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förchefenochTill statsrådet

Justitiedepartementet

dåvarandedetregeringenbemyndigadejuni 1994beslut den 9Genom
ochärenden statsrättföredrauppgifttillhadestatsråd att omsom

med uppdragkommittéparlamentarisktillkallaförvaltningsrätt att en
valsystemet.anknytning tillmedfrågorvissaöveratt se

ledamotendåvarandeutsågsbemyndigandetMed stöd avav
Åstrand iledamöterTill övrigaordförande.tillmGöranriksdagen

Holmqvist s,Nils-Göranriksdagenledamotenutsågskommittén av
riksdagenledamotenmp,HögströmIngvarsekreterarenpolitiske av
ChristinariksdagenledamotendåvarandeKvist v,Kenneth av

kansli-Mäler s,partikassören IngerLinderholm c, numeranumera
kommunför-SvenskaiordförandenOlsson s,chefen Sten numera

riksdagenledamöternadåvarandeWikström sbundet Margot samt av
Staaf kds.fp och HarrySchmidtOlle

docentenCarlström,JanrådmarmenförordnadesSom experter
Holmgren,MartinkanslirådetHolmberg,Ingvar numeranumera

Nilsson.VivanvaldirektörenochFolke Johanssondocenten
Johansson.O.Svanteförordnades hovrättsassessomsekreterareTill

valkretskom-ochNomineringsrätts-antagitharKommittén namnet
mittén.

idelatsföreskriverdirektivenmed vadenlighetiharArbetet upp
delbetänkandet1996januariden 24överlämnadeKommitténtvå delar.

påPartisymbolernomineringsrättenfriavalfrågor. DenVissa -
1995:143.riksdagsval SOUvidValkretsindelningvalsedlar -
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Kommittén behandlar i detta slutbetänkande resterande frågor som
uppdraget omfattar. Dessa utvärderingär det personvalsinslagen av

förekom vid de valen. Det fråga delsär försöksenastesom ettom
med personröstning i vissa kommuner vid valet år 1994, dels det
personvalsinslag förekom vid valet till Europaparlamentet ârsom
1995. Kommittén får härmed överlämna slutbetänkandet Utvärderat
personval SOU 1996:66.

Reservation och särskilda yttranden har i vissa frågor avgivits av
Åstrand,ledamöterna Göran Olle Schmidt och Harry Staaf.

Kommittén har därmed slutfört sitt uppdrag.

Stockholm i maj 1996

ÅstrandGöran

IViIs-Göran Holmqvist Ingvar Högström Kenneth Kvist

Christina Linderholm Inger Mäler Sten Olsson

Olle Schmidt Harry Staaf Margot Wikström

/Svante 0. Johansson
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Sammanfattning

Inledning

Försöksverksarnheten med personval har dels i sju kommunerägt rum
dels i vid valetkommunfullmäktigevalet år 1994, hela landet tillvid

Europaparlamentet år 1995. Regeringen har givit i uppdrag attoss
och föreslå åtgärder kan underlättautvärdera dessa val att som

förändringar föreslås anslutningpersonvalen. De konkreta i tillsom
framtida följande.det ärsystemet

missbruk den fria nomineringsrätten och förhindraFör att attav-
rösträkningen vid 1998 års val föreslås frivillig regle-underlätta en

anmälan samtliga kandidater.ring partiernas avav
för registreratbeaktas inte på valsedlar partiTillskrivna somnarrm-

samtliga kandidater. I övrigt betraktaspartibeteckning och anmält
väljarentillskrivet personröst.avgettett nanm som om en

inte vid sammanräkningen.Strykningar kandidater beaktasav-
fanns vid de genomfördaför tillskrivetRaden som person-namn-

valen slopas.
narnnvalsedlar på postkontoren.Tillåtet med-

förändras så får genomslagErsättarsystemet personrösternaatt-
ersättarsidan.också på

dubbelvalsavvecklingen förändras på motsvarandes.k.Den sätt som-
ersättarreglerna.

kommunfullmäktigebeträffande mandattiden för iSärregleringen-
slopas.Stockholms kommun

frågorförändringar diskuteras olika meddessa förslag tillUtöver
någon författningsregleringtill personvaletanknytning utan att

föreslås.

