 5.15.2framgårskall berörashärvalsystemDe nummeravsom
fasta300Vi körtsValkretsarvid 35då framme mot38-40. är som

testkörningaravvikelser i dessa ärAntaletdivisorer.och olikamandat
avvikelserRöstandelarna därredovisade.49546 dealltså totalt av

bilagaiv iuppställningenframgåruppstår av
ytterlighetsfallendetkonstaterauppställningen ärgårDet attattav

överstigerfallendastresultat. lavvikandeockså här ettettgersom
och hamnar12mindre partiernaför deröstandelarnasåledes procent

ochPersonvals-således detbekräftarResultatetpå 14,1 procent. som
be-utredningensgrundvalpåkunde konstateravalkretsutredningen av

ifinnsfler partierJu1977:94 215.SOU spanneträkningar soms.
blirproblematiskdesto4 och 15 rösternamellan procent merav

Överrepresentationensynvinkel.proportionellmandatfördelningen ur
falli tvåbehandlade valsystemendeförmandatantali ärsett nu
åttadet andramandat ochtolvomfördelarfalletbetydande. Det ena

liksom devalsystemmed dessatestkörningarnaövrigt liggermandat. I
mandat.någraomfördelningarredovisadetidigare mestsom

deltarsju partieravvikelserfalldet flest närdetta fallOckså i är av
åtta partier deltar.fall därförekommermandatfördelningen. Deti sex

mandat-deltar ipartieravvikelseförekommerfall närEndast i ett sex
fördelningen.

resultatetsynpunkterSammanfattande5.16 av

testkörningarna

framåtochfrån avsnitt 5.10för diskussionen är över-Utgångspunkten
1960-taletförfattningsfrågan från mittenenskommelsen i att pro-

nuvarande valsystemeftersträvansvärtportionalitet någotär som
valsystemproportionelltfrågan hurpå. Emellertid harbygger ettom

valkretsutredningenPersonvals- ochberörts. Sommåste intevara
fråga vilkenpolitiskslutligenuttalade det1977:94 221SOU är ens.

dockkanproportionellt hänseende. Detiskall krävassäkerhet som
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föreligger igoda marginaler intemedkonstateras ett systematt
krav deinte ställa högredärför för änVi hardag. stannat att som

utformning valkretsarna.vid ändraduppfyllervalsystemdagens aven
mandatför-total utvärderingskulle ställas måstekravOm högre aven

vårtutanförliggersådan utvärderingske.delningsmetoden En
uppdrag.

för vissa slutsatserunderlaggenomförda testkörningarnaDe ger
redansådanförstaskall Ensammanfattningsvis ärhär atttas upp.som

uppstårsynvinkel. Detproportionellkänsligtvalsystemdagens är ur
Emellertidvid testkörningarna.omfattningi inte ringaavvikelser en

ligger tillvalresultaten vilkaframtagnaminnet demåste hålla i attman
viss månbetraktas imåsteför testkörningarnagrund extrema.som

valsyste-gjorts utifrånröstandelama har synsättetFördelningen attav
framstår resultatenbakgrundendenskall påvisas. Motsvaghetermets

intryckbetraktelse kanförstafullt så alarmerandeinte gesom ensom
av.

denredan dagenssagda innebärframgått detSom system attav
och med deninförande ivid valsystemetsförsvunnitmarginal som

fanns för1968-1969författningsreforrnen årpartiella systemetatt
står främsttill dettaresultat. Orsakenproportionelltskulle attettge

och demandatfördelningenpartier deltar ii det ökade antalfinna som
parti.röstandelama för varjedärigenom minskade

samtidigt ändra andraändrad utformning valkretsamaEn utan attav
framförmåga fåvalsystemet skulle leda tilldelar attsystemetsattav

upprätthållaskulle försämras. Förproportionellt resultat attett samma
ändraräckaValkretsar skulle detvid 31 vid 29proportionalitet attsom

utjämningsmandatutöka antalettill 1,3 ellerantingen första divisom
föränd-för i avsnitt 14.2det vitill 49. Enligt är enresonemang som

såfördelföredra eftersom detförsta divisomring är attatt enav
dettydliga för väljaren. Förmöjligt blirmånga mandat ettattsom

personval krävstal verkligtmeningsfullt skall kunna blisätt attettom
fårfinns i valkretsen. Dettamånga mandatväljaren hurvet som
påfasta mandatenfördelningen deväljaren reda på avgenom

grundutjärrmingsmandatvalkretsarna. Att Öka antalet är attav
komma tillmindre lämpligtfasta mandat då minskarantalet sätt attett

blir helt enkeltproportionella resultat. Detmed problemet medrätta
ha någonhans kommerför väljaren förutsesvårare röst attatt om

för personvalet.effekt
Ökas få ökad andelriskerarantalet Valkretsar ytterligare att enman

ökasuppstår. Om valkretsantaletdär överrepresentationresultat t.ex.
ValkretsarStockholms läns och Stockholms kommunstill 33 attgenom

alternativValkretsar enligt deutformas vardera tre somnyasom
motverka denoch 5.7.3 så går det intediskuteras i avsnitt 5.6.2 att

divisormed ändradsnedfördelning mandat uppstår, sigsom vareav
hellerutjänmingsmandaten med tio. Inteeller med ökning enaven

tendensåtgärder skulle till fyllest. Dennakombination dessa varaav
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valkret-utformas så de fyrastarkare valkretsarna störstablir än attom
skulle uppkomma.Valkretsarså 35utformas att t.ex.sarna

vilkenvid bedömningenbetydande rollspelarfaktorEn avsom en
testadeurvalet deproportionellt hänseendekan godtas i ärnivå avsom

kan kanske intevi redovisarundersökningarDevalresultaten. som
såmed valresultatetrepresentativa i ochhelt styrts attsägas attvara

Å visarframkommit. andra sidankrävande röstfördelningarnade mest
punkter.ocksådetta systemets svaga

förhållandet mellanaspekt kan ärEn nämnas pro-annan som
kanrepresentation. Detlandet och lokalrepresentationportionell över

representationen leder tillriksproportionellasituationer där denuppstå
Är valkretseni viss valkrets.representationparti blir utanatt ett enen

fåkan detstorstäderna,bevakning,massmedia]med t.ex.stor som
Stockholms kommunsVid delningför partiet.betydelse t.ex.aven

fast mandat i kommunen.delningen haparti innanvalkrets kan ettett
sådanvalresultat, intepartiet, medmed delningen fårochI samma

nybildade valkretsarna.något mandat i dedet tilldelasröststyrka att
mandatet visserligen i någonriksproportionaliteten erhållsgrundPå av

valkrets.annan
redovisade materialetutifrån detallmänna slutsatser kan drasVissa

såutformning valkretsarnaändradvi skall redovisa här. Envilka av
sänkning första divisorninnebärValkretsar uppkommer31 attatt en av
så god proportionalitetupprätthålla minstmåste ske förtill 1,3 att som

för med sig bådeValkretsar till 33Ytterligare ökningi dag. enav
och ökningtill 1,3 eller 1,25jämkning första divisornändrad enav

iför bibehålla proportionalitetenutjämningsmandaten med tio attav
storlek såvalkretsarnasVid ytterligare minskningar attsystemet. av

förändringar testkör-ökar till 35 räcker inte deantalet t.ex. som
jämtesänkning första divisorn till 1,3ningarna utgått från. En enav

leda till minstutjämningsmandaten med 20 skulle dockökning enav
har i dag och förmod-proportionell fördelning valsystemetså god som

marginal för bibehålla proportionaliteten.ligen viss att
första divisorn kan det konstaterasdet gäller jämkningenNär attav

fall leder till de små partiernaojämkad sådan i samtliga att gynnas.en
i de allrajämkning medför de partiernaEn oförändrad 1,4 att stora

synvinkelflesta fall blir överrepresenterade. Ur proportionell ger
bästresultatet vid handen jämkning till 1,3 denäratt som geren

alltså ståfördelning. Jämkning till 1,25 kommer därefter. Valet skulle
mellan dessa jämkningar vill uppnå så proportionellom man en
fördelning mandaten i riket möjligt.av som

effekter uppstår för andelar fasta mandat vidDe partiernassom av
förändring första divisorn avsnitt Innebördenredovisas i 5.14.en av
det där sagda så låg jämkning möjligt denär attav en som ger

jämnaste fördelningen andelen fasta mellan partierna.mandat Enav
sänkning första alltsådivisorns jämkning skulle gynnsamtav vara
också den synvinkeln.ur
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ställningstaganden ivåraförbetydelsegivetvisfåranfördaDet
riksdagsvalen.vidvalkretsindelningentillanslutning

överväganden17

mindreendastkanvalsystemdagensMed5.17.1
riksdagsvalkretsarnabeträffandeskeförändringar

riksdags-indelningändradförutgångspunkternaallmämia avDe en
eftermandaten, ävenutifrånarbetar ärvi att envalkretsarna som

partiernapåfördelasskallriksdagsvalkretsarna,utfommingändrad av
Moterhåller.partiernaantalettill rösterförhållandeproportionellt i

nämndadeninnebärtestkömingamaföretagnadebakgrund av
fördelningenförkonsekvenseromedelbaravissautgångspunkten av

riksdags-indelningändradmarkanta ärmandat. Den att avmest en
Valkretsarfyrasamtligaförvidtaskansamtidigtinte somvalkretsarna

skulledenskevbli sådåkanMandatfördelningen attbehandlar.vi
på.vilarvalsystemdagensgrundpelaredestrida mot som

mandatfördelningmetod förbättrefinnalösningmöjlig ärEn att en
ifrågasättaanledningfinnsdagdet ifinnerVipartier.mellan avatt

ändamålsen-denanvänds ärmetod mestproportionelladen somom
metoddagens ärvisartestkömingamafrån attresultatVåraliga.

grunddärför ochfimis ävensynvinkel. Detproportionellkänslig ur
allpersonval,ochförankringlokalexempelvisskäl,andra somav

fördelningförmodellerproportionellaandra avanledning prövaatt
sådanÄven aktuellt göraskulle attdet enmandat. varanuom

inuppdragutanför vårtligger attdetfunnitviharutvärdering att
ställnings-vårasålunda begränsatharViöverväganden.sådanapå

uddatalsmeto-jämkadeanvändadeninomenskildhetertilltaganden nu
den.

någonendasthandenvidvidtagitvi atttestkömingar avDe gersom
övervägandenocksådelaskanvalkretsarna attbehandlade utande
Bedömningenbehövermandat göras.fördelametodenbeträffande att

enskildvarjeförfår skebörlämpligendettavalkretsvilken varaav
sig.förkrets

valkretskommunsStockholms5.17.2

geografisksammanhållenvälvalkrets ärkommunsStockholms en
lokaladeenligtskulleväl. Dettatid fungeratlångunderenhet som

kretsenipartiorganisationernafrånvi inhämtat varasynpunkter som
detfunnitVi harvalkretsen.dela attskälende attmottyngstaett av

Förvid detvikt attargumentet.läggaanledningfinns all storatt
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erhålla lokal samhörighet kan valkretsarnastörre mindregöras ännu
och exempelvis utformas de kommunala valkretsarna. Dessa ärsom

stycken för kommunen. Emellertid skulle detta inte möjligtsex vara
med hänsyn till riksproportionaliteten. Vi har därför inte heller
utformat något alternativ med så små Valkretsar.

Ett måste beaktas för just denna valkretsannat ärargument attsom
den massmediala bevakningen rikspolitiken koncentrerad tillärav
Stockholm. Det leder till det särskilt viktigt för partiernaär haatt att
representation i riksdagen från just denna valkrets. För små partier
kan det emellertid vid delning valkretsen vanskligt atten av vara
erhålla någon riksdagsplats i valkretsen den delas två flerai ellerom
Valkretsar. Mandaten i varje valkrets skulle då så få partiatt ettvara
med mindre röstandelama skulle få svårt någon plats i valkret-att ta
sen.

Mot dessa står det anförts mindreargument attsom ovan om
Valkretsar verkar för ökad kontakt mellan väljare och valda se avsnitt
5.2.1. Dessutom valkretsen så det framstårär särskiltstor att som
lämpligt valkretsen får utformning med färre mandat.att en annan

Vid samlad bedömning har vi funnit delning valkretsenatten en av
möjlig. Emellertid finnsär det med hänsyn till den massmediala

bevakning sker valkretsen de negativa reaktionersamtsom av som
framkommit från partiorganisationema skäl talar för attsom en
delning kretsen inte föreslås.av

17.3 Stockholms läns valkrets

Stockholms läns valkrets liksom Stockholms kommun välär en
inarbetad geografisk enhet. Emellertid länet väsentligt mycketär större

Äventill vad gäller antalet mandat länet Någonytan. är större.
avgörande invändning ändrad utformning länsvalkretsamamot en av
har vi inte funnit. delEn regionala partiorganisationer har varit
positiva till ändrad utfornming. Enligt vår mening fimis det därfören
skäl alternativ indelning.överväga En indelning där valkretsenatt en
delas i fler två Valkretsar medför dock mandatfördelnings-än att
metoden bör justeras. De alternativ vi avsnittpresenterarsom ovan
5.7 dock möjliga utgångspunkt förär ändrad utfominingsom en av
valkretsen under den förutsättningen.

Östergötlands5.17.4 läns valkrets

Som redovisas i avsnitt 5.8 finns problem måste överbryggas vidsom
förändring valkretsens utformning. Detta har också påtalatsen av av

det regionala partiorganisationer vi inhämtat synpunkter från. Detsom



Valkretsindelning vid riksdagsvalSOU 1995:143

främsta problemet befolkningskoncentrationen kring Norrköpingsär
Linköpingsoch Dessa båda måste ligga i skildatätorter. orter

Valkretsar. Någon naturlig geografisk indelning finns på grund härav
inte för länet. Till detta kommer valkretsen inte denär större änatt att

olägenheter kan behållas oförändrad.större Vi har därför funnitutan
det i detta sammanhang inte lämpligt föra fram förslagäratt att ett om

Östergötlandsdelning läns valkrets.av

5.17.5 Göteborgs kommuns valkrets

valkretsenFör föreligger, liksom för Stockholms kommun, den
omständigheten kommunen den naturliga enheten kring vilkenäratt
mycket de sociala och politiska livet uppbyggt. Skulle någonärav
indelning ske det möjligen indelning bildarär ändå mindreen som
riksdagsvalkretsar de alternativ vi diskuterar, de kommunalaän t.ex.
valkretsama eller stadsdelsnänmdsområdena. Emellertid skulle en
sådan indelning inte möjlig med hänsyn till riksproportionellvara en
fördelning mandaten. De partiorganisationer lämnat synpunkterav som

också avvisande till delning valkretsen.är Vi har därför funniten av
det i detta sammanhang inte lämpligt föra fram förslagäratt att ett om

delning Göteborgs kommuns valkrets.av

5.17.6 Vi lägger inte fram något förslag ändradom
utformning riksdagsvalkretsarnaav

Enligt direktiven vårt uppdrag i denna del undersöka förut-är att
sättningarna för eventuell ändrad utformning riksdagsvalkretsar-en av

En sådan redovisning har skett beträffande fyra de riksdags-na. av
valkretsar vi har i dag. Av det anförda framgår föratt utrymmetovan

ändra riksdagsvalkretsarna inom för det nuvarande valsyste-att ramen
begränsat. förstaEn förutsättningär den utformningenmet är att nya

har stark lokal förankring. Valkretsarna kan således inte utformasen
lokala intressen gjort sig gällande. Om den lokala föran-utan att

kringen finns kan riksdagsvalkretsarna ändras enligt de alternativ som
vi diskuterar. En indelning kan dock ske endast beträffande vissany
Valkretsar proportionaliteten i skall bestå.systemetom

Om endast Stockholms kommuns eller Stockholms läns valkrets
delas i två valkretsar behöver valsystemet i övrigt inte ändras.nya
Skall båda dessa Valkretsar delas i vardera två Valkretsar krävsnya
antingen första divisom sänks till 1,3 eller antalet utjämnings-att att
mandat utökas. Om sådan delning skulle bli aktuell förordar vi atten
första divisom sänks med hänsyn till de fasta mandaten bättreatt
tillgodoser valsystemets personvalsinslag.
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Även delas,valkretsarnatvå andradenågonfall endastför det av
Östergötlands proportionalite-kanGöteborgs kommun,län ellerdvs.

justeringOm ingenförändras.divisomförstaupprätthållas avten om
påverkadelasintevalkretsar attdessa utansker kan pro-denna

portionaliteten.
framlagtsförslagkunderedovisasöverväganden ettdeUtifrån som
flerapåframhållervidet,Emellertiddel. ärockså i denna som

gällande innansigfårsynpunkter göralokalaangelägetställen, att
utformningändradfrågaiställningstagandeslutligt av entas om

ipartiorganisationermedhaftvikontakterDeriksdagsvalkrets. som
anstå.börförslaghandenvidharvalkretsarna att ettberördade gett

tillfällefåttvalkretsarnaberördai de attremissinstansernasedanFörst
framintesåledesVi läggerske.ställningstagandeslutligtkansigyttra

förutsättningarvilkaunderendastredovisarförslag ennågot utan
stånd.tillkommakanriksdagsvalkretsamafyradeförändring av
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6 Genomförande och kostnader

Genomförande1

vårt förslag till lagstiftning beträffande offentliga valförberedelserOm
eftergenomförs kan det inte träda i kraft förrän val. Det innebärnästa

förberedadet finns tid införandet. Enligt vâr meningatt gott attom
kräver förslaget ingen eller förändrad organisation. gårDet attny
bygga på dagens med registrering parti och beställningsystern avav
valsedlar.

Modellen med utökat straffrättsligt med effekter på val-ansvar
genomföran-resultaten torde inte medföra några särskilda problem vid

det. kan knappast komma påverka polis och åklagare ellerDet att
i i någon utsträckning. heller Valpröv-rättsväsendet övrigt Intestörre

ningsnämndens arbete kommer påverkas i någon omfattning.störreatt

6.2 Offentligt åtagande och kostnader

1994:23 angående offentligt åtagande innebärDirektiven dir. att en
huvudmannaskaphuruvida verksamhet skall ha statligtprövning etten

kollektiva allmännakan underlåtas det genuint nyttigheter. Derörom
sådana nyttigheter varför vivalen kan tillhöra själva grundensägas av

inte någon prövning i frågan.gör
kostnader ivalförberedelser kan medföra vissa ökadeOffentliga

vid sarnrnanräknings-inledningsskedet. torde dock igenDessa taman
Totalt skallförfarandet varvid uppnår vissa besparingar.även settman

allmärma.medföra några ökade kostnader för detförändringarna inte
modellen med utökade straffrättsligaDetsamma gäller för det ansvaret.