för vårt arbeteUtgångspunkter

stadgas följande.första stycket regeringsformenkap. §I 3 1 numera

direkta val. Vid sådant val skerfria, hemliga ochRiksdagen utses genom
särskildmöjlighet för väljarna "röstning parti med personröst.att avge

från partival: Tillsvenska valen utgårde framtidaklartDet är ettatt
möjlighet Avendet finnas utökad personrösta.detta kommer attatt en

principerkommer deregeringsformen endast riksdagsvaletrör somom
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kommunala Genomstyrande för de valen.ocksådär att envaraanges
stårriksdagspartierna det klart denöverenskommelse mellan att av

modellenmodifierade danska kommerPersonvalskommittén föreslagna
landstings- ochvalen, dvs. riksdagsval,tillämpas i de allmännaatt

tillämpaskommer den tills vidarekommunfullmäktigval. Dessutom att
därför föreslåVårt uppdragtill Europaparlamentet.vid val är att

så ändamålsenligt möjligt.personvalssystemetåtgärder gör somsom
försöka utveckla och på sikt stärkafinns skälEnligt vår mening att

utifrån modeller kan leda tillhar arbetatpersonvalsinslaget. Vi ettsom
personröstningen bådesmidigare hanteringenklare ochsystem aven

för valmyndigheterna vidvid röstningen ochför väljarna samman-
räkningen rösterna.av

vi ställt regleringen i vallagen idet sagda harbakgrundMot av
personvalsinslag. Vissa regler harmedde genomförda valenljuset av

ståändringar i medan andra kan kvarföreslåfunnit nödvändigtvi att
föreslå någon regleringavstår vi frånvissa frågoroförändrade. I att

Vi pekarpersonvalsmöjlighetema.betydelse förde haratttrots
lagstiftningsâtgärder. Viandra åtgärderemellertid behovet änav

våra förslag och diskussioner.skall nedan kort presentera

Information

särskildmöjlighetgenomförts med personröstde valI att avgesom
det i valsystemet.information kringsärskilt mycketförekom inte nya

metod med ökat inslagövergång tillskall klaraFör systemetatt enen
övergångsperiod,underåtminstonepersonröstning krävs, enenav

måstekring det Dessutompå informationsatsning systemet.nya
klarhet för väljarnainriktade skapavalkampanjerpartiernas attvara

då nödvändigtvälja mellan. Detde harangående de alternativ äratt
myndigheter ochinformationsinsatser frånomfattandemed mera

genomförda personvalen.vid devad förekompartier än som

kandidater redan vidanmälanreglering partiernasFrivillig avav
år 1998valet

vårtvi förordar i be-valförberedelsermed offentligaordningDen som
allaförutsätter bl.a.1995:143valfrågor SOUtänkande Vissa att

anmälda.endast två skallkandidater och inte varasom nu --
efterkan genomförasfram där endastförslag vi fördeEftersom

efter valentillämpas förrändärmed inte kangrundlagsändringar och
fakultativföreslånödvändigtdethar viår 1998 attsett ensom

kommandeVid detkandidater.anmälanfrivillig reglering avav
frivilligttillämpa partiernaordninggår dennaår 1998valen att om
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anmäler samtliga kandidater. Därmed skyddas också partibeteclcningen
för partiet.

Tillägg och strykning kandidatnamn beaktas inteav

För förenkla sammanräkningsförfarandet föreslås tilläggatt att av
respektive strykningar inte skall beaktas vid röstsam-namn av namn

manräkningen. innebärDetta starkt skydd för partibeteclcningamaett
för de partier registrerat sådana och anmält kandidater. Till-som
skrivna kandidatnamn övriga partiets valsedlar räknas samma

dag.i Ett tillskrivetsätt sådan valsedel räknassom namn en
dessutom Som vi det väljarnapersonröst.som en ser ges genom
personröstningen reell möjlighet påverka kandidaturvalet.atten
Tillskrivna och strykningar valsedeln har däremot ytterligtnanm
sällan fått betydelse för kandidaturvalet.

Tillåtet med namnvalsedlar på postkontoren

förbättraFör möjligheterna till personröstning postkontorenatt
föreslår vi förbudet namnvalsedlar upphävs. Dettaatt mot posten
möjliggör för partierna lägga sina nanmvalsedlar också påatt ut
postkontoren.

Mandatfördelningen

förUtgångspunkten mandatfördelningen inom parti ärett att person-
i första hand skall förrösterna avgörande vilken ledamotvara som

Emellertid gäller detta endast för det fall kandidaten fåttutses.
viss Nivån den föremålpersonröster över spärr. förspärrenen var

omfattande diskussioner inom Personvalskommittén SOU 1993:21.
Utvärderingen de genomförda valen med inslag personval visarav av

finnsdet skäl åter vilken nivå skall haöverväga iatt spärrenatt som
det framtida valsystemet. Emellertid har vi inom kommittén stannat
för inte i föreslådag någon ändring på den punktenatt utan en
eventuell justering får anstå till dess personval genomförtsspärrenav

fulli skala.

Ersättarsystemet och den s.k. dubbelvalsavvecklingen

Ersättarsystemet fick enligt Personvalskommitténs förslag SOU
1991:21 utformning innebar fick betydelsepersonrösternaatten som
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föreslårbevarades. Vilisttrohetenendast attersättarvaletför om
fulltfår genomslagsåstället utformas personrösterna ut.ireglerna att

kandidat fåttde fallfrångås ilisttroheteninnebärDetta att en
vilketförenklasdå också ärkanReglernaspärren.personröster över

Dubbelvalsavvecklingensarnrnanräkningsförfarandet.förfördeltill
ersättarreglerna.påutformas sätt motsvararett som

kommunStockholmsMandattiden för

Stockholmskommunfullmäktige iförmandattidenSärregleringen av
harupphävd. Detföreslåsvalåret,oktoberfrån den 15kommun,

Stockholmsvalet isammanräkningförtidenframkommit denatt av
underlättahållas. Förkansvårighetermed attendastkommun stora

vilketupphävssärregleringendärförföreslåssammanräkningen att
frånmandattid denfyraårigharlandets kommunersamtligainnebär att

valåret.novemberl

valñnansieringPersonvalskampanjer och

organisationernaspolitiskaderegleringingenSverige finnsI av
Iverksamheten.politiskadenfinansieringenredovisning avav

partiernatraditiondockfinnsområdetreglering på attavsaknad enav
redovisarensidiga beslutelleröverenskommelserömsesidigagenom

fullföljdestraditionriksplanet. Dennakostnaderochintäktersina
partierna.mellanavtal1994årvid valetkommunSolna etti genom

intedelari dessagjortsutvärderingardevår meningEnligt somger
har intetidigare gjorts. Detbedömning änförunderlag somannan

ñnansieringssammanhanginågrauppkommitsig detvisat avarteratt
skäldärför i dag övervägasaknaspersonvalen. Det attanledningi av

följas.börutvecklingenlagregleringnågon nogamen

Europaparlamentettillvid valetPoströstning

förocksågällerpersonvalfrågornabehandladebetänkandetiDe om
vi dessutomval påpekardettaFör attEuropaparlamentet.tillvalet

gällerfara vadikanEuropaparlamentetvalet tillvalhemligheten i vara
såutformas poströst-därför behövakanReglerna attpoströstningen.

beroendedockställningstagandet blirslutligabegränsas. Detningen
val.dessavaldeltagandet iframtidadetav
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Författningsförslag

1 tillFörslag lag ändring i vallagen 1972:620om

l972:620Härmed föreskrivs i fråga vallagenom
dels kap.5 8 och 10 §§, 10 kap. 5 6 kap. 2 och 3 §§,att a
kap.8 12 § kap.14 5-7, 10, 15, 16, 18 och 19 skall hasamt

följande lydelse,
dels kap.14 4 § skall upphöra gälla.att atta

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.

För registrerad partibeteck- För registrerad partibeteck-att att
ning skall åtnjuta skydd vid val ning skall åtnjuta skydd vid val
skall partiet kandidater skall partiet kandidatersom som
anmäla anmäla de partietpersoner no-

för val till riksdagen i viss minerat.
valkrets fyraminst och högst

femton för valpersoner, av
landstingsledamöter fyraminst
och högst trettio ipersoner
landstinget och

för val kommunfullmäktigeav
fyraminst och högst tjugo per-
i kommunen.soner

Centrala valmyndigheten bestämmer inför varje val anmälannär av
kandidater skall Kungörelse härom skall förasgöras. in i Post-senast
och Inrikes Tidningar. Underrättelse beslutet skall vidare tillställasom
varje registrerat parti.

Anmälan kandidater skall hos centralagöras valmyndighetenav
eller, i den mån regeringen eller myndighet bestämssom av rege-
ringen föreskriver det, länsstyrelsen. Anmälan skall skriftligengöras

partiets ombud eller ombudet Till anmäl-utsett.av av person som
ningshandlingen skall fogas skriftlig förklaring från varje kandidat att
han givit partiet tillstånd anmäla honom.att

l Senastomlryckt 1994:287.
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10§
valmyndighetenCentralavalmyndighetenCentrala

för varje slag valvalför varje slag upprättarupprättar avav
riksdagsvalkrets,för varjeochför varje riksdagsvalkrets,och

listorlandsting och kommunoch kommun listorlandsting
registreratde partierkandidater partier-de överöver somsom

anmält kan-partibeteckning ochskallanmält. Listorna sän-na
didater enligt 8Aktiebolag. Skalldas till Posten

utlands-hosröstning äga rum
fartyg, skallmyndighet eller på

möjligt sändaslistorna ävenom
och fartygetstill myndigheten

för varjebefälhavare. Listorna
landsting ochriksdagsvalkrets,

skall så möj-kommun snart som
länsstyrelsen.ligt tillställas

6 kap.

val tilllika till storlek och material. FörValsedlarna skall vara
blå ochför val landstingsledamöterskall användas gula,riksdagen av

vita valsedlar.kommunfullmäktigeför val av
finnas parti-parti- På valsedel skallValsedel skall finnasPå