Ändrad genomförs,utformning Valkretsar torde, någon sådanomav
medföra små initiala kostnader.endast
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Författningskommentar7

till7.1 Förslag åtgärder missbruket friadenmot av
nomineringsrätten: offentliga valförberedelser

7.1.1 Förslaget till ändring i 3 kap. 7 § regeringsformen

regeringsformen införs föreskriftI obligatorisk anmälan fören om
partier för få delta i mandatfördelningen. En sådan föreskrift får tillatt
följd partideñnitionen blir överflödig. allmänt kanRent sägasatt att
avsikten inte begreppet parti skall syfta endast på fasta organisa-är att

Äventioner antagit stadgar och styrelse. löst organise-t.ex. utsettsom
rade väljargrupper skall kunna anmäla deltagande tillsitt val.ett

får till den detBegreppet parti situation används.närmast anpassas
Liksom fåri dag överlämnas till rättstillämpningen närmareatt
bestämma begreppets innebörd. Ledning bör kunna hämtas tidigareur
praxis se avsnitt 3.9.1. För mandatfördelning gäller emellertid att

fårendast anmält parti delta.
För den regleringen anmälan hänvisas till lag, vilket inärmare av

falletdet här vallagen.avser

ändring7.1.2 Förslaget till i vallagen

pågår språklig och redaktionell vallagen. Vi harDet översynen av
utfomming.valt vårt förslag till vallagens nuvarandeatt anpassa

5 kap.

till införandet obligatoriskKapitlet har omarbetats med hänsyn av
viförhandsamnälan partier och kandidater. Systematiskt skiljerav

mellan anmälan partier och anmälan kandidater. Anmälningarnaav av
reglernakan också ske i tiden skilt från varandra. De gemensamma
ärendet,anmälans utformning, tiden för anmälan, prövning avom

sig anmälanhar emellertid utformats det rördesom om om enm.m.
parti.framgår dock möjligt först anmälaallt allt. Som detär attsom

anmäla kandidater. DenSedan denna anmälan godtagits kan partiet
viss tidmåste dock kommit in vidanmälan ha senast en somsenare

anmälningar.för bådaär typer avgemensam
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i kapitletsbestämmelserföra vissaGenom att gemensammasamman
iparagrafer undviker upprepningarsista atttexten utan textensman

begriplighet försämras.

§1
Hänvisningen i andranuvarandei 1Bestämmelserna stortmotsvarar

understrykatagits in förogiltighetsregeln i 14 kap. hartillstycket att
tredje stycket harHänvisningen iobligatoriska karaktär.reglernas

§Hänvisningen till 6 kap. 3överflödig.eftersom den blirtagits bort
tvåvalsedel måsteföreskriverde bestämmelser toppasatt avsomavser

införandegälla i och medregler upphörkandidater. Dessaanmälda att
bortfaller.varför hänvisningenförslagetav

§2
ändradframgår förslaget tillstycket vadFörsta avsomupprepas

kap. vallagen.regeringsformen och 14lydelse av
behandlarförsta stycket. Dedagens 3 §stycketAndra motsvarar

för anmälan.förutsättningarna
hållapartibeteckningen. Fördefinierarpunkten DenFörsta är attny.

upprätthållerregelvikt medordning vid valen detgod är en somaven
klartpartibeteckningen påskall sätt.partierna ettatt ange

ochförsta stycketnuvarande 3 § 1Andra punkten motsvarar
punktentillämpningenligt förslaget. Sammatill den förstaansluter av

punkt. Attbeträffande dennagälla ocksågällt skalltidigaresom
skall avfattasinnefattar ordeninnehålla ordskallpartibeteckningen att

svenska.på
stycket Någon§ förstanuvarande 3punktenTredje motsvarar

det gåravsedd. Eftersomintetillämpningenförändring attärav
gällandei dagkan detjuridiskinteanmäla partier utgör personsom

ordalydelsen. Någoneftertolkas alldelesmedlemmar intekravet på
anmälande biträderi dag företaskontroll denän somavsomannan

partiet för denmedlemskap iavsedd.inte Kravetär sompersonen
UndantagetSOU 1994:30.därmed slopas sekanbiträder anmälan

andrafinns i 3 §i dagriksdagspartier,punkt förfrån denna som
§ förslaget.4har utgått ochstycket, ersatts av

§ första stycket 4.dagens 3Fjärde punkten motsvarar
för-omarbetats något iskydd, harefterföljandepunkten,Femte om

§ förstaefterföljande skydd i 3reglerhållande till dagens om
tillämpningnågon ändraddock inteinnebärstycket Omarbetningen

förslagetsreglerna iförfallit syftaranmälanreglerna i sak. Attav
anmälanåterkallar sinpartietdär förfallaanmälan kan6 En om

Båda dessavid val.något mandatpartiet inte erhålliteller ettom
inteeftersom detvid namnbyte, ärförekommaomständigheter kan

ifrågavarandeNuvid namnbyte.återkalla anmälannödvändigt att en
anmälan kanolikadå tillämpa. Deparagraf blir sättenatt ensom

partifast tid. Omfinns någondet inteförfalla leder till ettatt
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återkallar sin gamla anmälan och den beteckning där finns ledersom
det allmänhet till tid kortare efterföljande skyddi i räknat änett om

falla får någotpartiet låter den gamla anmälan på grund det inteattav
under den beteckningen.mandat

nuvarande § andra stycket och § förstaTredje stycket 3 2motsvarar
vissa handlingar skall bifogasstycket sista meningen. De attanger

anmälan.
Sista stycket hänvisning till de bestämmelsernaär en gemensamma

föranmälningens formella sida och tider anmälningarna.om

3 §
§ och behandlar vilka val anmälanParagrafen nuvarande 4motsvarar

ändringar förutom de föranleds enligtgäller för. Inga attsom av man
anmälan kandidater obligatorisk avsedda.förslaget gjort ärav

§4
paragrafen innebär partier redanmeningen i DenFörsta är att somny.

församling inte skall behöva anmäla sig införfinns representerade i en
medför något mindre administration.val. Detta i sinnästa tur en

skall anmäla kandidater. Detkvarstår kravet på partiernaDäremot att
församling partietendast för val till den ärär representerat somsom

parti således iomfattas stadgandet. Om ärett representeratav
val ställa i både kommun Aoch vidkommun A nästaatt uppavser

Anmälanmåste anmälan deltagande ske för kommun B.och såB om
partieromfatta samtliga punkter i 2 Förskall då representerassom

anmälan sig till riksdags-behövs däremot inte någoni riksdagen vare
framgår reglerna i 3eller till de kommunala valen. Dettavalen av

andra stycket. Tillämp-meningen nuvarande 3 §Andra motsvarar
förstaregeln har dock inskränkts på grundningsområdet för den av

endastfår regeln självständig betydelsemeningen. Enligt förslaget när
skalltill val. För riksdagspartiernabyter partibeteckningparti ettett

från notariusröstberättigade eller intygdå förteckning överen ny
upprätthållsFrån andra lokala partierpublicus inte behövas. mera

dock detta krav.

§5
ombudendast hänvisning till 11 §Paragrafen innehåller ärattomen

alltid skall finnasför amnälda partier. Detta för detnödvändigt att
frågor berörsvalmyndigheten kan kommunicera med inågon somsom

i kapitlet.

6 §
behandlar§ i vallagenParagrafen 6 närnärmastmotsvarar ensom

bortskall avföras registret. Förpartibeteckning att sorteraur
paragrafen anmälanden föreslagnainaktuella partier stadgas i att

deltagande, inte fåranmälanförfaller parti återkallar sinett omom
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något mandat i valet eller inte anmäler kandidater. Något register över
anmälda partier behöver inte föras i den mening i dagsom man

införanvänder ordet. Däremot måste sammanställning varjegörasen
finns olikaval visar vilka partier representerade i valdasom som
enligt förslagetförsamlingar. Dessa partier skall 4 § anmäldaanses

vid val.nästa
första den självklara principen parti harI punkten att ettanges

dock främst tillmöjlighet dra sig val. Punkten torde kommaatt ettur
vid namnbyte på partier.användning

förfallerfinns bestämmelse anmälanI andra punkten att omen om
tillerhåller något mandat i valet. Om parti anmältpartiet inte ärett

valet erhåller mandat ival i kommuner vid endasttre men en av
anmäla sitt deltagande på i de två övrigadessa, måste partiet nytt

vid val. den kommun där det erhållit mandatkommunerna Inästa
enligt reglerna i 4det anmältanses

valdförhindras stolar iGenom tredje punkten att tomma en
anmäler kandidater förfallerförsamling uppkommer. Om partiet inte

Partiet deltar då inte i mandatför-partiets anmälan deltagande.om
vid valet.delningen det

under tiden efter valkan återkalla sin ansökan endastEtt parti ett
inför val. Efter dennatiden för för anmälanfram till sista dag nästa

skulle leda tilldet inte möjligt återkalla anmälan. Dettid är storatt
under tid anmälandet gick återkalla anmälan denoreda att somom

enligt § kungjorts. Enbehandlas och i högre grad sedan listor 14ärmu
återkalla har därför tagitsföreskrift den begränsningen i rätten attom

kandidater i 10 §.i paragrafen jfr angående anmälanin av

§7
det endast anmälda partierparagrafen,I ärär att somangessom ny,

fria nomineringsrättenkandidater. medför denkan nominera Detta att
medför skyl-kraftigt beskärs. Regelnför den enskilde väljaren att en

påföljdålagts partierna. Den kandighet anmäla kandidater haratt som
inteanmäler kandidater till val detdrabba parti inte ärett attett som
fulltvid det valet. Som detdeltar i mandatfördelningen ärantyttsovan

vid två skilda tillfällen. Emel-möjligt anmäla parti och kandidateratt
förekommande parti anmälerdet inte vanligtlertid torde att ettvara

kandidater.också anmälasitt deltagande attutan senare

8 §
förmåste framgå anmälanvilka uppgifterParagrafen attsom avanger

någon uppgift innebär detanmälda. Saknaskandidaterna skall anses
Valmyndigheten har härförfaller.inte anmälan omedelbart ettatt

sker.förslaget för kompletteringenligt 13 § attansvar
måste anmälas,antalet kandidaterFörsta punkten minsta somanger

antalet kandidaterförsta stycket. Attoch nuvarande 8 §motsvarar
utseendemed reglernamåste fyra hängerminst om avsammanvara
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Samtligaför riksdagsledamöter. val regleras har förersättare som
fått minimiantal kandidater enligt förslaget.enkelhetens skull samma

inte föreskrivits något maximiantal. BegränsningenDet har uppåt är
därför till vad valsedel klarar För närvarande det sigrörsatt en av.

högst kandidater får plats vid det vanliga valet. Skulle75 somom
genomföras antalet färre valsedel.personröstning Ett parti kanär per

framgivetvis gå med fler valsedel i val eller valkrets.än etten en
ökas antalet kandidater kan amnälas.Därigenom som

Andra punkten handlar identiñeringsuppgifter för kandidater.om
Regeln hämtad från 6 kap. 2 § tredje stycket. För valmyndig-är att

skall kunna preliminär prövning kandidaterna krävsheten göra en av
anvisningar vilkabl.a. Närmareatt personnummer anges. om

uppgifter nödvändiga får, liksom i dag, meddelas valmyn-ärsom av
digheten.

Tredje punkten 8 § tredje stycket sista meningen imotsvarar
måste föreligga från alla anmälda kandidater.vallagen. Samtycke

ovilliga kandidater påHärigenom undviks kandidatlistor.att tas upp
kommerHanteringen dessa samtycken öka behovet admini-att avav

i förhållande till dagens situation endaststrativa när ettresurser
förutsättasbegränsat antal kandidater amnäls. Det kan dock anvis-att

från central valmyndighetningar kommer distribueras till partiernaatt
utformas.hur anmälan i detta hänseende lämpligen bör

ordning önskar få kandidatenFjärde punkten vilken partietanger
för tryckningBestämmelsen har tagits in häräven attupptagen. av

utifrån kandidater.valsedel skall kunna ske anmälan Regeln iav
första stycket vallagcn ordning och står kvar6 kap. 3 § om nummer

för tryckningen.anvisningsom en
hänvisning på § sista stycketSista stycket 2är sätten samma som

förslaget, till de bestämmelserna anmälningensgemensamma omav
tider för anmälningarna.formella sida och

9 §
motsvarighetParagrafen, saknar i dagens vallag, att namnsom anger

obefintliga vissa fall. Samtliga fall brister i vissaskall i röranses
kan avhjälpas efter komplettering enligthänseenden. En del dessaav

sådan komplettering inte leder till resultatförst13 Det är om som
förevarande paragraf blir tillämpliga.reglerna i

punkten innebär inte samtycke enligt 7 § punkten 2Första att ettom
skall på den aktuella kandidaten strykas. Ingenkan visas namnet

således nominerad ha samtyckt till nomineringen.kandidat blir utan att
kandida-Andra punkten följden förutsättningen attatt omanger av

uppfyllts.identifieras i 8 § första stycket 2 inte Regelninte kan ärten
ordningsregel skall tillgripas i sistabetraktanärmast att en somsom

karaktären skall lösasotydligheter den härhand. Tanken är att av
mellan valmyndigheten och partiet.kontaktergenom
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Liksomvalbarhetprövningregelförslaget ingenI m.m.avomges
röstsanunanräkningen. Dettavidförstvalbarhetentidigare prövas

prövningenpreliminärEnförslaget.ändrasintekommer att genom
dock intevalet. Detförberedelsen ärvidföretasdockkan me-av

valdagen.tidpunkttillhänföras änskallvalbarhetenningen att annan
anmäldafyraminstmåstedeterinrasstycketandraI att varaom

kandidater.

10 §
skullestycket. Detandrai 6 §till demansluterparagrafenReglerna i

tidunder denanmälanåterkalladet gickoredatillleda attstor om
enligt 14 §listorsedangradhögrebehandlas och ianmälan ännusom

återkalla haribegränsningenföreskrift den rättenkungjorts. En attom
paragraf.förevarandeintagits idärför

§11
deltagande ochanmälanregler förformellaföreskriverParagrafen om

delarstycket närmastFörstakandidater.anmälan motsvarar avav
stycket.§ tredjestycket och 8förstanuvarande 1 §

stycket.§ förstanuvarande 2delarstycketAndra motsvarar av
föranmälankan göravilkenTredje stycket sompersonanger
påellerföreningställföreträdare förfrågakanpartiet. Här omvara

juridiskintesammanslutning ärförutseddstonnöte somperson
person.

partiet.ombud förförspeciella reglerfinnsfjärde stycketI
deltagande ochanmälanbåde vad gällerOmbudet skall omuppges

blidetfall kommerde flestakandidater. Ianmälan att sammaav
beroende på hurför partiombudflerakan förekommaDet ettperson.

kannomineringVid regionalpartiet.anmälningarna hanteras av
regional del partiet.varjeombud förförekomma ett av

kapitlet.behandlas ifrågori allaharOmbudet rätt att somsvara
skallValmyndighetenöverflödig.fårföreskrift dettaSärskild ansesom

anmälanEftersomombudet.endast medkommunicerakunna av
detvalsedlarbeställning ärinnebärakandidater kommer att aven

också denna.ombudet görsom

12 § .
anmälandeltagande ochanmälningarParagrafen när omomanger

de tvåpåpekats kantidigarekommit in. Somskall hakandidater senast
tidalltid denSista dag dockför sig.anmälningarna ärgöras somvar

allmännapåpekats i denjuni. Somparagrafen, dvs. sistaianges
föreskriver vissvalmyndigheteninte reglernamotiveringen hindrar att

förviss sista dagkandidater för kunnaanmälantid för garanteraattav
8 vallagen.finns i 6 kap. §häromvalsedlar. Stadgandeleverans av
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13 §
språkligEndast§ första stycket.Paragrafen nuvarande 9motsvarar

skett.redigering har

§14
andra stycketoch 8 §nuvarande 10 §Paragrafen, motsvararsom

valmyndigheten.distributionsplikt förvissmeningen, behandlartredje
följddistributionsskyldighet skulle bliomfattandeDen relativt ensom

reglertill nuvarandeinförs lederoffentliga valförberedelser attattav
distribution tillfår förutsättasbort.distributionsplikt Det atttasom

Särskilt stadgande dettatill stånd. ärändå kommerberörda parter om
nödvändigt.inte

15 §
Även i första handparagrafkungörande i denna utgörreglerna omom

kännedomspridade tillklagotiden, medverkarutgångspunkt för att
paragrafenispridningpartier. Utöver denanmälda som angesom

förförsta handden ivalpropagandangivetviskommer utvara som
till allmänheten.anmälningarna

16 §
till dennahar flyttatsöverklagande§Innehållet i nuvarande 11 om

paragraf.

6 kap.

§1
central regi.itryckningen skerfastslår ocksåparagrafenTillägget i att

jfrförändringenmedför intepraktiska konsekvenserNågra större
kap. 12 §.5ovan

2 §
Ändringarna obligato-till införandetföljdändringarparagrafeni är av

påinnebärpunkten 1kandidatanmälan. Denrisk att nanmnya
kap.enligt 14obefintligaskallanmäldavalsedeln inte är ansessom

i förslaget.§ första stycket 35

§3
behovNågotanmälas till valet.kandidaterskall allaEnligt förslaget

tredje stycket3 §nuvaranderegel idärför inte denfinns somav
därför enligtsaknasstycketkandidaterna. Tredjetvå förstaskyddar de

i ställetuppkommerpartibeteckningenförSkyddetförlaget. genom
kap.i 14 5obefintligareglerna nanmom
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§4
Ändringarna till reglerna obligatoriskendast följdändringarär an-om

kandidat.mälan av

9 §
Ändringarna reglernaförtydligande följdändringar tillendastär om

för parti. det fall parti inteanmälan deltagande Förobligatorisk ettom
förfallit skall inte valsedlar läggaseller anmälananmält sitt deltagande

ut.

8 kap.

§12
Ändringarna följdändringar till reglernaförtydligandeendastär om

deltagande för parti.anmälanobligatorisk om

14 kap.

§4
Ändringarna förekommervalsedel blir ogiltig dettalar att omom en

understrykervalsedeln. Regelnanmäldpartibeteckning än enannan
fallgäller för detkaraktär. Detsammaobligatoriskaalltså anmälans
departibeteckningar. I vissatvåpartibeteckning saknas eller upptar av

från ogiltig-i dag undantagstycket liksomfallen finns i andrasenare
hetsregeln.

ogiltig.detta valsedelnkandidatnamn intevalsedel saknaSkulle gör

5 §
del denoch valbarhet har i denidentifieringpunkt 1Nuvarande om

obligatoriskaöverflödig i och med detblivitidentifieringenbehandlar
kap. 9 §förslaget flyttas till 5regeln har ianmälningsförfarandet. Den

bristandegrundobefintligaReglernaförsta stycket 2. namn avom
kan förändrastill valbarhetenmed hänsynvalbarhet står kvar att

och valet.kandidatenmellan anmälan av
Ändringen behandlar denstycke punkt 3paragrafens förstai

valsedel.tillskrivits på Namnetanmäld kandidatintesituationen att en
obefintligt.skall då behandlas som

reglernautgått.enligt förslaget Denpunkt 3 har rörNuvarande
påde tvåbestämmelsernuvarande överstakring att ennamnenom

ordning där allaoch medanmälda kandidater. Imåstevalsedel envara
punkt överflödig.regeln i 3den nuvarandeskall anmälaskandidater är
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15 §a
Ändringarna anmälanendast förtydligande följdändringar tillär om

anmäldamandatfördelningen sker mellandeltagande markerar attsom
för klargöra så fallet vidpartier. De nödvändiga ävenärär att att

landstingsvalen.