Valsedelbeteckning. UpptarValsedel bör dess-beteckning.
kandidater skall påinnehålla påutom namn

markeratvalsedeln finnas ut-
därinvid varje namnrymme

markeringväljaren genom en
särskildlämnakan person-en

På valsedelför detröst namnet.
vidareskallupptar namnsom

partiet registreratframgå om
och anmält kan-partibeteckning

Valse-enligt5 kap. 8didater
innehålladel bör dessutom

eller fleraennamn
flerapå eller kandidater,nanm en

förbeteckning visarkandidater, 2. som
avseddvisar för valkrets sedeln2. beteckning vilken ärsom

avsedd valkretsbeteckningvilken valkrets sedeln är samt
val förvalkretsbeteckning uppgift detsamt om

för gäller valbeteck-uppgift det val vilket sedeln3. om
valbeteck-sedeln gäller ning.vilket

ning.
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klart framgårpå sådant detkandidat skallVarje sätt att vemanges
identiñeringsuppgiftnågon formDärför bör sättas utavsom avses.

kandidatensvid namn.

skallkandidatnamn,valsedelOm än ettupptaget namnenmer
visarförses medunder varandra ochi följdupptagas nummer somen

mellan dem.ordningen
mån de därvid ii dengäller själva valetNamnen tagessamt,

föroch valför riksdagsledamöterval ersättareanspråk, ersättare avav
kommunfullmäktige.landstingsledamöter och

stycketkap. § förstaAv 14 5valsedel med regi-Upptager
framgår kandidatnamnflera 2partibeteckningstrerad att

förtill på valsedelval- skrivskandidater, skallpá somnamn
partibe-registreratenligt kap. partisedeln, partiet 5 somom

kandidaterför valet, och anmältanmält kandidater teckning8 §
skallandra enligt kap. 8första och 5 ansesnamnsom

kandidatkandidater obefintligt. Ompåupptaga ennamn
valsedelpå listan skrivs till på äntagits över annansom upp

väljaren haskallkandidater anmält. Upp-partiet sagts ansesnu
särskildfall lämnatvalsedel i personrösttager som nu en

flera kandida-skall förendast Harnamnet.sagts ett namn
sådan val-tagits skrivits till pådetta terett som envara namn

haanmälda sedel skall väljarenpå listan över ansesupp
för detlämnatkandidater. personrösten

första namnet.
kap. § tredje stycketAv 14 5

strykningarframgår att av
pá valsedel upptarsomnamn

beak-eller flera inteett namn
tas.

8 kap.

finnasdenna lagskall exemplarröstninglokal därI äger ett avrum
tillgängligt.

vallokal skall finnas anslag-Ivallokal skall finnas anslag-I
centrala val-de listorcentrala val-de listor somnasomna

demyndighetende övermyndigheten upprättatupprättat över
partibe-partier registreratkandidater partierna soman-som

kandidaterteckning och anmälttillför valen i den valkretsmält
i denför valenenligt kap. 8 §5valdistriktet hör. Påvilken post-

valdistriktettill vilkenvalkretskontor där röstning äger rurn
röstningdärpostkontorhör. Påtillgängligaskall listor finnas

till-finnaslistorskallListorsamtliga Valkretsar.för äger rum
valkretsar.samtligaförgängligaValkretsar bör fm-för samtliga
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tillgängliga hos Listor för samtliga Valkretsaräven ut-nas
landsmyndighet fartyg bör finnasoch tillgängliga hosäven

röstning utlandsmyndighet och på fartygdär äger rum.
där röstning äger rum.

10 kap.
5a§

eller i anslutning till lokal eller i tillI I anslutning lokal
poströstning skall därdär poströstning skalläger ägerrum rum

lämplig plats där val- anordnas lämplig däranordnas plats Val-
kan läggas partier sedlar tillhandahållssedlar ut av som en-

valsedlar tillhandahålls ligt 6 kap. kan läggas9 § utvars av
Endastenligt 6 kap. 9 parti- partier.

markerade valsedlar får läggas
ut.

kap.14
4§

Valsedel ogiltig, denär om
saknar partibeteckning eller partibeteckning,änupptager mer en

eller
försedd med kännetecken uppenbarligen blivit anbragt2. är som

Valsedeln med avsikt.
Finns valkuvertFinns i valkuvert iän änett ettmer mer

Valsedel, valsedlarna ogil- Valsedel, valsedlarna ogil-är ärenen
Innehåller valkuvertet flera tiga. Innehåller valkuvertet fleratiga.

valsedlar och bär alla valsedlar och bär allasamma samma
partibeteckning, skall dock partibeteckning, skall docken en
Valsedel räknas giltig. Valsedel räknas giltig.som som
Uppvisar i sådant fall Valsed- Uppvisar i sådant fall valsed-

olikheter i fråga kan- larna olikheter i fråga kan-larna om om
skall didatnamn eller med avseendedidatnanm, namnen

obefintliga.sedlarna på de särskilda personrösterna,anses
skall på sedlarnanamnen anses
obefintliga.

5§
vad gäller enligt Namn på Valsedel skallUtöver som anses

andra stycket skall obefintligt,4 § nanm
Valsedel obefintligt,anses

kandidaten Valbarkandidaten Valbar ärär omom
eller framgårframgår klart det klarteller det vemvem

elleravsessom avses, som
ordningen det skrivs till på valse-2. mellan 2.om nam- om

framgåroch del gäller för partiannatnet nanm som som
klart eller partibeteckning ochregistrerat
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anmält kandidater enligt 5 kap.valsedeln gäller regi-om
anmälts 8för vilketparti,strerat

enligt kap. 8kandidater 5
första ochvalsedelnoch som

andra namnetupptagernamn
anmälda kandi-på någon deav

valsedeln idaterna. Upptager
endastfall ettsagtssom nu

detta obefint-skall ansesnamn
anmält.ligt ärnamnetom

valsedel skallförsta påbedömning enligt NamnenVid en
obefintliga,vidarevilkastycket 3 är ansesnamn somav

valsedelandra skallförsta och detdet upptarsomom
försedd meddärför inteobefintligt är ettnamnansesnamn

markerat föravlidit ellerkandidaten har utrymmeatt person-
röstning,valbar.visat sig vara

det lämnats änom mer en
särskild personröst,

personmarkeringen kanom
maskinellt ellerha gjortsantas

mellanordningen nam-om
framgårochnet annat namn

klart.
på valsedel skall inteNamn

på grundobefintligt attavanses
de strukits på valsedel.

varje parti fastställeskandidatnanmen inomOrdningen mellan
gäller valsedelVid varje uträkningsärskilda uträkningar.genom

förendast ett namn.
vilka det läm-Valsedlar på

0rd-särskilda personrösternats
efter partibeteck-gruppvisnas

Därefter räknas antaletning.
för ivarjepersonröster namn

fåttFör somnamngruppen.
till antalpersonröster ett av

åtta partietsminst procent av
fastställs personligaröstetal

personligaröstetal. Ett namns
med antaletröstetal likaär per-

lämnats förharsonröster som
partibe-undernamnet samma

Ordningsföljden mel-teckning.
på grund-lan bestämsnamnen



Författningsförslag20 SOU 1996:66

val varje personligaav nämns
röstetal. Det harnamn som

personligt röstetalstörst tar
första plats ordningen, deti

har andranäst störst tarsom
plats och så vidare enligt sam-

fleragrund. Har likama namn
personliga röstetal avgörsstora

företräder lottning.genom
Kan inte tillräckligt många

kandidatnamn ordnas enligt
andra stycket, skall ordnings-
följden bestämmas enligt fjärde

sjunde styckena.-
Vid den första uträkningen Vid de uträkningar skersom

gäller valsedel för det sedan ordnats enligtnamn namnen
står först på sedeln. Val- andra stycket skall samtligasom

sedlar med första valsedlar med deltaga,samma nanm namn
bildar Varje varvid bortses frånen grupp. grupps namn som

räknas fram.röstetal Röstetalet redan tagit plats. Vid den första
lika med det antal valsedlar uträkningen gäller valsedel förär

ingår i Samma tal det står först påsom gruppen. namn som se-
jämförelsetal förockså det deln. Valsedlar medär samma

står först första bildarnanm som grup- namn en grupp.
valsedlar. Det Varje röstetal räknaspens nanm vars grupps

jämförelsetal får den fram. Röstetalet lika med detär störst är
första platsen i ordningen. antal valsedlar ingår isom

Samma tal ocksåärgruppen.
jämförelsetal för det namn som
står först på valsedlar.gruppens

jämförelsetalDet ärnamn vars
förstafår den platsen istörst

den ordningen.
Vid följande för stårvarje uträkning gäller valsedel det nanm som

först på sedeln, varvid bortses från redan fått plats inamn som
ordningen. Den eller de vilkas valsedlar vid närmastgrupper,
föregående uträkning gällde för det fick plats i ordningen,nanm som
upplöses och ordnas i så valsedlar vid denattnya grupper, som
pågående uträkningen gäller för och bildarett samma nanm en grupp.
Övriga befintliga behålles oförändrade.däremot För varjegrupper
nybildad räknas röstetalet fram. Röstetalet lika med det antalärgrupp
valsedlar ingår i samtliga deltager iFörsom gruppen. nanm, som
uträkningen, beräknas jämförelsetal.röstetal och

Röstetalet för lika röstetalet för den eller detmedärett namn grupp
sammanlagda röstetalet för de vilkas valsedlar gäller förgrupper

ämförelsetaletJ för lika med dess röstetal, ickeärnanmet. ett nanm om
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förutbesättandetideltagitförgällervalsedlar namnet avsomavgrupp
jämförelsetalerhållesfallet,detta namnetsOm genomutdelad plats. är

tagitdeldentalmed detdelasröstetal motsvarar gruppendess somatt
platstal,gruppensutdelatsplatserellerplatsbesättandeti somav

förgällervalsedlar,fleraeller,med somökat avgrupperom
dessamedplats,utdeladförutbesättandetdeltagit inanmet, av

förPlatstaletmedplatstal, ökatsammanlagda gruppengruppers
järnförel-med detröstetal delas störstasålundaberäknas att gruppens