15 d §
Ändringarna följdändringar till anmälanendast förtydligandeär om

anmäldamandatfördelningen mellandeltagande markerar skerattsom
så faller vidnödvändiga för klargörapartier. De ävenär äratt att

kommunfullmäktigevalen.

Ikraftträdande

därför träda i kraftgrundlagsändringar. kan inteReglerna kräver De
efter valet år 1998.förrän

partierÖvergångsbestämmelser krävs för skydda deVissa att nusom
registrerade enligt de frivilliga reglerna.partibeteckningarhar sina

registrerings-anmält sitt deltagande enligtpartier skall haDessa anses
beslutet.

friatill missbruket den7.2 Förslag åtgärder mot av

straffrättsligtnomineringsrätten: Utökat ansvar

återverkningar valutgångenmed

§ regeringsformentill ändring i 3 kap. 77.2.1 Förslaget

obligatorisk anmälan förföreskriftregeringsformen införsI en om
föreskrift fårsådan tillfå i mandatfördelningen. Enpartier för deltaatt

övertlödig. allmänt kanpartideñnitionen blir Rentföljd sägas attatt
fasta organisa-parti skall syfta endast påbegreppetavsikten inte är att

Även organise-styrelse. löstantagit stadgar ochtioner utsettt.ex.som
deltagande till val.skall anmäla sittrade väljargrupper kunna ett

vilken situation det används.parti får tillBegreppet närmast anpassas
till rättstillämpningenLiksom i dag får överlämnas nämnareatt

tidigareLedning bör kunna hämtasbegreppets innebörd.bestämma ur
gäller emellertidFör mandatfördelningavsnitt 3.9.1.praxis se att

får delta.endast anmält parti
till vilket ianmälan hänvisas lag,regleringenFör den närmare av

fallet vallagen.det här avser
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ändring itill brottsbalken7.2.2 Förslag

17 kap.

8 §
Ändringen straffansvarendast förtydligande det iinnebär ett av som

eller eljest otillbörligen inverkaframgårdag röst-satsenav
partibe-preciseringen på valsedlar utnyttjarInförandetningen. av

vilseledande bryts alltså från sinpå uppenbart sättteckning utett
markera straffansvaret.plats förtidigare att

påallmän befattning. UttrycketParagrafen endast val tillgäller
Emellertid används partibeteck-tyckas onödigt.valsedel kan därför

valsedlar. föreslagnasammanhang på Detvid val iningar änannat
träffar använd-stadgandet endastmarkerar det föreslagnauttrycket att

partibe-valsedlar. Annan användningpartibeteckning påning avav
paragrafen. Sådanvid val berörs inte tillägget iskerteckning avsom

paragrafen ellerde dag gällande reglerna ianvändning skyddas iav
erbjuda. Till dettaeller ñmrarätten kanstraffskydd varumärkes-som

ñnnarät-skydd varumärkes- ellerprivaträttsligadetkommer rent som
ställerten upp.

användning. Detalla formerUttrycket utnyttja äravavser
partibeteckning vilseledandeanvändastraffbartsåledes oavsettatt en

valsedlar ellerupptryckningorganiseratdetta sker genom avom
från väljare gått Genompå valdagenaktioner samman.somgenom

punkt.tillämpningsområde på denna Denvittfår stadgandetdetta ett
påi stället kravetavgränsningen sker härstraffrättsliga genom

nedan.vilseledande se strax
vallagstiftningendetsamma enligtpartibeteckningTermen somavser
vallagen och 3 §regeringsformen jfr med kap. 3 §53 kap. 7 §se

förslaget.andra stycket 1
fråga utnyttjskall komma i krävsstraffrättsligtFör attatt an-ansvar

vi redogörpå vilseledande Sompartibeteckningen skettdet sätt.ettav
den friamissbrukvissa förfarandenför i avsnitt 3.6 kan avanses vara

för kallade grunder anförsEnnomineringsrätten. att ettsomav
vilseledan-vilseledande. Termenför missbruk detförfarande ärär att

§ ochställen 4 kap. 3brottsbalken flera sede används i t.ex.
allmäntvilseledande innebär§ brottsbalken. Ett9 kap. 1 rent att en

Uttryckethos någonoriktig föreställningframkallar annan.enperson
vilseledande imeninginföra någoninteär termenavsett att annan av

otillbörligtEmellertid brottetbrottsbalken.andra sammanhang i utgör
leder tillverksamhet.allmän Detverkande vid röstning brottett mot

villfarelseframkallatbehöver hafelaktiga uppfattningen intedenatt
hos deneller till någon dispositionnågon speciellhos perso-person

paragraf riskförevarandeför tillämpningstället räckerI attav nunen.
Dettaallmänt kan uppkomma.villfarelse hos väljarkårenför sägasrent
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vilseledandeuppenbartpåtill uttryckkommer ettsatsengenom
sätt.

vissaVi går igenomförfaranden.olikabeståVilseledande kan av
sammanfattningsvisföljandekanavsnitt 3.6. Här sägasförfaranden i

träffa.skall Attstadgandetförfarandenvilkabeträffande ensom
olikapå medfyllaoch sedanpartibeteckningvalsedel ta upp en

mening aldrigvårpartiet kan enligttillhörkandidatnamn ansessom
minoritetensförhållanden kan sär-sådanaUndervilseledande.som

detvilseledande. Omhellergivetvis intespränglistoreller anses
valsedelpartibeteckning sättsvissunderdäremot uppenen
kommertill partietanknytning näranågoninte har mansompersoner

väljareenskildhandling. Om sätterför straffbar ettområdet uppen
något medharpartibeteckningenunder attutan personenennamn

partibe-användningendet knappastkan görapartiet göra avatt anses
såskeraktion sättdäremotvilseledande. Om attteckningen en
fleraellerdistribueras till röst-ochtrycksmed piratlistorvalsedlar en

skallför devilseledandeframstår det taningslokaler somsom
partibeteckningendet partiin ochgåvalsedlar för röstaatt som
har raktinnebärförfarandet motsattautvisar. Om att somen person

parti,tillhöreller ärstår för,partietde ett annatåsikter mot som
klartdetdå innevilseledande. Manuppenbart ärpartibeteckningen

3.5.3.ochjfr avsnitt 3.4.3områdetstraffbara
fallaskallfalllenklaradedet endastmarkera ärFör att somatt

frågaskalldetlagtexteni ettstraffansvardrabbas att vara omangesav
därfallen bortdefallerHärigenomvilseledande.uppenbart orena

svårtdär detliknande,eller ärpartisplittring attfrågadet är om
partiet.företrädervilkenelleravgöra grupp somvem

ochkandidatnanmkombinationendetframgårsagda ärAv det att av
vilseledande. Avblirpartibeteckningenpartibeteckning gör attsom

vilseledandeendastdetframgår ärlagtextenföreslagnaden att
skullepartiOmstraffbeläggs.partibeteckninganvändning ettsomav

vi kallarförfarandeenligt detkändautnyttjavilja somnamnpersoners
föreslagnastraffbart enligt denintedetprofessorslistan är att anse som

framställskandidathär ibestårVilseledandet att somtexten. en
beteckningpartisomfattande detfallitillhörande eller somvart

hänför sigVilseledandetså fallet.valsedelnpå ärförekommer utan att
detvarförpartibeteckningentillkandidatnamnettill själva änhär mer

lydelsen.föreslagnadentäcksinte av
8 §i 17 kap.förinledas brottskallFörundersökning omavsessom

vanligasteförövats. Det ärharbrottanledningfimisdet ettanta attatt
drabbadedetdetförutseskan ärsker. Detbrottanmälan attatt omen

Fråganpiratlista. äriscensattanmälerpartiet enperson somensom
blitorde oftaDetinhämta.skallförundersökningeninformationvilken

falldetFörmedlemsstatus.olika ettutredafråga att personersom
dåPartiet kanuppkomma.problemingatordebrottanmälerparti

uteslutitssammanträde därfrånprotokollbifoga ett personenettt.ex.
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från partiet. Genom det partiet initierat förundersökningenäratt som
blir utredningsläget enkelt.

kanDet dock uppkomma situationer då förhållandet inte fullt likaär
enkelt. Polisen har i sådan fall möjligheter tillgripa diverse tvångs-att
medel förutsättningarna för sådana ingripanden för handen.ärom
Dessutom kan åklagare begära domstol förelägger elleratt en person

organisation förete viss handling s.k. editionsföreläggande.atten
Vad torde särskilt intresse förundersökningi brott motsom vara av av
de föreslagna reglerna partiernas medlernsförteckningar. Någotär
direkt förbud tillgripa tvångsmedel för brottsutredningen förmot att

få tillgång medlernsförteckningar finns varken i rättegångsbalkenatt
eller regeringsformen. finnsDäremot tradition i Sverige atten
partierna skall undantas från insyn från det allmännas sida. Av det

nomineringsförfarandetskälet har reglering inte skett och vissaav
lösningar missbruket med den fria nomineringsrätten inte kommitav

stånd.till Dessutom det skyddet för opinionsfriheterna i 2tangerar
kap. regeringsforrnen. allmänna får exempelvisDet enligt 2 kap. 3 §
regeringsformen inte registrera någon enbart grund av personens
politiska åsikt. Likaså skyddad sin viljaär mot att moten person ge

politiska åsiktsin till kärma.
Att beslagta eller på söka skaffa information tillsättannat en

förundersökning form medlemsförteckningi de reglertangerarenav
just beskrivits. vikt förundersökningen bedrivsDet inteär attsom av

så den medverkar till enskilda eller det allmänna får tillgång tillatt att
uppgifter medlemskap går vad brottsutred-sätt utöverettom som
ningen kräver.

förefaller förDet den samtliga tvångsmedel gällandesom pro-
portionalitetsprincipen, vilken innebär tvångsmedel får vidtasatt
endast skälen för åtgärden intrång följdende blir föruppvägerom som
motstående intressen, särskilt måste beaktas i detta sammanhang. Den
avvägningen grannlaga uppgift i förevarande fall får förut-är en som

finnshandläggas åklagare. Det också andra enklaresättas sätt attav
få information den misstänkte medlem i det aktuella partiet. Detärom

höra efter med det ombud för partiet både enligt nuvarandeär att som
partier finnas förslagetregler registrering skall och enligt skallom av

finnas vid anmälan deltagande i val. Ombudet kan därvid lämnaom
uppgifter frammedlemskapet eller protokoll från sammanträdetaom
där uteslutits eller liknande inte ingriper lika djupt ipersonen som
partiets inre angelägenheter utlämnande medlemsförteckning.som av
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7.2.3 Förslag till ändring i vallagen

5 kap.

Kapitlet arbetas obligatorisk anmälan deltagandei och med attom om
i val införs och kandidatanmälan slopas. Förslaget följer dagens
reglering vad gäller systematik och innehåll. Skillnaden partian-är att
mälan har gjorts obligatorisk.

§l
Bestämmelserna i nuvarande Hänvisningen i andralmotsvarar stort

till ogiltighetsregeln i kap. har tagits in för understrykastycket 14 att
reglernas obligatoriska karaktär. Hänvisningen i tredje stycket har

bort. Hänvisningen de bestämmelser föreskrivertagits attavser som
valsedel två anmälda kandidater. Reglernamåste toppas av om
anmälda kandidater föreslås upphöra gälla varför hänvisningen inteatt
längre blir aktuell.

2 §
Ändringarnaregler. föranledsParagrafen nuvarande attmotsvarar av

och begreppet registrering inte längreterminologin förändrats
används. Tiden för anmälan kan relativt valet. Försättas nära att

sistavalmyndigheten skall kunna leverans valsedlar vissgarantera av
före det dock bli nödvändigt tiden för beställningdag valet kan att av

tidigare datum. Sådana anvisningar får liksomvalsedlar bestäms till en
i dag centrala valmyndigheten.ges av

3 §
stycket vad framgår förslaget till ändradFörsta somupprepar av

lydelse regeringsformen och 14 kap. vallagen.av
§ första behandlarAndra stycket dagens 3 stycket. Demotsvarar

förutsättningarna för anmälan.
definierarFörsta punkten Den partibeteclmingen. Förär attny.

hålla detgod ordning vid valen vikt med regelären av en som upp-
klarträtthåller partierna skall partibeteclmingen på sätt.att ettange

nuvarande förstaAndra punkten 3 § stycket 1 ochmotsvarar
ansluter till den första enligt förslaget. Samma tillämpning punktenav

förslaget genomförs. partibeteck-tidigare gällt skall gälla Attomsom
avfattas påskall innehålla ord innefattar orden skallningen att

svenska.
Tredje nuvarande 3 § första stycket Någonpunkten motsvarar

Eftersom det gårförändring tillämpningen inte avsedd.är attav
juridisk kravet pâ med-anmäla partier inte kanutgörsom person

efter Någon kontrolllemmar inte tolkas alldeles ordalydelsen. annan
den dag företas de biträder anmälan inte avsedd.iän ärsom av som
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för den biträderpå medlemskap i partietKravet personen som
1994:30.anmälan kan därmed slopas se SOU

första stycket 4.Fjärde punkten dagens 3 §motsvarar
något för-skydd, har omarbetats ipunkten, efterföljandeFemte om

§ förstaefterföljande skydd i 3till reglerhållande dagens om
efterföljandetiden detinnebär,stycket Omarbetningen utöver som

tillämpningförlängts, inte någon ändradomfattar vilkenskyddet av
syftar reglerna i förslagets 6anmälan förfallitreglerna i sak. Att

elleråterkallar sin anmälanförfalla partietanmälan kan därEn omom
omständig-vid val. Båda dessaerhållit något mandatpartiet inte ett
nödvändigteftersom det intevid namnbyte,kan förekomma ärheter

ifrågavarande paragraf bliranmälan vid narrmbyte. Nuåterkallaatt en
lederkan förfalla påanmälanolikadå tillämpa. De sättenatt som en

sin gamlaparti återkallarfast tid. Ominte finns någontill det ettatt
tilldet i allmänhetdär finns lederoch den beteckninganmälan ettsom

låter den gamlaskydd partietefterföljandekortarei tid räknat än om
under denfår något mandatdet intefalla grundanmälan attav

beteckningen.
partier redaninnebärparagrafen DetTredje stycket i är att somny.

sittbehöva anmälainte skallrepresenterade i församlingfinns en
något mindremedför i sinval.deltagande inför Dettanästa tur en

partietförsamlingför val till den ärendastadministration. Det är som
parti såledesstadgandet. Omomfattas ärettrepresenterat avsom
ställa i bådevaloch vidkommuni A nästaattrepresenterat uppavser

för kommundeltagande skeanmälanoch så måsteA Bkommun om
Partiersamtliga punkter i 3omfatta ärAnmälan skall dåB. som
deltagande föranmäla sittbehöver intelandstingrepresenterade i ett

partierlandstingsvalet. Föreller förlandstingetinomkommuner som
tillanmälan signågonbehövs intei riksdagenrepresenteras vare

reglernaframgårkommunala valen. Dettatillriksdagsvalen eller de av
i 4

nuvarande stycket. De§ andra3stycketFjärde attmotsvarar anger
. bifogas anmälan.skallhandlingarvissa

§4
vilka val anmälanbehandlar§ ochnuvarande 4Paragrafen motsvarar

obligatorisk anmälanföranledsför. Andringarnagäller att omav
bort.kandidatanmälaninförs ochdeltagande tas

§5
§nuvarandefrån 1emellertid hämtatDetstycket ärFörsta är nytt.

skallanmälanReglernatredje stycket.och 8 §stycketförsta varanger
meddelari dagRiksskatteverket liksomfår förutsättasDetgöras. att

avsnitt 3.14.2.ocksåanvisningar senärmare
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6 §
behandlar§ i vallagenParagrafen 6 närnärmastmotsvarar som en

bortskall avföras registret. Förpartibeteckning att sorteraur
paragrafen anmälanstadgas i den föreslagnainaktuella partier att

det inteåterkallar sin amnälan delta ellerförfaller parti attett omom
Något register anmälda partier behöverfår något mandat i valet. över

ordet. måstemening i dag använder Däremotinte föras i den som man
vilka partierinför varje val visarsammanställning göras somsomen

partier skallvalda församlingar. Dessatims representerade i olika
val.anmälda vidtredje stycket förslagetenligt 3 § nästaanses

partiprincipen harden självklaraförsta punktenI att ettanges
dock främst komma tillval. Punkten tordemöjlighet dra sigatt ettur

partier.vid namnbyteanvändning
förfalleranmälanpunkten fimis bestämmelseandraI att omomen

tillparti anmälterhåller något mandat i valet. Ominte ärpartiet ett
erhåller mandat ivid valet endastkommunerval i tre en avmen

i de tvâ övrigaanmäla sitt deltagandemåste partietdessa, nytt
erhållit mandatden där detvid val. I kommunkommunerna nästa

enligt reglerna i 3det anmältanses
Ombud fårskall ha ombud.erinrar partietTredje punkten ettattom

framgåranmäler partiet ingetbehörigenden annatomanses vara, som
amnälan.av

efter valendast under tidensin ansökanparti kan återkallaEtt ett
Efter dennainför val.dag för anmälantill tiden för sista nästafram

tillskulle ledaåterkalla anmälan. Detmöjligttid det inte storär att
anmälanunder den tidåterkalla anmälandet gickoreda att somom

kungjorts.enligt § Engrad sedan listor 7och i högrebehandlas ännu
därföråterkalla haribegränsningenföreskrift den rätten attom

paragrafen.intagits i

§7
framnuvarande De listor7 överParagrafen tasmotsvarar som

röstningvallokaler därfinnas tillgängliga iskall sedananmälda partier
ske.skall

8 §
anmälanPrövningennuvarande llParagrafen motsvarar omav

i Valpröv-i dag skerdenideltagande kommer att motsvarastort som
registrering parti.beträffandeningsnänmden av
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6 kap.

3 §
Enligt förslaget skall kandidater inte till Något behovanmälas valet.
finns därför inte den regel i nuvarande 3 § tredje stycketav som
skyddar de två första kandidaterna. Tredje stycket saknas därför enligt
förslaget.

8 kap.

12 §
Ändringarna förtydligandeendast följdändringar till reglernaär om
obligatorisk anmälan deltagande för parti.om

14 kap.

4 §
Ändringarna ogiltig förekommertalar valsedel blir detatt omom en

anmäld på valsedeln. Regeln understrykerpartibeteckning änannan en
fallobligatoriska karaktär. Detsamma gäller för detalltså anmälans

eller två partibeteckningar. I vissa departibeteclcning saknas upptar av
finns andra liksom i dag undantag från ogiltig-fallen i stycketsenare

hetsregeln.