Bråktal,bildande.föreuträkningen somvid närmastsetalet gruppens
sistadecimaler. Dentvåmedberäknasdelning,viduppkommer

höjas.decimalsiffran får
ordningen.iplatsfårjämförelsetal nästaär störst,Det varsnamn,

lottning.företrädettallika avgöresMellan genom

§7
bestämmer6 §enligtordningeniplatserhållitvarjeFör somnamn

särskildautsträckningerforderligi samman-länsstyrelsen genom
mellanordningsärskildtillhörpartidetinomräkningar nanmetsom

utseende ersättare.förvalsedlarpå partiets avnanmen
ordnashandförstaI namn

särskildaerhållit person-som
6 §ivadenligt sägsröster som

stycket.andra
mångatillräckligtinteKangrundvalpåErsättare utses

styck-andraenligtordnasförgälldevalsedlarde namnsomav
påordnasskalliplatserhölldet etnär namnennanmet,

valsedlardegrundvalVid dennaenligt 6 somordningen av
detför närgälldevalsedel namnet,varjegäller er-uträkning

§enligt 6ordningenihöll platsiakttagandeMedhel röst.som
Vidstyckena.sjundeandraredanpå denatt somnamnav -

varjegälleruträkningdennaord-särskildai denplatsfått
iakt-vMedhelvalsedel röst.obefintligtningen somsomanses

denpåtagandetillgodoräknasröstvärdet attskall somnamnav
särskildadenplats ifåttredanpåstår främstdet somnamn

obeñntligtordningenfår högsta rös-Densedeln. somansessom
tillgodoräknasröstvärdetskalli denplatserhåller sär-tetalet

påfrämststårlika detMellanordningen.skilda somnanm
får högsta rös-sedeln. Denföreträdettal avgöres somgenom

i denplats sär-erhållertetaletlottning.
likaMellanordningen.skilda

företrädettal avgöres genom
lottning.

frånprotokollengrundvalpåfastställervalmyndighetenCentrala av
mandatenerhållaskallvilkalänsstyrelserna sompersoner som
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ledamöter.
Har länsstyrelsen bestämt ordning mellan så många namn som

behövs för de mandat parti erhållit i valkretsen skall kunnaatt ettsom
besättas med ledamöter, skall länsstyrelsen på anmodan centralaav
valmyndigheten vid förrättning bestämma ytterligare iny namn
ordningen. Sådan förrättning skall kungöras enligt l

Har kandidat fått plats i ord- Har kandidat fått plats i ord-
ning i valkrets eller ning i valkretsän elleränmer en mer en
för parti och skulle förän parti och skulleänett ettmer mer
han till följd därav erhålla han till följd därav erhållaman- man-
dat i valkrets eller dat i valkretsän elleränmer en mer en
för parti, skall han förän parti, skall hanänett ettmer mer
tillträda det mandat för vilket tillträda det mandat, för vilket
hans jämförelsetal hansär störst. personliga röstetal är
Mandat kandidat tillträ- förhållandei till antaletstörstsom

tillfallerder den står för partiet. kandida-röster Harsom
främst i den för kandidatens inte tagit plats i ordningenten

enligt 7 § bestämda påsär- grundval personligt röste-namn av
skilda ordningen. Därvid bort- tal, skall han tillträda det man-

från på den dat för vilket hans jämförelsetalses namn som
redan valts till ledamot. tillHar är störst.
följd denna paragraf två ellerav
flera mandat tillträtts, tillsätts
de och allt efter storlekenett ett
på jämförelsetalen för namnen
enligt 6

Mandat kandidat till-som
träder tillfaller den stårsom
främst i den för kandidatens

enligt bestämda7 § sär-namn
skilda ordningen. Därvid bort-

från denses nanm som
redan valts till ledamot.

Har till följd dennaav para-
graf två eller flera mandat
tillträtts, tillsätts de ochett ett
alltefter storleken på de person-
liga förhållanderöstetalen i till
antalet för partiet. Kanröster
inte samtliga mandat tillträdas
härigenom tillsätts de alltefter
storleken pá jämförelsetalen för

enligt 6 § förde sjun-namnen -
de styckena.
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l5§
kandidat-mellanOrdningenkandidat-mellanOrdningen

parti fast-varjeinomfast-partivarjeinom namnennamnen
särskilda uträk-ställesuträk-särskildaställes genomgenom

uträkning gäl-varjeVidningar.gäl-uträkningvarjeVidningar.
förendastvalsedeller ettförendastvalsedel namn.ler ett namn.

ordningenfastställandeVidordningenfastställandeVid avav
enlig-förfares imellanenlig-iförfaresmellan namnennamnen

sjundeandra§med 6hetfemteandra§med 6het --
de undantagmedstyckenastyckena. som

tredjeochandranedan ianges
styckena.

landstingsfullmäk-val tillVid
röstetalpersonligafastställsge

kandidaterförendast som er-
antaltillhållit personröster ett

femminstmotsvarar pro-som
röstetal, dockpartietscent av

100lägst röster.
kommunfullmäk-tillvalVid

röstetalpersonlifastställstige ga
kandidaterförendast er-som

till antalhållit personröster ett
femminstmotsvarar pro-som

dockröstetal,partietscent av
50lägst röster.