5 §
dag gällande med undantag förstaParagrafen den imotsvarar av

längrestycket tagits bort. Dessa regler intestycket 3 och andra ärsom
eftersom kandidater inte skallnödvändiga

15 §a
Ändringarna följdändringar till anmälanendast förtydligandeär om

mellan anmäldamandatfördelningen skerdeltagande markerar attsom
fallet vidför klargöra såpartier. nödvändigaDe är ävenär att att

landstingsvalen.

d §15
Ändringarna anmälanförtydligande följdändringar tillendastär om

sker mellan anmäldamandatfördelningendeltagande markerar attsom
vidför klargöra så fallernödvändigapartier. De är ävenär att att

kommunfullmäktigevalen.

kap.15

7 §
föreslås infördamotsvarande dedel införs reglerFör vallagens som

vaddessa hänvisar vi tillBeträffande tillämpningeni brottsbalken. av
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beträffande förslaget till ändring i brottsbalken. Vadsagtssom ovan
skiljer fråganreglerna det straffrättsliga uppsåtet. Någotärsom om

sådant krävs inte för tillämpningen den behandlade paragrafen.av nu
Beträffande utredningen i Valprövningsnämnden så kan den ske med

eller samband med brottsutredningen. För det fall förunder-utan
sökning vidtagits i de flesta fall undersökningen ingå nämndenskan i
material. fall förundersökning finns handläggningI de ingen vidtar en

följer förvaltningslagens 1986:223 regler Hellnersesom
ochMalmqvist, Nya förvaltningslagen, 47 Ragnemalm i FT 1981s.

110. Nämnden har enligt den lagen inga möjligheter beslutaatt oms.
edition eller polismyndigheten skall vidta förundersökning elleratt

medlemsförteckning. Omliknande åtgärd uppvisandet.ex. avamian
skallutredningen inte entydigt pekar på vilseledande skettatt ett

bifallas. framgår lagtexten formuleratsbesvären inte Detta attgenom
så endast uppenbara vilseledanden skall medföra ändringar.att

påföljder paragrafen kan inträdauppmärksamma enligtAtt är att
påverkat valutgången.endast för det fall det kan förfarandetantas att

fall utanför mandatet blir ledamotFör det det parti tagitperson somen
flest fallför denne upptagits partiets lista kan det i de allra sägasatt

ha påverkat utgången val.ettav
förekomma då någon utnyttjatBeträffande de följder kansom

tidigarevilseledande så kvarstår denpartibeteclcning på sättett
omval skallparagrafen. innebär huvudregelnregleringen i Det att om

behandlas förväntasBeträffande det missbruk kantillämpas. som nu
ställettillämpas. Rättelse kan iomval i princip aldrig kommer attatt

med mindre ingripande åtgärd. Det naturligaförväntas åstadkommas
mandatfördelning kommer till stånd.förnyadär att en

mandatfördel-piratlista förkommit vidOm konstaterat attman en
den skall behandlas efter överklagande där detningen frågan hurär

röstsanunanrälming. enklaste lösningenförordnats Den är attom ny
på valsedeln och alltså betrakta denbortse från samtliga somnamn

får däreftervalsedel. Beslutande myndighetendast partimarkeraden
det utnyttjade partiet utifrån deplatsfördelningen inomgöra nyaom

förutsättningarna.

Ikraftträdande

därför inte träda i kraftgrundlagsändringar. De kanReglerna kräver
motiveringenefter valet år 1998. I den allmännaförrän attanges

införas etappvis.behövareglerna kan komma att
för skydda de partierÖvergångsbestämmelser krävsVissa att som

de frivilliga reglerna.registrerade enligtsina partibeteclcningarharnu
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Särskilt yttrande

missbruk denSchmidtOlle angåendeledamoten avav

fria nomineringsrätten

medolika alternativ för komma tillUtredningen diskuterar två rättaatt
straffrättsligtfria nomineringsrätten; dels utökatmissbruket den ettav

valförberedelser.införande officiellaoch dels avansvar
problem med detutredningens uppfattning detJag delar är ettatt

användandemissbruket den fria nomineringsrätten,uppenbara avav
ochUmeå-fallet med socialdemokraternas.k. piratlistor it.ex.som
vidspränglistor helt säkra kortOffensiv Skånepartietssamt --

1991.valet år
fria nomineringsrättenutredningar har frågan denI flera tidigare om

skilda lösningar har diskuterats och Menochvarit presenterats.uppe
konstrueras, där den positivaacceptabel modell har kunnatingen

bibehållas, samtidigtfria nomineringsrätten kangrunden i den som
missbruket.kommer det uppenbaraman

svenskmöjlighetenfolkpartiet den unikaEftersom att ensomanser
nomineramycket fritt kunnahar också på valdagenmedborgare att

varituppdrag något positivt, har vihelst till politiska ärvem som
visserligen kommerstödja förslag till åtgärderförsiktiga med att som

avskaffar den fria nomineringsrätten.missbruket i praktikenmen
också bred enighet rått i riksdagen.harHärom

Även deloch valkretskommittén funnitnomineringsrätts- en nyaom
enligtbåda alternativeninfallsvinklar kvarstår problem, och de reser

betydande frågetecken.min menig
förslaget i sinstraffrättsliga kandet gäller det utökadeNär ansvaret

bristandeutformning tillämpningsproblem och känslaskapa ge en av
entydigt Vemvilseledande sätt tolkasrättssäkerhet. Kan uppenbart

Är mått insyn irekvisiten tillräckligt klara Vilketskall straffas av
medlemsregister m.m.acceptabelt, idet interna partiarbetet är

form partirepresentationValprövningsnärrmden i sin nuvarande med
inte hellerförslaget nyckelroll, något jagfår enligt anseren som

lämpligt.
avskaffarenligt förslaget iInförande officiella valförberedelserav

utredningar har varitfria nomineringsrätten. Tidigarerealiteten den
slutändan avförts.förslagen har iliknande tankegångar,inne men

valförfaranderegleratför införaEtt är attatt ettnytt argument mer
personval. Trotsfått Ökat inslagvi i det svenska valsystemet ett avnu
spränglistor inteinförs s.k.officiella valförberedelseratt om --
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minoriteter inom partierna möjlighetblir möjliga, genomges
personvalet föra fram kandidater, utredningen.att egna resonerar

talar enligt min menig förförvissoDetta är attsant, men person-
så fall måste förstärkas. riskerarvalsinslaget i valsystemet i Annars

föreslårökade partiregleringen utredningenden att ses somsom ---
inflytande påtillskansa sigförsök de etablerade partierna attett av

då partisystemet och partiernasmedborgarnas bekostnad i lägeett
legitimitet starkt ifrågasatt.är

båda alternativ, ihar således invändningar utredningensJag mot
straffrättsligt jag ändåsynnerhet modellen med utökat Attmot ansvar.

utredningens förslag, beror på jagväljer miginte attatt motreservera
demokratinsvikt bred uppslutning finns kringdet är attavanser

svåra awägningsfrågor bl.a. vadoch folkpartiet i dessaspelregler att
synpunkteroch valteknik remissinstansemasgäller rättssäkerhet ser

ytterligt betydelsefulla.som
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Bilaga 1

Kommittédirektiv

fria och vissaDen nomineringsrätten Dir
.

1994:49valfrågorandra

19949 juniBeslut vid regeringssammanträde den

Uppdraget

vissaskallEn parlamentariskt kommitté översammansatt se
frågor med anknytning till valsystemet.

Kommittén första handskall i
och förtill åtgärderförslag ytterligarelämnaöver attse-

fria nomineringsrätten.komma till med missbruk denrätta av
valsedlarinföra symbolermöjligheternaöverväga att-

och
delningFörundersöka Förutsättningarna eventuell aven-

vissa riksdagsvalkretsar.större

Bakgrund

omfattandeUnder över-de har det pågåttårentre senaste en
Översynen delarvallagstiftningen. har avsett stora avsyn av

själva val-valförfarandet frågorockså viktiga rörsommen
systemet.

uppdragmedsärskild utredarel l99l tillkalladesmars en
tekniskadministrativ ochvalförfarandet frånöveratt syn-se

valför-punkt. gällde uppdragetNärmare bestämt att anpassa
bl.a.farandet inomplanerade förändringartill beslutade och

skatteförvaltningområdena för folkbokföring och regional
ADB-framför allttill tekniska utvecklingen inomdensamt

val-sådanaområdet. lösal uppdraget ingick också sökaatt
val-röstkon,tekniska frågor för röstlängd ochreglernasom
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rösträkröstningsförlaratttlet.distriktens omfattning. själva
ning. slutlig sammanräktting.rapportering och

ibestodhuvudsakligenFörsta uppdragetetappen enav som
administrativvalförfarandet från teknisk ochöversyn syn-av

Organisationpunkt slutfördes delbetänkandet VAL.genom
Teknik Ekonomi SOU 1992:108.

iförslag vissa ändringarUtredningens har resulterat i
författ-Vallagen 19722620. l994z287 och andraomtryckt

framställ-ningar valförfarandet. innebär bl.a.Derör attsom
ningen deröstlängder och röstkort har förenklats, sär-attav
skilda innerkuverten valsedelsförsändelsevid röstning med
slopats och kvaliñkationsdagen för framställning röst-att av
längd ñyttas till den l juli. Bestämmelserna budröstningom
har reformerats och den särskilda makeröstningen kommer att

bort efter l994 l993l94z2l. het.års val prop.tas
l99394zKUl2, 199394245.rskr.

Utredningens förslag har i försöks-vidare resulterat en
verksamhet skall genomföras vid l994 riksdagsval.årssom
Då skall bl.a. valsedlarna räknas optiska läsare. vissamed
kommuner hand slutligaden rösträkningen. centralata om
valmyndigheten genomföra den slutliga namnordningen för
riksdagsval det gäller partiernas kandidater och kommu-när

för institutionsröstningen vidöver den s.k.ta ansvaretnerna
sjukhus och kriminalvárdsanstalter. Andrat.ex. typer av

röstmottagning skall 1994under valen am-prövas år ärsom
bulerande röstmottagning och inrättande ñera röstmottag-av
ningsställen i och valdistrikt.ett samma

Sedan Vallagsutredningen ombildats till parlamentariskten
kommitté 1993 fortsattevallagskommittéårssammansatt

arbetet rörde valtekniska frågor egentligisom nu mera
mening. l uppdraget ingick också redaktionell ochgöraatt en
språklig översyn vallagen. Kommittén iöverlämnadeav mars
1994 slutbetänkandet Vallagen SOU l994:30. Betänkandet
remissbehandlas för närvarande.

l början 1992år tillkallades Personvalskommittén medav
uppdrag lägga fram förslag medför ökat inslagatt ettsom av

Ökatpersonval till riksdagen. l betänkandet SOUpersonval



1Bilagasou 1995:143

3

1993:21 har kommittén redogjort för olika modeller med
inslag personval förslaglämnat för komma tillsamt attav

med problemenrätta det gäller missbruket den frianär av
nomineringsrätten.

Vid överläggningar mellan riksdagspartierna hållitssom
under l993år har bl.a. mandatperiodens längd och Person-
valskommitténs förslag diskuterats. Partierna därvidenades

mandatperioden för riksdagen landstings- ochatt samtom
kommunfullmäktige förlängs till fyra fr.o.m. 1994 val.år års
Partierna kom också det i 3 kap. l §överens attom
regeringsformen införs bestämmelse val till riks-atten om
dagen sker röstning på pani med möjlighet för väljarnagenom

särskild enligtoch personröstningpersonröstatt attavge en
den modifierade danska modell preferensröstningmed som
Personvalskommittén tillämpas förstaskall gångenpresenterat
vid 1998 års val reform föregåssådan börsamt att aven
försök. l l99394:ll5 och vissaValperiodens längdprop.
andra grundlagsfrågor fram förslag dehar regeringen lagt om
grundlagsändringar behövs för genomföra överens-attsom
kommelsen. 1993942129 i vissa kommunerl Försökprop.
där harväljarna skall kunna särskild personröstavge
regeringen fram förslag sådan försöksverksamhet.lagt om en
Riksdagen försöksverk-har godtagit regeringens förslag om

i1994:285 försöksamheten besluta lagenatt omgenom
särskildvissa väljarnakommuner där skall kunna enavge

1994 bet.vid valende allmänna årpersonröst
vidare1993941232. Riksdagen199394:KU23, rskr. har
bet.antagit grundlagsändringarna vilandesom

199394:KU44, 1993942315rskr.
kommitténsVid överläggningarna bestämdes också att

beredasskullenomineringsrättenförslag i fråga den friaom
arbetsgruppEfter inomvidare mellan partierna. att enman
kommitténsför riksdagspartiernamed företrädare attenats om

tillämpasför kunnaförslag genomföras omgåendeborde att
förslagregeringen fram1994 ladevid septembervalen är om

Åtgärder friadenmissbrukl99394:146idetta mot avprop.
i val-ändringarpropositionen föreslåsnomineringsrätten. l
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partibe-registreradlagen innebär valsedlar medattsom
och andrateckning och kandidater första namnsomnamn

listanfinns påskall sådana kandidaterta namn somupp
ytterligaresyftekandidater allt ipartiet anmält,över att ge

missbrukethindraskydd för registrerad partibeteckning och av
godtagitden fria nomineringsrätten. Riksdagen har

i kraftträderregeringens förslag bestämmelsernaoch de nya
SFS1993942277,den juli 1994 l99394:KU46, rskr.l bet.

1994:287.
länsvalkretsen i MalmöhusVidare har fyrstadskretsen och

valkretsar.län geografiskt sammanhängandeersatts treav nya,
och länet i övrigtMalmö kommun valkretsutgör numera en

l99293: 163,har delats i nordlig sydlig kretsoch prop.en en
1993:232.bet. l99293:KU28, rskr. 199293:255, SFS

Slutligen ändringkan i den vilandesammanhanget nämnas
3 utlands-i kap. 2 § innebärregeringsformen attsom

l99293:KU5,svenskarnas får grundlagsskydd bet.rösträtt
199293:31.rskr.

Närmare frågor utrednings-de omfattasom som av
uppdraget

Vid partiöverläggningarna 1993 enadesunder attman om
frågan fria nominerings-åtgärder missbruk denmotom av

och riksdagsvalkretsarrätten eventuell delning vissa störreav
skall beredas i parlamentariska utredningar. bakgrundMot av
detta tillkallas kommitté.parlamentariskt sammansattnu en

Kommittén skall i forsta behandla frågorhand de som an-
här. andraDet dock kommittén fritt ocksåstår taattges upp

närliggande frågor ligger ifinner ochden angelägnasom som
linje med utredningsarbetets syfte. skall endastHär anges
några utgångspunkter för omfattande underlagarbetet. Ett som

intresseär finns bl.a. i utredningars betänkanden.tidigareav

friaDen nomineringsrärren

Det nuvarande valsystemet brukar karaktäriseras ettsom
renodlat partiml. Väljaren till de alternativställningtar som
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partierna lnom partivalets finns dock möjligheterutgör. ram
för väljaren påverka vilka iskall plats deatt tapersoner som

församlingarnabeslutande eftersom ide har det närmasteen
frihet sintotal lägga just bästpå deröstatt personer som

deras preferenser. realiteten emellertidl inslagetärmotsvarar
personröstning obetydligt och partiernas nominering blirav

därför i hög grad utslagsgivande mandatfördel-det gällernär
ningen inom partierna.

förEtt uttryck personvalsinslaget i det nuvarande systemet
den fria friaär nomineringsrdtten. Den nomineringsrätten

innebär bl.a. väljarna har möjlighet valsedelnpåatt att ta upp
vilka kandidater de vill. från parti kandi-Något samtycke eller
dat behövs inte.

fria nomineringsrätten princip iDen grundläggandeär en
det svenska valsystemet. väsentligt det inteDet har attansetts
ställs för organisation och verk-några regler partiernasupp
samhet.

sin valsedelVäljaren kan därför vid själv konstrueravalet
väljarendet gäller kandidat- och partinarnn. Det ocksåstårnär

kandidater påfritt ändra den inbördes ordningen mellanatt en
tillvalsedel, kandidater eller läggastryka nya namn.

påverka vilkamöjlighet för väljarenEn att personerannan
listorolikavälja bland deskall partiets mandat är attsom

Partierna kanvalkretsen.kan förekomma för partiet isom
olikalistor medfram fleranämligen ibland välja gå medatt

spränglistor.s.k.också förekommakandidater det kanmen
partietblir beroendepersonvalsmöjlighet alltsåDenna omav

inomflera listor eller någonfram medbeslutat gå gruppom
spränglista.partiet ställt upp en

väljarnasminskari måninslag i vallagen någonEtt som
partibeteck-förskyddreglernapersonvalsmöjligheter är om
partibeteck-försvåratillkommit förning. harDessa attatt

registreradPartier medotillbörligtningar används på sätt.ett
kandidater iantalvisstanmäla minstpartibeteckning kan ett

från ochpartier måsteför dessaVarje valsedelvarje valkrets.
Omanmäldadetvål994 valmed års namnen.toppas avav

valsedelnförändrartillägg e.d.strykning,väljaren genom
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anmäldatvåefter åtgärden alltidmåste listan även toppas av
ivilketpartiet,valsedeln endasttillgodoräknasnamn, annars

fårlistanpartiet bestämda rösten.praktiken denbetyder att av
medföra vissavisat sigharfria nomineringsrättenDen

tidigare val.samband medillustrerats iolägenheter vilket har
nomineringenförfaranden vidförekomSenast i 1991 valårs

Skånelokalt parti iotillbörliga. Ettuppfattaskansom som
samlings-kandidater listor För Moderatapåin sinasatte egna

arbetarepartietSocialdemokratiska i uppenbartpartiet och
möjlighet fåkandidaterna skulle bättresyfte de attatt egna

listor.gick fram medriksdagsplats än egnaom manen
aktualiserats i riksdagsmotioner ochhar tidigareFrågan

1978bland andraframställningar och har årsandra utretts av
1980:45, Folkstymlsekømmittén SOUvullagskommitté SOU

Personvalskommittén 1993:21.1987:6 och SOU
tillinte frambåda först nämnda utredningarna komDe

nomi-skall väljarnas friadet behållaänannat att om man-
neringsrätt inte komma vad kan uppfattasgår att somsom-

otillbörligt beteckning ochutnyttjande andra partiersett av
andra kandidaters namn.

Personvalskommittén föreslog, tidigaredäremot som
gällakravet anmälda kandidater utökas tillnämnts, påatt att

både det första och valsedeln. Dendet andra pånamnet
inskränkning den friai nomineringsrätten detta kan sägassom
innebära skulle enligt ökadekommittén detuppvägas av
personvalsinslag Enligtkommittén samtidigt föreslog.som
kommittén leda tillkommer ökat personvalsinslag ocksåett att

det blir mindre intressant försöka partibeteck-utnyttjaatt att
ningar det illojala vissa fall förekommit. Kom-på isätt som
mitténs förslag i detta har resulterat iavseende nämnts ensom
lagändring kommer tillämpas redan vid de allmännaattsom

ivalen år.

Symboler vulsedlarpå

sittl slutbetänkande 1993Vallagen SOU 1994:30 har års
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vallagskommitté behandlat också frågan symboler valsedlar.om
De symboler partiernas logotyper,är dvs.som avses

Socialdemokraternas Moderaternas stiliserade M,ros,
Centerns fyrklöver, Folkpartiet liberalernas blåklint, Krist-
demokratiska samhällspartiets Vänsterpartietsmonogram,
stiliserade V med infälld nejlika, Ny Demokratis ansikte samt
Miljöpartiets maskros. Det har bl.a framhållits användningatt

symboler skulle kunna till hjälp i samband medav storvara
valdeltagandet för begåvningshandikappade och förpersoner
analfabeter.

Efter genomgång ansåg kommitténen noggrann samman-
fattningsvis, värdet förse valsedlar med partisym-att attav
boler inte de risker föruppvägs missbruk och de kostnaderav

sådan ordning skulle medföra. Eftersom friadensom en
nomineringsrätten skall behandlas parlamentarisktav en sam-

beredning förslagetoch förse valsedlar medmansatt attom
symboler har vissa beröringspunkter med den fria nomi-
neringsrätten ansåg kommittén frågan med fördel kanatt
behandlas i samband med sådan framför allt medöversyn,en
hänsyn till likartadede spörsmål då det gälleruppstår attsom
finna ordning förhindrar missbrukas.att systemeten som

Riksdagsvalcretsarrza

De grundläggande reglerna val till riksdagen finns i 3 kap.om
regeringsformen. Där föreskrivs bl.a. riksdagen beståratt av

kammare med 349 ledamöter fria, hem-en utsessom genom
liga och direkta val. För val till riksdagen finns Valkretsar.
Mandaten i riksdagen 310 fasta 39är valkretsmandat och
utjämningsmandat.

Indelningen i Valkretsar för val till riksdagen i 2regleras
kap. 1 § vallagen. Landet delas i 29 valkretsar. lnumera
de flesta fall länet valkrets.utgör Ett från dennaundantagen
regel gäller emellertid Malmöhus län idelas val-tresom
kretsar. Bland undantagen märks vidare Stockholms och
Göteborgs kommuner Valkretsarutgör inom respek-som egna

Älvsborgstive län län bildar Valkretsar. Allatvåsamt som
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valkretsar ändrade valkrets-i efter denlandet utgörs
geografisktindelningen i Malmöhus län samman-numera av

hängande områden.
valkretsmandatenInför fördelas de fastavarje riksdagsval.

beräkningmellan grundvalvalkretsarna. Detta pågörs av en
varje valkretsförhållandet röstberättigade imellan antaletav

fördelasEfter valetlandet.och antalet röstberättigade i hela
proportionellt mellande fasta i varje valkretsmandaten

partierna efter i valkretsen.deras röstetal
mandatfördel-i princip såUtjämningsmandaten fördelas att

proportionellblirningen riksdagenmellan partierna i mot
partiernas i landet.röstetal hela

tid.under långdiskuteratsharValkretsindelningen i landet
frågan hurdominerats1970-taletDiskussionen har fram till av

mellanuppnåsskulle kunnaproportionalitetönskvärden
fåttfråganSedan denriksdagsrepresentation.valresultat och

196869författningsreformenpartiellasin lösning vid den
medvalsystemetriksproportionellatillkomsten detgenom av

indelningensfrämstdiskussionen rörtutjämningsmandat har
synpunkter.ändamålsenlighet från andra

betydelsesinförloratvalkretsindelningenDet faktum att
intedockinnebärmandatfördelningendet gällernär ut-att

politiskaför detbetydelseformningen valkretsarna är utanav
valkretsutredningenochPersonvals-direktiven tilllsystemet.

valkretsarnasframhöllsFolkstyrelsekommitténoch till att
och be-arbetetpolitiskadetutformning i påverkarhög grad

ochväljarekontakt mellantilltydelsen för möjligheterna
valda.

med tvåarbetadevalkretsutredningenochPersonvals-
valkretsarnasyftade tillalternativa förslag. Det att engeena
valkretsmandat.fastal0tilldelassådan storlek de skulleatt ca

34skulleFörslagen5-mandatsvalkretsar.det andra till ge
detgälldeförslag.Utredningens54 valkretsar. somresp.

till-emellertid inte till någonleddeförstnämnda alternativet,
ihellerföljaktligen interesulteraderäckligt enighet ochbred

lagstiftning.någon
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ändringförutsatteFolkstyrelsekommitténEnligt aven
uppslutning kundeutformning allmänValkretsarnas att en

Överläggningarna kommitténinom ochkring förslaget.uppnås
partiorganisationerna visade emel-kommitténs kontakter med

kommitténlertid enighet inte förväntas varförnågon kundeatt
inte föreslog förändringar valkretsindelningen.några av

utgångspunkterAllmänna för utredningsarbetet

Utredningsarbetets syfte ytterligareövergripande skapaär att
förutsättningar för kontakter väljare och valda.goda mellan

Den fria nomineringsrätten avseende hakan i detta stor
betydelse till miss-eftersom ledamissbruk den kan ettav

poli-troende desåväl valsystemet sådant motmot somsom
tiska 1993942146partierna och deras företrädare. prop.
Åtgärder fram-fria nomineringsrättenmissbruk denmot av
hålls också förslaget del den personröst-äratt aven
ningsreform ingetpartierna är överens attom mensom
hindrar fria nomine-andra lösningar problemet med denatt
ringsrätten i fråga. Det angelägetkan komma är attsenare
denna fråga förutsättningslöst problemetsåöver attnu ses
förhoppningsvis kan lösas.

Valkretsarnas för förhållandetutformning har betydelse
mellan väljare därför för deoch valda mycket talaroch att

valkretsutred-valkretsarna minskas. Personvals- ochstörsta l
ningens direktiv utgångspunkter för1974:19Ju somangavs
arbetet med börvalkretsindelningen valkretsarnaatt vara
befolkningsmässigt geografisktlikformiga ochmindre och mer
sammanhängande skära kom-inte böroch deras gränseratt

eller gällalänsgränserna. utgångspunkter börDessa ävenmun-
för denna utredning.

Ledamoten 1993 vallags-i Personvalskommittén och års
Åstrand,kommitté, 1994riksdagsledamoten iGöran har mars

till gjordstatsrådet Reidunn honomLaurén överlämnat aven
undersökning i fråga och vilkadet valsystemetsvenskaom

fallkonsekvenserna förskulle bli vid mandatfördelningen det
Hera partier hamnar småpartispärren fyraöverstrax procent.
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beaktaocksåriksdagsvalkretsarna måsteVid ändring manav
mandattördel-bli för bl.a.kommervilka konsekvenserna att

Åstrands därvid ha intresseundersökning kanGöranningen.
kommittén.tilldärföroch bör lämnas över

lösningarsådanakommittén söker nåangelägetDet är att
majoritet.samlar bredolika frågorna dedepå att en

1995Före utgång.avslutat årsUtredningsarbetet skall vara

Justitiedepartementet
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Mindre bättreär

riksdagsvalkretsarnaNågra påsynpunkter
Folke Johansson

Problemet

kandida-och politiskamellan väljareValen det primära mötetär
förviktigaför dettaFormernatervalda möte är attrepresentanter.

belåtna bådeväljarna blirbli det önskade, det villutfallet skall säga att
påverka och med de valdamöjlighetermed sina representantema.att

ochförriksdagsvalkretsarnaoch mötetKommun- utgör ramen
ochkommunikationfrågaväsentligenvalproceduren. Mötet är omen

varandra.kärmerkärmer tilloftast lättarekommunikation är om man
storlekenpunkten. Vi frågarden kritiskaKännedom blir här oss om

väljarnaför andelnågon betydelse hurpå valkretsarna har stor somav
käntredan tidigarenågon politisk kandidat. Detkännerkänner till är

kandidater ibetydelse för kännedomenstorlek harvalkretsensatt om
först.rekapituleras och diskuterasresultatkommunalvalen. Dessa

motsvarandefinns någontill frågan detDärefter går vi över om
genomgående mycketockså vad gäller de störrestorlekseffekt

vadmindre Valkretsar bättreockså härFungerarriksdagsvalkretsarna.
kandidaterkännedomkommunikation ochgäller om

Partierna och valsystemet

spelar partiernaSverigeden vi har irepresentativtI typsystemett av
Partiernadominerande roll.viktig, för intemycket sägaatten

alternativ imedtillräckligterbjuda väljarnaför det förstaförutsätts
finna någotskall kunnavarje väljaresamhällsfrågor föraktuella att

tillförlitliga ochställadessutomförutsättstycker bra. Dehan är upp
dåligtriskera bliskallså väljaren intekandidater,lämpliga attatt

för partiernaväsentlig rolltredje ärföreträdd. En att aggregera
beslutsprocessen.den politiskaföra fram dem iåsikter ochväljarnas

utformningen partipro-del iingåidealfallet dettaI antas avsom en
förtroendet förharantal årUndergramhandlingsprogram. ett nu

sid170, Elliot 1993,1993, sidGilljamHolmbergminskatpolitikerna
föruttryckofta tolkasminskning brukarft.21 Denna ettsom
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antingen väljarna inte tycker politikerna lyssnar ellerpå dematt att att
belåtna med dede inte dem. Deär representerarpersoner som anser

alltför litet inflytande urvalet kandidater blisig ha och kan inteav
de för förtroende.med vilka de saknar Partierna harrepresentanterav

detta problem. Införandebörjat personval äracceptera ett ettsom av
försök komma till med del svårigheter. Väljarnadessarättaatt en av
skall få känsla de kan påverka vilka kommeratten av personer som

dem. ytterligare faktor personurvaletEn göratt representera som
viktigt allt andel väljarna bestämmer sittär störreatt av numera
partival först under valrörelsen. Ungefär hälften väljarna tarav
ställning först under valrörelsen. GilljamHolmberg 1993, sid 44

andeleninnebär fördubbling decennierDetta ett somen par av
sig så de enskilda kandidaterna har rejäl chansbestämmer sent att en

rpåverka.att
sig skall delta i personval eller i någon form föra framVare man

till politiker eller kanske bara känna närhet tillsynpunkter störreen
förväntas förtroendet fördet politiska något kan ökasystemet, som

verksamheten, så kännedom vilka politiska kandida-utgör ärom som
förutsättning.eller viktig Om känner tillter representanter en man

kännerpå någon kandidat så till till vilkenman person mannamn en
vända för skaffa infomtation eller framföra synpunkter.kan sig att

gäller samtliga politiska val. Vi kommer här medDetta att resonera
kommunalvalen. tvåanknytning till riksdagsvalen och Det dessa valär

från väljarnas sida.föranleder aktivitet och intressestörst störstsom
Analysen koncentreras också till valkretsen mötespunkt mellansom
väljare och valda.

En begränsning i giltigheten detta det inteär ärattresonemangav
självklart väljarna valkretsen viktig enhet.alldeles att ser som en

ligger dock i så fall främst kommunal nivå. VäljarnaProblemet ser
ofta de fall därtroligen kommunen den väsentliga enheten iävensom

delad i flera valkretsar. valkretsenkommunen Vare sigär samman-
faller med kommunen eller kommunen delad, varje valkrets såärär

får bild vi utgår från valkretsen vi utgårvistor att samma om som om
Riksdagsvalkretsarna däremot torde upplevasfrån kommunen. som

kända och accepterade bland väljarna. finns knappastrelativt Det
någon alternativ nivå kan konkurrera.som

Förutsättningar kandidatkännedomför

bestäms tillenskilde väljarens kännedom på kandidaterDen namnom
politiskdel personegenskaper bestämmertypstor av samma av som

socialantal olika avseenden. Dit hör utbildningsnivå,kompetens i ett
för politik. i dettaålder och givetvis intresse Intressantstatus,

kännedomen kopplad tillsammanhang alltså dessutomär äratt
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politiskapå detStorlekenpolitiskahos detegenskaper systemet.
diskussionerdemokratiteoretiskafaktor icentralvaritharsystemet en
enhetlitenstadsstatengrekiska setttid. Denalltsedan antik urvar en

medi ochförändradesFörutsättningarnanationalstatsperspektiv.ett
styrelseformrepresentationstanken. Denna utryrmneinförandet gavav

folkligtbibehållandemednationellamycketför större system av
såenmansvalkretsar ärimajoritetsvalssystemmedländerinflytande. I

okomplicerad.fortfarande ganskakunskapssynpunktsituationen ur
till ochparti kännahar bara attVäljarna representant en-peren

inplaceraofta lättdetsmå ärså atthetemavalkretsarna är att
bekantskapskrets.vidareiellergeografiskt rentrepresentanten enav

väsentligtdetväljarnakommunnivå tillfrånVi känner att anser
Westerståhll-kandidatenkommunendel representerar.vilken av

förefallerfi Detsid 821993,Johanssonsid 1101981,Johansson
med riksdags-sambandipersonbedömningar ävenrimligt attatt anta
speciell delvilkenhandlakommerutsträckningval i viss att avom

kommakanNågot attkandidatvalkretsen representerar. somsom en
riks-inplaceraför partiernatidigaresvårare attdet änängöra

nationellsigskapatkandidatervilldetkandidater, säga ensom
Proportionel-lokalregional bas.naturligsaknarposition, ensommen

endahar änväljarna avsevärtdessutominnebärvalla att enmer
Valkretsarnapå.hålla redakandidaterfåtaleller attettrepresentant

här igälleröverblicka. Dettasvårareochockså ofta större attär
gällerDetvalkretsarnaenheterna ärdärriksdagsvalen, stora.landet

kommunerna, ävenallt ideframför störrekommunalvalen,också om
med helasammanfalleroftavalkretsenochmindredärenheterna är

politiska enheten.den
storleks-olikaheltmed enhetervipåtanke rörMed att avossnu

mekanismernaytterligarenågot överfunderaskälfinnsordning, att
kommunernamindredekandidater. Ipåkunskapenbakom namnom

personliginslagmarkeratfortfarandesäkerhetallmedfinns ett av
sigvisadebekanta. Detbekantasåtminstoneellerbekantskap

åtföljandemedkommunsammanslagningendenemellertid senasteatt
intemedborgarepolitikeroch färrekommuneravsevärt större per

sigsadeandelensänkningmarginellinnebar varaän somavenmer
ohanssonesterståhlJkommunalpolitiker. Wmedpersonligt bekanta en

kompenserakanmassmediaInformation via antasftsid 471981
massmediariksdagsvalkretsarna ärkontakt. Ipersonligdirektminskad

dettapåinformationskanal. Det ärdominerandenödvändighetmed en
ellerDirektpolitiker.påtillkännasiglärmedborgarna namnetsätt
före-måttligtpolitikermedbekantskap ärpersonligindirekt

kommande.
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Kännedom kandidaterpå kommunalvalenom namn -

Andelen välj kan på någon kandidat har minskatnamnetare som uppge
tid. Det gäller både riksdags- och kommunalvalet. 1991 årsöver I val

någotkunde fyrtio väljarna någonöver kandidatprocent av namnge
i kommunalvalet, medan något under fyrtio kundeprocent namnge
någon kandidat i riksdagsvalet. Skillnaderna mellan nanmkunskapen
i de två valen har minskat, liksom skillnaderna i kunskapsnivå mellan

och kvinnor och mellan medborgare i olika åldrar.män Utbildnings-
nivå behåller i huvudsak sin betydelse för kännedom kandidater.om

faktorDen däremot har ökat i betydelse intresse för politik.ärsom
Politiskt har fått allt betydelse. fårMan därmedstörreengagemang
inte i lika utsträckning tidigare demia kunskapstor typsom av som en

bieffektgratis allmänt högre personlig kompetens. Holmbergav
1993, Johansson 1993

En faktor däremot har oförändrat eller möjligenstor rentavsom
ökande betydelse för kännedomen kommunfullmäktigekandidaterom

kommunens storlek. Antalet invånare kommuneni spelar påtag-är en
lig förroll känner till någon politikerkandidat. Inamnetom man
de allra minsta kommunerna kan hälften väljarnaöver av uppge

på någon kandidat. Därefter minskar andelen kontinuerligt tillnamnet
något tredjedel i de kommunerna. Skillnadernaöver berorstörstaen
inte på olika social sammansättning befolkningen stabila förärutanav
alla former kontroller. Inte kontrollerar för politisktav ens om man
intresse minskar skillnaderna. Man skulle väl kunna föreställaannars
sig mindre och lättare överblickbara kommuner bidrar tillatt störreett

Procentandel kan kommunalvaletsom namn -
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intresse för politik. Om så fallet, så det under alla ornständig-ärär
heter inte något förklarar namnkännedomen. Det såvitt kanärsom
bedömas mycket genuin storlekseffekt. kvarstår efterDen ävenen
omfattande kontroller för den eventuella betydelsen andra faktorer.av
Ungefär motsvarande skillnader mellan kommuner olika storlekav
fanns vid mätningar 1966 och 1970. dock inte fullt likaMönstret var
entydigt i dessa tidigare studier. den annorlunda kommunstrukturI

då förelåg det inte enbart storlek i antal invånaremättsom var som
väsentlig. Också kommunegenskaper fångasvar som genomupp

tätortsgrad hade betydelse förmätning kännedomen politiker.av om
Jfr Birgersson sid 202 återfannsDäremot inga systematiskam
skillnader mellan kommuner olika storlek i 1979 års kommun-av
undersökning. Möjligen sammanhänger detta med åtskilligaatt
kommuner förändrats under sjuttiotalet och den indelningenatt nya

sig.inte hunnit sätta Johansson 1993, sid 75 Det kanännu
finnstilläggas det inte några motsvarande skillnader mellanatt

kommuner olika storlek rörande kännedom på riksdags-av om namn
kan tolkaskandidater. Det det inte miljön i sigärattsom som

tillgenerellt stimulerar politiskt Det i stället direktärengagemang. en
effekt det i de små kommunerna i kommunalvalet frågaärattav om

mindre och överskådligt politiskt avgörande.ärett system som

Riksdagsvalkretsarnas storlek

Finns det då några skillnader i fråga nanmkärmedom mellanom
riksdagsvalkretsar olika storlek Här förutsätter vi massmediaattav

dominerande för informationden helt kanalen till väljarna. Vi utgårär
först från uppifrånperspektiv och på hur riksdagens ledamöterett ser

massmedia fårvia sitt material till sina väljare. Det visar sigut att
massmedias normala urvalskriterier i allt väsentligt avgörande förär
vilket det material riksdagsledamoten upphov tillsomav ger som

Jfrkommer in i media. WesterståhlJohansson 1985 I fråga om
denna material så utgår media emellertid också till väsentlig deltyp av
från parti respektive valkrets de enheter skall bevakas. Visom som
har ställt frågor till riksdagens ledamöter deras relationer tillom
massmedia. Med hjälp har ledamöterna delats in iav svaren grupper
med hänsyn till de har hög eller låg aktivitetsnivå på två olikaom en
områden, intervjuas respektive på korta frågor från media.att att svara
Alla ledamöter förmodas vilja aktiva, det ligger i rollen. Denvara

gränsdragningenabsoluta mellan högt och lågt mindre intresse.är av
Det väsentligt här konstatera fler ledamöter detär är att attsom
finns från valkrets, desto färre dessa högaktiva i relation tilläraven
media.
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Antal frånledamöter valkretsen medieaktlvitet-
Andel hög aktlvltetenivåmed