16§
vid lands-kandidatHarlands-vidkandidatHar enen

kommunfullmäktig-ellertings-kommunfullmäktig-ellertings-
iordningi änval fått platsordning ii änplatsfåttval mermer

föreller änvalkrets etteller för änvalkrets ett merenmeren
följdtillhanskulleparti ochföljdtillhanskulleochparti

mandat i änerhålladäravmandat i änerhålla merdärav mer
förellervalkrets än ettföreller änvalkrets ett merenmeren

dettillträdahanskallparti,tillträda dethanskallparti,
vilket hansförmandat,jäm-hansvilketförmandat, person-

15 §röstetal enligt ärligaförelsetal störst.är
antalettillförhållandeistörst

kandida-Harför partiet.röster
grundvalpåplatstagitinteten
skall hanröstetal,personligtav

vilketförmandattillträda det
§15enligtjärnförelsetalhans

störst.är
tillträdesmandatDet som
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skall i första hand tillsättas med
kandidat erhållit särskildasom

enligtpersonröster den ordning
sägs 15som

På grundval de valsedlar Kan inte tillräckligt mångaav
gällde för kandidatens kandidater tillsättassom enligt an-

detta erhöllnär plats i dra stycket skallnamn återstående
ordningen fastställes vid mandat besättas på grundvalny av
sammanräkning skall de valsedlar gällde förvem som som
erhålla mandat kandidaten kandidatens dettasom närnamn

tillträder. Vid denna uträk- erhöll plats i ordningen faststäl-
ning gäller varje valsedel les vid sammanräkningsom ny vem
hel Med iakttaganderöst. skall erhållaatt mandatav som som

på kandidat redan kandidatennanm tillträder. Vidsom
tillträtt mandat för partiet denna uträkning gäller varjeanses

obefintligt skall röstvärdet valsedelsom hel Medröst.som
tillgodoräknas det iakttagandenamn som attav namn
står främst på sedeln. Den kandidat redan tillträttsom som
får högsta röstetal erhåller mandat för partietman- anses som
datet. Mellan lika tal avgöres obefintligt skall röstvärdet
företrädet lottning. tillgodoräknas detgenom namn som

står främst på sedeln. Den som
får högsta röstetal erhåller man-
datet. Mellan lika tal avgöres
företrädet lottning.genom

Har till följd denna Har till följd dennaav para- av para-
graf två eller flera mandat graf två eller flera mandat
tillträtts, tillsätts de och tillträtts, tillsättsett deett ochett ett
allt efter storleken på järnförel- alltefter storleken de person-
setalen för enligt 6 liga röstetalen förhållandei tillnamnen

antalet för partiet.röster Kan
inte samtliga mandat tillträdas
härigenom tillsätts de alltefter
storleken på jämförelsetalen för

enligt 15namnen

För landstingsledarnöter på följandeersättareutses sätt.
För varje landstingsledamot För varje landstingsledamot

inom detgöres parti, för vilket inomgöres det parti, för vilket
han blivit vald, lika många han blivit vald, lika månganya nya
sammanräkningar, dock minst sammanräkningar, dock minst

partiet erhållit platser.tre, partiet erhållitsom platser.tre, som
Vid varje sammanräkning äger Vid varje sammanräkning äger
16 § andra stycket motsvarande 16 § andra och tredje styckena
tillämpning. motsvarande tillämpning.
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Kan föreskrivet antal icke enligt andra stycket, skallersättare utses
därvid bero.

ledamot i kommunfull- kommun-För För varje ledamot i
mäktige fö- fullmäktige påersättare ersättareutses utses en
ljande följandesätt. sätt.

första hand skall till ersät-
kandidat erhållittare utses som

särskilda enligtpersonröster
vad i 15sägssom

ledamot andra handFör varje I ersättaregörs utsesen
försammanräkning inom det parti, varje ledamot genom en

inom det parti,för vilket han har blivit vald. sammanräkning
Vid sammanräkning för vilket han har blivit vald.varje tas
hänsyn endast till de valsedlar Vid varje sammanräkning tas

hänsyn endast till de valsedlarledamotensupptarsom namn
grund härav gällde ledamotensoch på upptarsom som namn

fick och grund härav gälldeför detta detnärnanm, som
fickplats i ordning. Varje valsedel för detta detnärnanm,