100

81o12141618202224a6283o2 4 6

Antal representanter

frågorIntervjuer -Korta:-

1995, sid 83.Figuren hämtad från Johanssonär

dessamassmediekontakternaiLinjerna i figuren beskriver mönstren
i detMedanregressionsanalys.sammanfattade med hjälptvå sätt av

aktiva viamycketalla ledamöter från mindre Valkretsar ärnärmaste
i detredjedelomkringså minskar denna andel medmassmedia, en

massmediafaktumkan tillskrivas detvalkretsarna. Dettastörsta att
detNäri valkretsarna.material omfrån ledamöterbevakar och intar

delbegränsadbevakamedmånga ledamöter nöjer sigär att avenman
hand valkretsarnai förstamaterialet. Detledamöterna såväl ärsom av

förhållandetändå konstaterasdiskuterar här, det kanvi attmensom
partierna harmindrefrån deför partierna. Ledamötermotsvarandeär

defrånmedia ledamöterhöras iförutsättningar och änstörre att synas
enheterdeoch partieruppfattar Valkretsarpartierna. Mediastörre som

ff781995, sidJohanssonskall utgå ifrån.bevakningensom
alltså dettadet sättledamöter blirfrågar riksdagensNär man

dendelväsentligförsvåraruppenbart Valkretsaratt stora aven
vifrågaviktigastesista kanskeverksamheten. Denpolitiska sommen

effektermotsvarandepåvisadet gårställer här är att uromoss
enhetRiksdagsvalkretsarperspektiv. ärväljarnas typ som man,aven

hänsynintenormaltsammanhang,i vissaväsentlig denhur tarän är
frågadennabesvaraför kunnaVi måstevid urvalsdragningar.till att

sarnrnanläggningkrävdeValkretsar. Detuppgifter från samtligaha en
Statsvetenskapligavidvalundersökningarnaisvarspersonerav

Även dettamed1994.1991 ochfrån två åri Göteborginstitutionen
gårDetgenerellastudera mönster.tillfår vi begränsamaterial attoss
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riksdagsvaletProcentandel kan namnsom -
Procent
so ..
q ..
a ..
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101000-tai-nom-isoooo
Vnlknhstodøk

alltförblirosäkerhetenValkretsarpå enskildagå in stor.inte att -
i dekan50här mellanskillnader viDe procentnoterar namnsom
fulltvalkretsarnadei ärvalkretsarna och 37mindre störstaprocent

belägga. Baravi kunnatpersonskillnadermed dejämförbara största
obligatoriskenbartmedmellanskillnadenden största gruppen

tyderAlltutbildningsnivåmed högst större.och ärutbildning gruppen
Visystemskillnad.genuinfrågadet härockså på ärävenatt om en

kommunstorlekkommunnivå konstaterapåi analysenkunde förut att
riksdagskandidater.påför kunskapennågon rollinte spelar om namn

rollspelar någonhellerdet interimligtföljaktligenDet är anta attatt
Deti valkretsen.kommunerstäder ärsmåellerfinnsdet storaom

harvalkretsenhelaöverblicktillmöjligheter överväljarens som
egenskaputbildning,förkontrollerarOmbetydelse. somenman

så sjunkerValkretsar,dessaklart mellanvarierar namn-grupper av
denDetden äriytterligare 2 störstamedkunskapen procent gruppen.

valkretsarutbildningsnivån i dessagenomsnittligahögre stora som
därdettatilläggaskan mönsternågot. Detandelenhållit att enuppe

innebärgenomsnittligtväljare100 000valkrets medminskning av en
kanväljarnaandelprocentenheteroch 10 störremellan 5att av

stabilt. Detbedömavi kunnat ärkandidat, såvittnågon sernamnge
1985 årstitt påförsta1994 och1991 ochföridentiskt likadant ut en

densamma.också härpå bilden ärtyderväljarundersökning att
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Slutsatser

Det inte alldeles givet hur skall tolka dessa skillnader.är man
Principiellt saken klar. Mindre Valkretsar bättre informeradeär ger
väljare Detta har kunnat beläggas flera och uppfattassätt vara
ställt allt rimligt tvivel. jämförelsenVad gäller mellan kommunalutom
nivå och riksdagsnivå så tolkar vi resultaten så det finns olikaatt
mekanismer det gäller infonnation. Pâ kommunal nivå såvälharnär
personlig kännedom information via massmedia betydelse. I frågasom

riksdagsvalet så torde massmedia spela den helt dominerandeom
rollen.

avgörande frågan delningDen de nuvarandeär störstaom en av
valkretsama förväntas effektkan positiv graden kandidat-ge en av
kännedom. Massmedias roll central och vi har understrukitär att
antagandena hur denna roll viktiga. Om vi skall fåutövas ärom en

kännedom kandidater delning nuvarandehögre valkret-om genom av
så förutsätter massmedia bevakningdet i sin behandlarattsar, nya

Valkretsar enligt principer de nuvarande. Detta blandärsamma som
kopplat till massmedias spridningsornråden. På lång siktannat

förefaller det sarmolikt anpassning sker så Valkretsaratt atten nya
behandlas enligt alltså fårprinciper i dag gäller och viattsamma som

förbättrad informationsnivå och ökad kunskap. På kort sikt ären
sannolikheten för effekter vid massmediesituation.rätt Detstörst
innebär det skall finnas flera massmedia i nuvarande valkretsar. Iatt
idealfallet skall de hamna i olika valkretsar. Media bör alltsånya

geografiskt koncentrerade helst finnas spridda i de olikainte utanvara
delar kommer ingå i de valkretsarna. skall detMan närattsom nya

bedömningar detta slag medveten det lokalagäller ärattav vara om
väsentliga. Johansson 1995 Vi kan på siktmedia är mestsom

förvänta fler Regionala media harsannolikt lokala etermedia.oss
begränsad betydelse och där också mediestrukturen statisk.är mer

geografiskmassmedias effekt så spelar själva storleken,Förutom
gäller antal väljare, också roll. Vikten den direktaoch vad av

tydlig kommuna-lokalanknytningen för kandidaterna mycket detär
den också förplanet. Det förefaller mycket sannolikt viktigäratt

mentala inplacering kandidaternariksdagsvalet, väljarnasäven om av
innebärhär inte primärt bygger på personlig bekantskap, attutan man

kopplar massmedieförmedlad information med sinväljaresom samman
förlokalkännedom. Det förefaller finnas grund slutsatsen attegen

blir lättare med mindre Valkretsar och färre kandidater hålladetta att
reda på.
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Bilaga 3

socioekonomiskaochBefolkningsstmlçtur
i Valkretsarfyraförhållanden

HolmbergIngvar

Bakgrund

de fyraeventuell delningutredningenpågåendeDen avsom en
Östergötlands länStockholms län,Stockholms kommun,valkretsarna

vuxitValkretsardessabakgrund ihar sinGöteborgs kommunoch att
iandra Valkretsaravvika frånkommitdärföralltför ochsig attstora

landet.
valkret-detbetydelsenförhållande pekar systernDetta att avav

liteinågorlunda robustiindelatskall ettlandet är settvarasar som
valkretsarnaordmed andrainnebärtidsperspektiv. Detlängre att

alltför starktväxande ellerstarktalltförskall havarken enen
befolkning.avtagande

barakrävs interobustskallvalkretssystemFör enatt ett vara
Även börbefolkningsmässigtorganisation.välordnadpolitiskt

sammansättning.lämplighavalkretsen en
faktorertill sådanaskall hänsynbarainteinnebärDet taatt man

fördelninggeografiskatillväxt ochstorlek,befolkningens utansom
strukturen.socioekonomiskaockså den

för in-utgångspunktfå undantagendastmed ärEftersom länen
följandedenfrån länen iutgåvikommeri valkretsardelningen att

Sverige. Dennaibefolkningsutvecklingenbeskrivningenallmänna av
diskussionenutgångspunkt förbildafår sedanbeskrivningallmänna av

därregionerbefolkningsutveckling i deochbefolkningsstruktur nya
skall bildas.Valkretsar

Befolkningsutvecklingen i länen

i länenoch inkomsterbefolkningutvecklingenbetraktarOm avman
Settkonservens.intressanttidsperspektiv finnerlängrei liteett man en

framåtseklet ochbörjansig frånsträckertidsperspektivi ett avsom
densiggradvislänenbefolkningsandelen i närmatrelativadenhar
oftaharregionalpolitiska debattendeninkomstandelen. Irelativa man

mellan olikabefolkninglandetsomfördelningenframhållit den stora av
sekletbörjansedanförändringenpålandsdelar. Ser närmare avman
tabellFöljandesärskiltfall inteflestai deförändringarna stora.är

länsregioner.fördelning påbefolkningenssammanfattar
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befolkning årentotalafördelning på sju regioner i landetsBefolkningens procent av
1900-1990

19901970 198019601920 1930 1940 1950Region 1900 1910

18,4 19,117,0 18,312,5 13,8 15,69,2 10,3 11,2Stockholms-
regionen
AB

17,1 17,1 17,016,4 16,6 16,717,8 17,5 17,3 16,6Mellan-
sverige
CDETU

9,3 9,110,3 9,8 9,511,91 11,4 11,0 10,7Smålandoch 12.5
Skaraborg
FGHIR

14,2 14,215,1 15,1 14,8 14,7 14,5 14,0 13,7 14,1Syd-
sverige
KLM

23,1 23,223,9 23,5 23,3 23,1 22,8 22,8 22,9Våst- 24,4
sverige
SNORP

7.0 6,7Södra 8,9 8,8 8,9 8,6 8,2 7,8 7,7 7,1skogs-
bygden
WX

11,0 10,612,9 13,3 13,3 12,8 12,4 11,0Norraskogs- 12,1 12,5
bygden
Y ZACBD

Diagram
Befolkningsutveckling länsregioneri

1975 19901945 19601930
År
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Med för Stockholmsregionen så ligger förändringenundantag under
hela procentenheter i samtliga landsdelar1900-talet inom treett par,

det under dessa år skett betydande förändringar i näringslivtrots att
och sysselsättning.

Stockholmsregionen blivit alltmerDet enda undantaget är som
fördubblatsdominerande. befolkningsandel har frånDess änmer -

9 till 19 procent.procent
har naturligtvis under den gångna perioden skett betydandeDet en

folkomflyttning de sju storregionema. Flykten från landsbygdeninom
till inom storregionema förklaras i utsträckning struk-tätorter stor av
turomvandlingen inom näringslivet.

Stabiliteten i den relativa befolkningsfördelningen kan isättas
relation till den ekonomiska stabiliteten. följande tabell visas förI de
sju regionerna deras relativa andel landets totala inkomst underav
l900-talet.

Inkomstandelar sju regioner iför landets totala inkomst åren 1910-1990procent av

Region 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Stockholmsregionen
AB 26,6 22.1 27.5 24.6 23,3 24,6 25,0 22,9 24,4

Mellansverige
CDETU 12,8 16,4 13,2 14,4 14,2 14,2 16,0 16,3 15,8

Småland Skaraborgoch
FGHIR 6,8 7,6 7,3 7,8 7,3 7,2 8,1 8,3

Sydsverige
KLM 22,5 14,4 21,4 20,8 19,8 20,0 13,5 13,9 13,5

Västsverige
SNORP 14,1 21,4 16,915,1 17,3 17.0 21,8 21,9 22,0

Södraskogsbygden
WX 7,9 8,3 6,8 6,6 7,6 6,8 6,3 6,5

Nomi skogsbygden
YZACBD 9,3 9,8 8,8 8,9 10,6 10,2 9.3 10.2

Stabiliteten i dessa andelar påfallande i den föregåendeär än änmer
tabellen befolkningsandelar. Detta gäller för Sydsverigeöver t.ex. som
hade tillfällig ökning inkomstandelsin under och efter andraen av
världskriget framför allt gäller det den s.k. SNORP-regionenmen som
stadigt ökat sin inkomstandel sedan början seklet. Följande tabellav
visar förhållandet mellan regionernas inkomstandel och deras be-
folkningsandel. finner långt gångenMan utjämning, dvs. kvoternaen

sig alltmernärmar ett. -
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åren 1910-1990sju regionerInkomstandelbefolkningsandel för

Region

Stockholmsregionen
AB

Mellansverige
CDETU

Smålandoch
Skaraborg
FGHIR

Sydsverige
KLM

0,9470,948 0,9480,7440,729 0,7560,6480,592 0,911Västsverige
SNORP

0,9250,9290,8860.8550,806 0,9640,7850,891 0,935skogsbygdenSödra
WX

0,9270,9320,8450,8250,668 0.8250,6580,7570.744skogsbygdenNorra
YZACBD

det skerdärförsammanhangi detta ärrimlig hypotes attEn en
befolkningsandel ochmellanuppstår balanssådan detutjämning att en

inokornstskillnader varitdessatroligtdärförinkomstandel. Det är att
regionaladendrivkraft bakomstarkoch kommer om-att vara en

det skertillmedverkadenSamtidigt kommer attflyttningen. att en
inkomsterna.utjämningregional av

i fyra ValkretsarUtvecklingen

Stock-bildasskallValkretsar äreventuelltregioner därfyraDe nya
Östergötlands Göteborgsochlänlän,Stockholmsholms kommun

Valkretsarbilda dessa ärtillmotivenEftersomkommun. attett nyaav
förbefolkningsunderlaglämpligareskalldärigenom ettatt man

befolkningsut-både hurintressekan detvalprocessen att seavvara
framtiden.sig iden kommerår och hurtidigarevecklingen varit att te

regionsförrollspelarbefolkningsstrulcturenEftersom stor en
depåliteintressant närmareocksådetutveckling kan att sevara

avsnittenföljandeI deregioner.dessaförhållandena isocioekonomiska
dessairegionernade fyraochgenomgång en avav varges en

avseenden.
befolkningsprognosdenredovisningdennaunderlag för ärEtt som

Enligt denna1994.i decembercentralbyrånStatistiskaframlades av
mittentillända framfortsättabefolkning växaSverigeskommer attatt

invånare.miljoner9,6på drygtmaximumdå nå sittoch2030-taletav
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och år 2050,befolkningenDärefter viss minskning ärsker somaven
9,6till något undergått tillbakaslutår, har befolkningenprognosens

den relationbakgrundunderlag ochmiljoner. Med detta mot avsom
för kan vibefolkningsandel läneninkomstandel ochfinns mellansom

läneni de tvåbefolkningenden framtidaslutsatserdra vissa om
Östergötlands ochStockholms kommunlän. FörochStockholms län

respektiveutfördafinns befolkningsprognoserGöteborgs kommun av
2050.tiden årså långt fram ikommun inteän somom

respektivehämtad frånstatistik dendet gäller övrigNär är
uppgifter kommunernaavdelningar medankommuns statistiska om

regionalstatistiska databasenfrån denlänen hämtatsinom de två
Örebro.centralbyrån ivid StatistiskaRSDB

i detsålunda ställtsinformationDen presenterassammansom
olika avseendenvariationen iform kartor visarföljande i av som

region. de två kommunernaolika delar inom I utgörsmellan resp.
deide kommunerförsamlingar medandessa delområden utgörs avav

två länen.
pentiler dvs.för s.k.informationenI samtliga kartor presenteras

omfattar 20har klassindelats så varje klassuppgifterna procentatt av
område. Från dennaingår ide församlingar eller kommuner som resp.

därbefolkningsutvecklingenundantag gällerhuvudregel finns ett som
uppvisat tillväxtmellan delområdenuppdelningen i stället gjorts som

eller minskning.
befolkningsutvecklingen årenDe indikatorer använts ärsom

utbildningsnivåmedelinkomsten,1986-1990 och åren 1990-1994,
någotgymnasieutbildning eller iandel med minstmätt som personer

kvotenpostgynmasial utbildning sysselsättningfall mättsamt som
nattbefolkning.mellan sysselsatt dag- och

Stockholms kommun

dettaStockholms län riksområdena och i ärutgör ettensam av
befolkningsmässigt. Trots dettaStockholms kommun dominerande rent

grad kommit bestämmashar utvecklingen i kommunen i hög att av
varit fördelningenutvecklingen i övriga regionen. Framför allt har det

varitbostadsbyggandet mellan Stockholm och övriga storsom avav
betydelse.
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1990-2050 000-talåren lStockholmsregionenBefolkningen i

År StockholmsBefolkning iStockholms-Befolkning i
kommunregionen

67416401990

705720l

72080012000

732830l2005

7408501lO20

7481 8702015

75689012020

betydandeuppvisatharkommunStockholmsiUtvecklingen en
tabell visar. Framovanståendeutvecklingdenskillnad gentemot som

befolkningenmellanförhållandestabiltrelativtråddetill år 1950 ett
del påStockholmsandel förmedoch övriga länetkommuneni caen

1940-talettill slutetbefolkning. Framhela regionens60 procent avav
70högstnåddebefolkningsandelen och nästan procent.ökade som

kranskommunerStockholmsibostadsbyggandetökadeår 1950Efter
1950-slutetbörjade MotbefolkningstillväxtStockholmsoch avta. av

invånare800 000nivå med drygtinvånarantalet sin högstatalet nådde
tillbakagångbefolkningregionensStockholms andeldå avvarmen

snabbare.börjatregionen hadei växaandra kommunerdvs.
befolk-andel regionenshar kommunensårenUnder de senaste av

befolkningenSamtidigt hardrygt 40stabiliseratsning procent.
befolkningandelen regionensOm vibörjatåterigen växa. attantar av

uppgå tillfolkmängdskulle länetsår 1995efterförblir konstant ca
2020.kring âr760 000

med mycketförsamlingar28består i dagkommunStockholms av
Domkyrkoför-inågrabefolkningsstorlek, frånskiftande tusen som

ÄvenSpånga.ochHägersten40 000 i Farsta,tillsamlingen över som
karaktär. Deskiftandemycketstrukturensocioekonomiskaden är av

förhållanden figurdessanågraillustrerarföljande fem kartorna av
5.6i-v.

Befolkningsutvecklingen

i för-befolkningsutvecklingenillustrerartvå kartornaförstaDe
1990-1994.och1986-1990två periodernaunder desamlingarna

detunderrått Stockholm harlänge iutveckling väntnegativaDen som
underbefolkningsförändringenavspeglas idecenniet vilketsenaste

Även fortfarandedet1980-taletslutettvå perioder.dessa mot varav
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negativvisadei stadenolika hällpåflertal församlingar enett som
Öster-i Söderortframför allt belägna ävenbefolkningsutveckling men
1990-vi kommer inkategori. Närtill dennamalmsområdet hörde

befolknings-tid haftunder dennaHässelbytalet det baraär ensom
minskning.

utarmning cityom-storstäderutvecklingen itypiska ärDen aven
tillväxtoch snabbkontoriseringgrund ökadrädet delvis avenav

trenddennaStockholm harförortsområden i periferin. Ibefolkningen i
ibefolkningstillväxtrelativthaftmedi ochbrutits stortatt enman

staden.centrala delar av

Sysselsättning

starkmycketnattbefolkning visar påochmellan dag-Förhållandet en
kommunen. Dencentrala delar iarbetsplatser tillkoncentration av

Domkyrkoförsamlingenavseendei dettaförsamlingen ärmest extrema
bor000 sysselsattaoch knappt 2000 arbetsplatsermed 64nästan som

koncentrationdelar finns detdessaförsamlingen. Förutomi aven
likaskillnaden inteKistai och ärarbetsplatser Bromma även storom

bostädernatillstaden. Ser ärcentrala delarnai de man varavsom
återfinns i kommu-huvudsakligendessadet helt klartbelägna är att

ocksåstaden. Härdet kallas Yttreperifera delar i ärsomnens mer
gårHässelby där detiarbetsplatser mycket nästanantalet t.ex.som

sysselsattaoch Vantör medarbetsplatsfem sysselsatta tre perper
arbetsplats.

Inkomster

tidigarevisatsStockholmsregionen liggeriMedelinkomsten som
helhetStockholmriket i övrigt. Iförhållande tillmycket högt i som

timerstadennågot 155 000 kr. Igenomsnittsinkomsten överär man
går ganskaoch detde centrala delarnainkomsterna ide högsta en

Mälaren och dessoch söderförsamlingarmellanskarp gräns omnorr
VällingbyVästerled ochförsamlingarnautlopp. I Västerort är

genomsnittlig inkomst.avvikande med över

Utbildning

för Stockholms delutbildningsnivån har denna mättsdet gällerNär
helautbildning. Medpostgynmasialandelen medpersonersom

distinktfår mycketför jämförelsenbaskommunen ettmansom
staden:skiktningen iåterspeglar den socialatydligtmönster som



326 Bilaga 3 SOU 1995:143

huvudsak församlingarpostgymnasial utbildning bor i imedPersoner
de delarcentrala delarna staden. Söderort ochi deligger avavsom

andelar medfrån har betydligt lägreliggerVästerort centrumsom
församling har högst andel medutbildning.postgymnasial Den som

förgenomsnittetligger drygt 50postgymnasial utbildning överprocent
den lägsta andelen liggerförsamling harStockholm medan den som

genomsnittet.under50nästan procent

Stockholms län

Stockholms län dominerandeframgått tidigare avsnitt harSom enav
befolkningsutveckling ochSverige både det gällerställning i när

femtedel landetsharekonomisk utveckling. Länet nästan aven
inkomster.fjärdedel landets samladebefolkning och inemot en av

gäller sambandetförts fram tidigare detden hypotesEnligt närsom
ekonomisk utveckling skullebefolkningsutveckling ochmellan man

perspektiv skulle sigsig Stockholm i längrekunna närmavänta att ett
inkomster.femtedel både befolkning ochläge där harett man en av

000skulle innebära befolkningsökning i runda tal 300Det en
fram till år 2025.personer

åren 1990-2050 l 000-talBefolkningen i Stockholmsregionen

År Befolkningen i
Stockholms län

6401990 1
1995 1 720
2000 l 800
2005 1 830
2010 850l
2015 870l
2020 890l

Enligt beräkning skulle kunna räkna med befolkningendenna attman
på skulle komma stabilisera sig på nivå under 2sikt att straxen
miljoner invånare vilket innebär ganska stabil tillväxt på procentenen

femårsperiod.per
stårStockholms län består 25 kommuner alla i mycketettsomav

beroendeförhâllandestarkt till centralorten Stockholm grund av en
starkt integrerad arbets- och bostadsmarknad. Det finns ganskaen

skillnad i utvecklingen söderort.markant i och De kommunernorrort
ligger Stockholm har i allmänhet vuxit snabbare deänsom norr om

söder Stockholm. finns också betydande skillnaderligger Detsom om
fallet dedet gäller inkomstutvecklingen. l det här ärnär norra

gynnade.kommunerna mer
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ochbefolkningsutvecklingenillustrerarkartornafemföljandeDe
5.7i-v.figuri länetförhållandensocioekonomiskavissa

Befolkningsutvecklingen

i kommuner-befolkningsutvecklingenillustrerartvå kartornaförstaDe
Under de1990-1994.och1986-1990periodernatvådeunderna

likartad ochganskavaritbefolkningstillväxtenharperiodernabåda
medperspektiv procentöversvensktirelativt enettdessutom settstor

koncentreradhuvudsakiBefolkningstillväxten ärgenomsnitt.år iper
tillväxtenmedankommunendelendenitill kommunerna avnorra

länsdelen.södradenibetydligtvarit svagare

Sysselsättning

arbetaravseendemedbådekanSysselsättning mätas personenvar
dagbefolkningtalarfalletförradetbor. Ioch ommanpersonenvar

måtttvåmellan dessaKvotennattbefolkning.detoch senare om
vadsjälvförsörjandekommun ärutsträckningvilkeniindikerar en

påefterfråganutsträckningi vilkenalternativtellerarbetsplatsergäller
kommunen.denfrånfolktäckasarbetskraft kan egnaav

iarbetsplatskoncentrationbetydandefinnslänStockholmsI en
kommuner ärdessaIoch Sigtuna.SolnaSundbybergmedStockholm

arbets-tillgängligadenmycket änstörrearbetsplatser egnaantalet
sådubbeltarbetsplatser stortantaletSolna somI ärkraften. t.ex.

Dessa därförkommuner ärkommunen.iborsysselsattaantalet som
därmedocharbetandeinpendlingberoendegradi hög personeravav

kommu-andraden störreItrañksystem.fungerandevälockså ettav
nattbe-ochdag-mellanbalansråder iSödertälje settstortnen --

rollenÖvriga speladärförkommeri länet attkommuner somfolkning.
samtidigtochcentralkommunernaarbetskraft förmed svaraförsörj are

bostadsbehovet.för

Inkomster

genomsnittlighögrelativtharStockholms länikommunerSamtliga en
iskillnaderbetydandeganskaändåfinns genom-länetInominkomst.

i kommunerinkomsternahögstadefinnerManinkomst. somsnittlig
kommun.Stockholmsoch österhalvcirkeli väster,ligger omnorren

genomsnitts-landets högstamedDanderydingårdennaI t.ex.grupp
kommerlängrebetydligt lägreblir sedanInkomsterna maninkomst.

söder.ochibådekommunergällerdettaochStockholmfrån norr
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Utbildning

När det gäller utbildningsnivån finner höga nivåer i Stockholmsman
län i jämförelse med andra delar landet. Inom lånetav ser man en
liknande variation i utbildning gällde för inkomsten med detsom
undantaget Stockholms kommun tillhör de kommuneratt har densom
högsta andelen den befolkningen med lägst gymnasieut-av vuxna

Ävenbildning. här andelen med stigande avstånd från Stock-avtar
holms kommun. Andelen gymnasieutbildade varierar från 20ca

Norrtälje till 60nästan Danderyd.procent procent

Östergötlandslän

Östergötland ingår i region Mellansverige i principsom omger
Stockholms län. En näraliggande slutsats utvecklingen i regionenär att
både ekonomiskt och befolkningsmässigt stått under starkt inflytande
från Stockholm. Man finner dock Mellansverige haft mycketatt en
stabil position både vad gäller befolkning och inkomster.

Vid seklets början utgjorde befolkningen i det 18närmaste procent
rikets befolkning och därefter följer årtionden med långsamav en

minskning under de decennierna förbytts i lika långsamsenastesom en
uppgång och i dag regionens befolkningsandelär 17 procent.

Ser på andelen landets samlade inkomster så har den ocksåman av
legat i det stillanärmaste 16 Mot bakgrund denprocent.ca av
modell vi antagit tidigare kan vi därför inte någonväntasom oss

tillväxt regionensstörre befolkning i lite längre tids-sett ettav
perspektiv.

Befolkningen i Mellansverige 1990-2050 l OOO-tal

År Befolkning i Befolkning 1
Mellansverige Östergötlands län

1990 1 460 403

1995 1 485 416

2000 1 530 428

2005 5501 434

2010 5701 440

2015 5901 445

2020 1 610 451

ÖstergötlandsUtvecklingen i län har varit något armorlunda. Trots att
befolkningen i länet stadigt vuxit ända sedan 1900-talets början har
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drygt till i30 dag 28 Bakom denna sista siffraprocent procent.ca
döljer sig viss återhämtning de åren. Under 1900-taletsenasteen
ökade befolkningen från till280 000 415 000 invånare dettaöver men
skulle då innebära något mindre tillväxt i regionen i sin helhetänen
på grund minskningen i den relativa andelen. viOm antar attav
andelen regionens befolkning förblir konstant efter år 1995 skulleav
länets folkmängd uppgå till år450 000 kring 2020.ca

Östergötlands län består 13 kommuner grupperade denruntav
centrala kommunen Linköping tillsammans med Norrköping ärsom
befolkningsmässigt dominerande med två tredjedelar länetsav
befolkning.

femDe följande kartorna illustrerar befolkningsutvecklingen och
vissa socioekonomiska förhållanden i figur i-v.länet 5.8

Befolkningsutvecklingen

första två kartorna illustrerar befolkningsutvecklingenDe i kommuner-
under de två perioderna 1986-1990 och Befolk-1990-1994.na

ningstillväxten har varit ganska likartad under de båda perioderna.
Tillväxten har varit koncentrerad till Linköping och de närmaste
grannkommunerna. Befolkningen i Linköping har vuxit med drygt en

i genomsnitt år vilket förtypiskt s.k. K-regioner iärprocent per
landet. Denna tillväxt har till viss del skett andra kommuners
bekostnad. speciellt de kommuner periferiDet ligger i länetsär som

haft mycket befolkningsutveckling vissa falloch i ävensom en svag
minskning.en

Sysselsättning

Förhållandet mellan dag- nattbefolkning tvåoch visar deatt stora
kommunerna Linköping och Norrköping helt dominerande detär när
gäller utbudet arbetsplatser. Dessa kommuner därför i hög gradärav
beroende inpendling arbetande från övriga kommunerav av personer

fungerande trañksystem. finnsi länet och därmed också väl Detettav
det antaletsystematisk skillnad mellan kommunerna gällernären

arbetsplatser. ligger Linkö-De kommuner och västersom norr om
pingNorrköping har något bättre balans mellan sysselsatta ochen
arbetsplatser de kommuner ligger i söder.än som
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Inkomster

Östergötlands genomsnittlig inkomstharlänikommunerSamtliga en
ochmellan högstaVariationenlän.i Stockholmsunder denliggersom

län. DeStockholmsiockså mindreden änmedelinkomstlägsta är
NorrköpingochLinköping ävenfinner iinkomsternahögsta menman

inkomst-harFinspångSöderköping ochtvåde närmaste engrannarna
för länet.genomsnittetliggernivå översom

Utbildning

Stockholmsinågot lägredennautbildningsnivån ängäller ärdetNär
Även dethärhögskoleregion. ärhär finnsdetlän äventrots att en

följdplatsenfrämsta tättintar denNorrköpingochLinköping avsom
Även södrai denfallet dethäri det ärFinspång.ochSöderköping

Såandelarna.de lägstafinnerlänet t.ex.delen varmansomav
ilåg 13gymnasium så3-årigt procentmed minstandelen som

Linköping.i36denmedanBoxholms kommun procentvar

kommunGöteborgs

ocksåVästsverige äri regioneningårkommunGöteborgs en avsom
Ända harbörjansekletssedanlandet.iregionernastabilade mest

medpå 23befolkning legathela landets procentandelregionens caav
24andelendå närmaredecenniernatvâför de förstaundantag var

procent.
ocksåså har densamlade inkomsterlandetsandelenSer avman

denbakgrundMot23stilla pådeti procent.legat närmaste runt av
någon störredärför intevi väntaantagit tidigare kanvimodell osssom

tidsperspektiv.lite längreibefolkningregionenstillväxt sett ettav

000-tal1990-2050 lårenVästsverigeBefolkningen i

År Befolkning iiBefolkning
kommunGöteborgsVästsverige

43300021990
44505021995
45507522000
46010022005
46512022010
47015022015
48018022020
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del frånhar skilt sig helGöteborgs kommunUtvecklingen i en
Befolkningstillväxten i kommuneni regionen.utvecklingen resten av

låg inteår 1970. Bakom denna tillväxtbetydande ända fram tillvar
tillskott i befolkningockså betydandefödelseöverskottbara utanstora

avseendekommuner. I dettaangränsandeinkorporeringar avgenom
befolkningentrendbrott1970-taletinnebar avsevärt attett genom

tillfortsatte ända framsnabb takt. nedgångminska i Dennabörjade
till antal.började ökadå befolkningen återigenslutet 1980-taletav

be-andel regionensbetyder kommunensutvecklingDenna att av
till högstabörjan sekletfrån 13 ifolkning först ökade procent enavca
inneburitNedgången haromkring år 1970.nivå 25 attrunt procent

stabiliserats påbefolkning harandel regionenskommunens ennuav
nivå på omkring 22 procent.

ökaoch förväntas fortsättatill 445 000uppgår i dagBefolkningen ca
kommunentillväxten isekelskiftet. Om vitakt framtilli lugn antar att

befolkningsutvecklinghela regionensbalans medkommer iatt vara
000.uppgå till 480befolkningen år 2020skulle ca

mycketförsamlingarbestår i dag 36kommunGöteborgs avav
medbefolkningsmässigt ochytmässigt ochstorlek bådevarierande en

fem kartornaföljandesocioekonomisk struktur. Deskiftandemycket
figur 5.9i-v.förhållandennågra dessaillustrerar av

Befolkningsutvecklingen

kommuner-befolkningsutvecklingen itvå kartorna illustrerarförstaDe
och 1990-1994. I1986-1990två periodernaunder de stort settna

och hälftenbefolkningstillväxthaftförsamlingarna harhälften enav
Även1986.perioden sedan årunderbefolkningsminslcninghafthar en

harTillväxtenutvecklingen likadandelperiodernatvåunder de ut.ser
delarperiferatill kommunenskoncentreradhuvudsak variti menmer

centralabefolkningen i de1980-taletåren i slutet ävenunder växteav
församlingarna.

utarmning cityom-i storstäderutvecklingentypiska ärDen aven
tillväxtoch snabbkontoriseringgrund ökaddelvis pårådet avenav

Göteborg harperiferin. Iförortsområden iibefolkningen man
detrend eftersom ingendennalyckats brytauppenbarligen merav

befolkningsminslcningupplevt någonförsamlingarnacentralt belägna
perioden.under
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Sysselsättning

starkmycketpånattbefolkning visarochmellan dag-Förhållandet en
delar. Dencentralatill kommunensarbetsplatser mestkoncentration av

medDomkyrkoförsamlingenavseendei detta ärförsamlingenextrema
boende isysselsattaarbetsplatsermångasåtio gångernästan som

gångerBjörlanda med sjuirådersituationliknandeförsamlingen. En
bostädernatill ärboende. Serarbetsplatsermångaså varmansom

periferaåterfrms i kommunensdessahelt klartdetbelägna är att mer
arbetsplatser.också fåhär finnsochdelar

Inkomster

förgällerför vadunderkantligger iGöteborgiMedelinkornsten som
till kommu-förhållandeöverkant iiStockholms länikommuner men

Östergötlands i inkomstvariationenbeskriverbildlän. Deni somner
fördär värdetindexi ställetnivåernade absolutainte ettutanger

tydligtmycket mönsterfinnertill 100. Vad ärGöteborg ettsatts man
medförsamlingar övervariation. Iinkomstemasi gruppen av

AskimLångedrag,högstatusområdenfinnermedelinkomst somman
Örgryte. finnergenomsnittetundermed inkomstIoch mangruppen

staden.centralaoch i delariförsamlingarställeti avnorr

Utbildning

delför Göteborgsutbildningsnivån har denna mättgällerdetNär som
motsvarandepostgynmasial utbildning. Görmedandelen manpersoner

mycketfårgenomsnittetrelation tilloch ijämförelse mäter ettman
iutbildning borpostgymnasialmedPersonerdistinkt mönster.

älv. Skillnadensöder Götaliggerförsamlingarhuvudsak i omsom
har högstförsamlingbetydande. Denförsamlingarolikamellan är som

70drygtutbildning ligger överpostgymnasialmedandel procent
har den lägstaförsamlingdenGöteborg medangenomsnittet för som

genomsnittet.underdrygt 70liggerandelen procent
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5.6iFigur

STOCKHOLMS KOMMUN

Befolkningstillväxt 1986 1990-

Procent

-4.4 -
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5.6iiFigur

KOMMUNSTOCKHOLMS

19941990Befolkningstillväxt -

Procent

-2.0 -

2.5-

4.02.5 -

4.0 7.2-

24.57.2
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.6iiiFigur 5

STOCKHOLMS KOMMUN

Sysselsättning 1992

Dagbefolkning i nattbefolkningprocent av

Procent

5823 -

58 93-

93 134-

134 206-

206 3477-
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5.6ivFigur

KOMMUNSTOCKHOLMS

1992capitaInkomst per

Index

87.0 93.5-

93.5 97.0-

97.0 104.1-

104.1 110.5-

110.5 127.0-
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5.6vFigur

KOMMUNSTOCKHOLMS

1993utbildningEftergymnasial

Index

53.9 74.2-

74.2 100.0-

100.0 122.0-

122.0 141.1-

141.1 154.4-
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5.71Figur -

LÄNSTOCKHOLMS

19901.986Befolkningstillväxt -
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Figur 5.7ii
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5.7ivFigur
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5.8iFigur
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Figur 5.8ii
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Figur 5.91
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Figur 5.9ii
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Figur 59m

GÖTEBORGS KOMMUN
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5.9ivFigur

GÖTEBORGS KOMMUN
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Figur 5.9v

GÖTEBORGS KOMMUN
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Bilaga 5

valkretsindelningarna.effekter de alternativaMandatmässiga av
fram-valkretsalternativen ärför varje kombinationEtt resultat av

1994 års röstfördelning mellanutgångspunkt imedräknat
partierna

PartiMandatAlternativ

kdsA.B.E.O-län mps c vm

18 15161 26 27 22val 80Enl 94

17 14162 25 27 21831.1.1.1
22 17 1482 162 25 271.1.1.2

1421 1783 162 25 271.1.3.1
22 17 14162 25 27821.1.3.2

17 14163 25 26 21831.1.2.1
1427 21 1782 163 251.1.2.2

1425 21 17164 24841.2.1.1
26 21 17 1483 164 241.2.1.2

1425 21 17164 24841.2.3.1
1426 21 17164 24831.2.3.2
1417164 24 25 21841.2.2.1
1426 21 17164 24831.2.2.2

1426 21 17164 24831.4.1.1
1426 21 17164 25821.4.1.2
1426 21 17164 24831.4.3.1

17 1426 2182 164 251.4.3.2
1425 21 1783 165 241.4.2.1

26 21 17 14165 24821.4.2.2

20 17 1424 2584 1651.5.1.1
21 17 1424 2583 1651.5.1.2

1425 20 1784 165 241.5.3.1
1421 17165 24 25831.5.3.2

20 17 1325166 24841.5.2.1
17 1425 20166 24831.5.2.2
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Alternativ Parti Mandat

äA.B.E.O-län ä m

24 171.3.1.1
1.3.1.2 24 17

24 171.3.3.1
. 24 171.3.3.2

24 171.3.2.1
171.3.2.2 24

24 17.1.
.

25 17.1.
.

24 17.1.
.

1725.1.
.

172.1.2.1 24
24 172.1.2.2

24 172.2.1.1
24 172.2.1.2

172.2.3.1 24
24 172.2.3.2

17242.2.2.1
24 172.2.2.2

17242.4.1.1
24 172.4.1.2
24 172.4.3.1
24 172.4.3.2
24 172.4.2.1

17242.4.2.2

16242.5.1.1
17242.5.1.2
16242.5.3.1
17242.5.3.2
16232.5.2.1
16242.5.2.2

17242.3.1.1
17242.3.1.2
17242.3.3.1
17242.3.3.2
17242.3.2.1
17242.3.2.2
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PartiMandat

å;EPw åÖB Iä

26 21163 24844.1.1 1
163 25 26 21834.1.1 2

26 21163 24844.1.3.1
26 21163 25831.3.24
25 2184 164 244.1.2.1
26 21164 24834.1.2.2

2025165 24854.2.1.1
2025165 24844.2.1.2
20165 24 25854.2.3.1
2024 2584 1654.2.3.2
2025165 24854.2.2.1
20165 24 25844.2.2.2
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Auuernaüv Iäutühdandat

AnB.EX34än Wn1 s å

83 163 25 26
82 163 25 27
83 163 25 26
82 163 25 27
83 164 24 26
82 164 25 26

3.2.1.1 84 165 24 25
32.L2 83 165 24 25
3.2.3.1 84 165 24 25
3J23.2 83 165 24 25
3.2JL1 84 165 24 25
32JL2 83 165 24 25

3.4.1.1 83 165 24 25
34.L2 82 165 24 26
3.4.3.1 83 165 24 25
3AL3.2 82 165 24 26
3AL2.1 83 166 24 25
3AL2.2 82 166 24 25

M11 84 166 24 25
ana 83 166 24 25
%31 84 166 24 25
1m2 83 166 24 25
35m 84 167 24 25
amz 83 167 24 25

3.3.1.1 83 166 24 25
3U3J2 82 166 24 25
3.3.3.1 83 166 24 25
33.32 82 166 24 25
3312.1 83 166 24 25
33Jl2 82 166 24 25
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6Bilaga

avvi-därundersökta165fall devid deför partiernaRöstandel av
ochhurangivandeuppstår med storproportionalitetfrånkelse av

underrepresentationenrespektiveröstande] över-vilkenvid
uppstår.

300 fastavalkretsar,och 31med 29vid valsystemAvvikelseri ii
olika divisorermandat och

1,4divisorFörsta

5,2 4,15,047,8 6,25,723,9

4,15,024,848,9 6,24,24,7

1,3divisorFörsta

6,727,123,440,2 4,57,16,5

1,25divisorFörsta

6,77,14,541,3 6,15,524,3

6,727,123,4 4,540,2 7,16,5

6,77,137,7 4,59,18,521,9

6,77,120,4 4,511,110,535,2

18,044,0



376 Bilaga 6 SOU 1995:143

Avvikelser vidiii valsystem med 33 valkretsar, fasta300 mandat och
olika divisorer

Första divisor 1,4

21,4 7,743,8 8,2 6,7 5,5 4,5

48,96 24,8 4,7 4,4 6,24 5,02 4,1

47,84 23,9 5,2 5,0 4,16,25,7

41,74 20,02 10,7 10,2 6,2 5,0 4,1

20,9242,8 9,7 9,2 6,2 5,0 4,1

34,1 8,6 3,219,5 8,5 9,1 6,0 4,9

37,2 6,4 6.221,4 8,0 8,6 4,5 6,6

42,7 17,8 10,8 11,7 5,3 5,0 5,9

16,049,02 10,0 7,0 6,0 6,0 6,0

divisorFörsta 1,3

39,2 7,222,9 9,0 4,1 5,0 7,6

34,1 8,6 8,219,5 8,5 9,1 6,0 4,9

23,4 6,76,540,2 7,1 4,5 7,1

47,8 5,223,9 5,7 6,2 5,0 4,1

48,93 4,724,8 4,14,2 6,2 5,0

21,4 7,78,2 6,7 4,643,8 5,5

Första divisor 1,25

4,148,9 4,2 6,2 5,024,8 4,7

41,3 6,724,3 5,5 6,1 4,5 7,1

40,2 23,4 6,726,5 7,1 4,5 7,1

34,1 8,66,0 4,9 8,219,5 8,5 9,1

8,14,48,5 9,1 5,5 7,735,2 20,4

6,720,4 10,5 4,5 7,135,2 11,1

7,239,2 22,9 9,0 4,1 5,0 7,6

18,0 8,012,0 6,0 8,0 4,044,0
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landat ochfastavalkretsar, 300valsystem med 35vidAvvikelseriv
olika divisorer

divisor 1,4Första

22,5 7,5 6,0 4,04,5 6,57,0

7,721,44 4,65,543,8 6,78,2

4,145,046,244,2424,84 4,7448,9

5,04 4,146,245,245,747,8 23,9

24,448,3 4,05,26,7 6,2

20,04 4,141,74 6,2 5,010,210,7

20,94 9,7 4,142,8 5,06,29,2

5,142,3 20,4 6,07,28,7 8,2

21,9 7,144,8 4,55,77,2 6,7

4,145,045,84 4,222,9 8,2 7,7

4,17,2 6,721,944,84 9,08,2

4,527,4444,34 5,26,26,7

7,245,3 5,0 4,16,222,4 7,7

6,239,2 22,9 6,68,6 4,08,0

8,64 8,234,14 19,54 4,96,09,18,5

4,5 6,48,6 6,28,0 6,637,24 21,4

6,214,1 6,64,020,9 8,036,2

4,08,1 5,943,04 6,320,9 7,5

5,317,84 5,942,7 5,010,8 11,7

5,029,0 5,0 7,010,0 10,034,0

6,06,028,04 6,011,0 9,034,0

24,0 6,039,0 6,08,0 6,011,0

9,021,0 5,07,05,09,044,0

49,04 16,0
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med Valkretsar, fasta mandat och olikaAvvikelser vid valsystem 35 300iv
fortsdivisorer

divisor 1,3Första

21,443,8 7,78,2 6,7 5,5 4,6

4,7 4,2 6,2 4,148,95 24,8 5,1

5,2 6,2 5,0 4,147,85 23,9 5,7

41,7 20,0 5,0 4,110,7 10,2 6,2
I 8,63 8,234,1 19,5 6,0 4,98,5 9,1

4,4 8,1 7.735,2 9,120,4 8,5 5,5

7,239,2 5,0 7,622,9 9,0 4,1

8,034,0 4,09,0 11,0 4,030,0

8,019,0 6,0 8,0 4,012,044,0

divisor 1,25Första

4,14,7 6,2 5,048,95 24,8 4,2

6,740,2 23,4 6,5 7,1 4,5 7,1

8,6334,1 19,5 6,0 4,9 8,28,5 9,1

8,134,435,2 20,4 7,78,5 9,1 5,5

8,1 7,734,2 9,5 10,1 5,5 4,419,4

7,238,2 7,69,0 9,6 4,522,4

7,239,2 5,0 7,622,9 9,0 4,1

7,539,6 7,8 4,915,9 11,3 12,2

8,034,0 11,0 4,0 4,030,0 9,0

8,044,0 18,0 8,0 4,012,0 6,0

7,049,0 9,0 8,0 5,0 5,017,0

8,014,049,0 12,0 5,0 8,0 4,0

8,054,0 8,0 4,011,0 10,0 5,0
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Bilaga 7

påsynpunkterpartiorganisationemasregionaladeSammanställning av
5.6-5.9jfr avsnittvalkretsindelningenaltrenativaden

OEAAB

AvvisandedelningOmAvvisandeavvisandeHelt
illa-likamassmedier-följapersonval-ökatenhet-uppdel. av

-Motala övervägtstruktur-formellSthlm-försvagar som
Regionbered.-kampanjstruktur

-massmedier

AvvisandeAvvisandePositivatveksamhetViss
-enhet-massmediernaValkretsarknavvika-inte tre-

nordsyd-alt.geografiskt-litetinkomstoch-ålders
-Storstadsutredningen

AvvisandeAvvisande --
-identiñkationpersonval-ökat
-massmedier-enhet

personval-ökat

Positiva ---
-alternativ 1
-ñmis bättre

AvvisandeAvvisandeAvvisande -
enhet-kn-proportionalitet-proportionalitet en

pâkontakten-ökakontakten-Öka
vägväg annanannan

Avvisande ---
-enhet
-massmedier
-småpartirepresentation

AvvisandeAvvisandePositivaAvvisande
-enhet -represenL-alt 1-bostadssamband

-enhetfungernade-väl-enhet
-småpartirepresent.
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för fred.14 Ny Elmarknad Bilagedel.N. 53.Samverkan Den rättsligaregleringen.Fö.+.15. Fastighetsbildning uppgift förKönshandeln.S. 54. staten gemensam-
16. prostitutioneni ochkommun.M.Socialtarbete Sverige.S.mot
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2l. Staden universiteti Norrköping-Linköping.Fö. U.vattenutanvatten.
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23. arbetsfältinom socialtjänsten.Brist elektronikkomponenter.Fö. roller och S.
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S.Arlandabananoch i Mälardalsregionen.K. och incitament.
26. Underhållsbidragoch bidragsförskott, Kvinnofrid. Del A+B. S.60.

Del och Del B. S. 61.Myndighetsutövningvid medborgarkontor.C.A
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39 retlections högskolor U..Some SwedishLabour Market m.m.on
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organisationskostnadervid1337.Kapitalförlustcroch
beskattningen.Fi.

utanförstatsrådsarbete1388.Departemcntskontoret-
SB.regeringskanslict. -

N.1389.omställning energisystemet.av
energisysiemet.l4l40.omställning av

del l-4. N.Underlagsbilagor.
vuxenstudier.1441.Folkbildning och

Omfattning,Erfarenheter.U.Rekrytering,
Samverkan Egenmakt1442. röja hinder förAtt -o

Arbetslinjen.S.
fria nomincringsrätten14 Vissavalfrågor. Den43. -

ValkretsindelningPanisymboler valsedlar-
vid riksdagsval.Ju.



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Statsrådsberedningen Omvärld, säkerhet,försvar.
Frågor EU:s andrapelareinför regerings-omIT-kommissionensarbetsprogram1995-96.[68]
konferensen1996. [111]Departementskontoretstatsrådsarbeteutanför- Jämställdhet mål i utvecklingssamarbetet.[116]ettregeringskansliet.[138]
Subsidiaritetsprincipeni EU. [123]
FramtidacentralEuropainformation.Justitiedepartementet [127]
Sverigei EU makt, öppenhet,kontroll.-Pensionsrättiglieter bodelning.och [8] Sammanfattning seminariumi september1995.ettavNya konsumentregler.[11] [130]IT ochverksamhetsfömyelseinom rättsväsendet. Enklare effektivare.och Om EU:s komplexitettillFörslag samverkansformer.[32]nya och maktbalanser.[131]FörErsättning ideell skadavid personskada.[33] Utvidgningoch samspel.EU:s östintegrationurSambandetRedovisning Beskattning.[43]- historisktoch ekonomisktperspektiv.FörhållandetAktiebolagetsorganisation.[44] småstat stormakt identitetsbyte.svenskt [132]:-Tvångsmedelenligt 27 och 28 kap. RB

polislagen.[47]samt Försvarsdepartementet
Godtrosförvärv stöldgods [52]av Muskövarvetsframtid. [6]Näringslivetstvistlösning. [65]

Analys Försvarsmaktensekonomi. [13]avPolisensanvändning övervakningskamerorvidav Ett säkraresamhälle.[19]ñrundersölating.[66]
Utan Sverige.[20]stannarVårdnad,boendeoch umgänge.[79]
Staden [21]vattenutanvatten.Ny rättshjälpslagoch andrabestämmelserom Radioaktiva slårämnen jordbruk i Skåne.[22]uträttsligtbistånd.[81]
Brist pä elektronikkomponenter.[23]reformeratEtt straffsystem.De] l-lll. [91]
GasmolnlamslárUppsala.[24]Ändringar i hyresförhandlingslagen.
Civilt bruk försvaretsav resurserHyresgästinflytandevid ombyggnad [119] -m.m. regelverken,erfarenheter,helikoptrar. [29]reformeratEn hovrättsförfarande.[124]
Samverkanför fred. Den rättsligaregleringen.[53]Rättsväsendetsresultat såkan det redovisas.- Svenskainsatserför internationellkatastrof-ochförslagEtt till modell för samladen flyktinghjälp. Kartläggning,analysoch förslag. [72]resultatredovisning.[136]
Totalforsvarspliktiga 95. En utvärdering dem avVissavalfrágor. friaDen nomineringsrätten- totalförsvarsplilctigasmedinflytandeoch derasavPartisymboler valsedlar Valkretsindelning- socialaochekonomiskasituationundervid riksdagsval.[143]
grundutbildningen.[118]
En styrandeUtrikesdepartementet krigsorganisation.Om avsiktemamed
LEMO-reformen. [129]Lagen vissainternationellasanktionerom Ubátsfrågan1981-1994.[135][28]översyn.en-

Röster EU:s regeringskonferensom Socialdepartementet
hearingmedorganisationsföreträdare,debattörer- Várdenssvåraval.och forskare.[77]

slutbetänkande Prioriteringsutredningen.[5]avEU regeringskonferensen1996om Könshandeln.[15]institutionernasrapporter- Socialtarbete prostitutioneni Sverige.[16]motsynpunkteri övriga medlemsländer.[80]- Homosexuellprostitution. [17]EU-kandidater 12länder kanbli EU:ssom- Underhållsbidragoch bidragsförskott,medlemmar.[83]nya Del A och Del B. [26]Ett utvidgatEU möjligheteroch problem.- Avgifter inom handikappområdet.[35]Sammanfattning hearingi augusti1995.[101]av en Kompetensoch kunskapsutveckling yrkes-omMedborgarnas frihetEU och säkerhet -- roller och arbetsfältinom socialtjänsten.[58]Frågor unionenstredjepelareinför regerings-om Ohälsoförsäkringoch samhällsekonomikonferensen1996.[102]
olika aspekter modeller, finansiering-

och incitament.[59]
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Kvinnofrid. Verklig ledning obegränsadskattskyldighetförDel A+B. [60] -
Dokumentation socialtjänstregister. juridiska personer [134]och [86]
Hälsodataregister Várdregister. Kapitalförlusteroch organisationskostnadervid[95]-
Indirekt beskattningen.tobaksreklam.[114] [137]
Reform [122]recept.

UtbildningsdepartementetKostnader för assistansersättningen.den statliga [126]
Bostaidsbidragen Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial-effektivare inkomstprövning yrkesutbildning. [38]-

besparingar. [133] förAllmän behörighet högskolestudier.[41]-
Att röja hinder för Samverkan Egenmakt flygsäkerhets-Förslag internationelltettomo -
Arbeztslinjen.[142] universiteti Norrköping-Linköping. [57]

förBehörighetoch Urval. Förslagtill reglernyaKommunikationsdepartementet antagningtill Universitetoch högskolor. [71]
Samordnad aktiebolagföroch integreradtågtrafik Ett servicetill universitetoch
Arlandabanan högskoloroch i Mälardalsregionen.[25] [73]m.m.
Älvsäkerhet. [40] Föräldrar i självförvaltande [103]skolor.
FramtidsanpassadGotlandstrafik. Likvärdig utbildning lika villkor. [109][42]
EG-anpassadekörkortsregler. [48] Viljan och viljan förståatt veta att -Klimatförändringar tratikpolitiken. kvinnovetenskapligai [64] Kön, makt och den
Allmänna kommunikationer för utmaningeni högre utbildning. [110]alla [70]
Finarnsieringslösningarför Göteborgs- Friståendegymnasieskolor.[113]och
Dennisöverenskommelsema.[82] TV ochutbildning. [120]
SMI-llzs verksamhetsform [99] Riksdagen,regeringenoch forskningen.[121]
Svensksjöfart Folkbildningnäring för framtiden. och vuxenstudier.-

Bilagor. Rekrytering.Omfattning, Erfarenheter.+ [112] [141]

Finansdepartementet Jordbruksdepartementet
Grön diesel miljö- ochhälsorisker.[3] Denbrukademångfalden.Del l+2. [88]-Utngtidsutredningen1995.[4] Avbytarverksamhetensorganisationoch
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar. finansiering. [107][9]
Oversyn skattebrottslagen.[10] Jordbrukoch konkurrens jordbruketsställning iav -Mervärdesskatt Nya tidpunkterför svenskoch europeiskkonkurrensrätt.[117]-
redovisning betalning.och [12]

i ArbetsmarknadsdepartementetFörmåneroch sanktioner samlad [36]redovisning.en-
Prognoser inkomster utgifter. [49]ochöver Arbetsforetag förstatens En möjlighet arbetslösa.[2]ny-Förmåneroch sanktioner Obligatoriska förarbetsplatskontakter arbetslösa.[7]

utgifter för administration.[56] förKompetens strukturomvandling.[34]-Översyn skattereglemaför stiftelser ideellaoch reñectionsSome SwedishLabourMarketav on
föreningar. [63] Policy. [39]
Naturgrusskatt, [67] Någrautländskaforskares svenskm.m. syn
Betaltjänster. [69] arbetsmarknadspolitik.[39]
Lägenhetsdata.[74] Effektivare styrningoch rättssäkerhet
Försäkringsrörelsei förändring [87] i asylprocessen.[46]
Svenskari EU-tjänst. [89] Ett församlatverksamhetsansvar asylärenden.[55]
Omprövning statligaåtaganden.[93] Svenskflyktingpolitik globalt perspektiv. [75]iav
Personalaweckling,utbildning [94]och beskattning. Arbete till invandrare.[76]
Skattereformen [104]1990-1991.En utvärdering. EG:s arbetstidsdirektiv desskonsekvenserföroch
Rapaporteringsskyldighetför revisorer i finansiella det [92]svenskaregelsystemet.
företag. [106] Ny lag företagsråd.europeiska [115]om
Finansiell verksamheti kris och krig. [125]
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Kulturdepartementet
i offentligKonst miljö. [18]

Vårt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-
Kulturpolitikensinriktning. [84]
Kulturpolitikensinriktning i korthet. [84]-
Tjugo års kulturpolitik 1974-1994.[85]
Kulturegendomar kulturföremål.och [128]

Näringsdepartementet
Ett renodlatnäringsförbud.[1]
Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Elförsörjningi ofred. [51]
DensvenskaRymdverksamheten.[78]
1990-taletsbostadsmarknad

förstautvärdering.[98]en- ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.
[105]
Ny ellag. [108]
omställning energisystemet.[139]av
omställning energisystemet.av
Underlagsbilagor,del [140]14.

Civildepartementet
Regionalframtid bilagor. [27]+
Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]

Miljödepartementet
Alkylat och Miljöklassning bensin.[30]av
Ett vidareutvecklatmiljöklassystemi EU. [31]
Grimdvattenskydd.[45]
Kunskapsläget kämavfallsomrádet1995.[50]
Fastighetsbildning uppgift för staten gemensam-
ochkommun. [54]
Ett Skåne.[62]renat
Kämavfalloch Miljö. [90]
Jordens förändras.klimat En analys hotbildav

globalaoch åtgärdsstrategier.[96]
Miljöklassning snöskotrar.[97]av
Hållbarutvecklingi landetsfjällomráden.[100]
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