Med iaktta- plats i ordning. Varje valsedelgäller hel röst.som
gande på kandidat gäller hel Med iaktta-röst.attav namn som

gande kandidathar blivit valet ut- attsom genom av nanm
valetsedd till ledamot skall har blivit ut-genomanses som

obefmtligt tillgodoräknas sedd till ledamot skall ansessom
obeñntligt tillgodoräknasröstvärdet det stårnamn som som

det stårfrämst på sedeln. får röstvärdetDen nanm somsom
fårfrämst sedeln.högsta röstetalet utsedd till Denär som
tillhögsta röstetalet utseddför den ledamot ärersättare som

för den ledamotsammanräkningen Mellan ersättareavser. som
sammanräkningen Mellanlika tal företrädetavgörs avser.genom
lika tal företrädetlottning. avgörs genom
lottning.

antal Om det antalOm det ersättareersättare somsom
mindre dethar enligt andra stycket har är änutsettsutsetts

kommunfullmäktigeantal antalmindre detär än som som
§ ochkommunfullmäktige har bestämt har bestämt enligt 18 a

har förenligt 18 § och ersät- ersättare utsettssamma sammaa
flera eller flera ledamöter,har för ellertare utsetts tre tre utses

ytterligare ytterligare för ochledamöter, görs ersättareen var
Därvidsammanräkning för och dessa ledamöter.var en en av

skall på kandidatdessa ledamöter. Därvid även namnav
på kandidat har blivit valetskall även ut-genomnamn som

för den leda-har blivit valet sedd till ersättareut-som genom
skallsedd till för den leda-ersättare ersättaremot utsessom

obeñntligt.sammanräkningen för Iöv-mot som av- anses som
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iförfarsrigt sättobefintligt. I öv- angessomsomansesser
styckena.tredjeandra ochipåförfars sättrigt angessom

stycket.andra
fortfa-antaletOm ersättarefortfa-antalet ersättareOm

det antalmindrerande änantal ärdetmindrerande änär
kommunfullmäktige harharkommunfullmäktige somsom

och18 §enligtbestämtoch18 §enligtbestämt sam-asam-a
för femharför fem ersättare utsettsharersättare utsetts mama

ledamöter,fleraeller utsesledamöter,flera görseller ytter-
ochförytterligare ersättareförsammanräkningligare varen

ledamöter.dessaledamöter.dessaoch avenen avvar
påDäreftermotsvarandepå motsvaran-Därefter utsesgörs

ytterligaresuccessivtde sättytterligaresuccessivtsätt sam-
vil-ledamöterför deersättareledamöterför demanräkningar

för sjuharkas ersättareför utsettsharvilkas ersättare utsetts
ellernioledamöter,fleraellernioledamöter,fleraellersju

så vidare,ochledamöter,flerasåochledamöter,fleraeller
antalet ärså länge ersättareantaletså länge ersättarevidare,

kom-det antalmindre änantaldetmindre än somär som
bestämtharmunfullmäktigebestämtkommunfullmäktige har

enligt 1818enligt aa
kommunfullmäktige äriledamotförsamtligaOm ersättare en

sammanträde,ideltavidareellerinställa sig ettförhindrade attatt
bestämdadenenligtinträdaställe den ersättareledamotensskall i som

fått denharledamotför dentjänstgörastår iordningen att somtur
kanintesådanOm ersättarevalkretsen.partiet iförplatsenförsta en
förtjänstgörastår iinträdaskall den attersättare turtjänstgöra, som

ochvalkretsenpartiet iförplatsenandrafått denharledamotden som
grund.efterså vidare samma

inställaförhindradei valkretsen är attsamtligapartiets ersättareOm
harinträdersammanträde, ersättareideltavidareellersig somettatt

hargrunddeneftervalkrets sagts.ipartietför nysssomutsetts annan
därvalkretsi denharföreträdeden utsettsDärvid har ersättare som

högst.röstetalpartiets är
förnågonKan ersättareförnågon ersättareKan enen

enligtinteledamotvissenligt utsesledamot inteviss utses
styckena,andra sjätte utsesstyckena,femteandra utses --

ledamo-denföringen ersättareledamo-för deningen ersättare
ten.ten.

1997.januarikraft den 1träder ilagDenna
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2 tillFörslag lag ändring i kommunallagen 1991:900om

Härmed föreskrivs kap.5 5 § kommunallagen 1991:900 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
5

Ledamöterna och i fullmäktige skallersättarna väljas för fyra är
räknat från och med 1 valâret.nov.

Om valprövningsnänmden har beslutat omval enligt kap.15 §7om
tredje stycket vallagen 1972:629, skall mandattiden dock förlängas
till dess valet har avslutats.om

I Stockholms kommun räknas
mandattidenfrân och med 15

valâret.okt.

lag träder i kraftDenna den januari1 1997.

2 Senastelydelse 1994:998.
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Inledning1

Utredningsuppdraget1.1 utvärderaär att

personvalsinslaget

denna del vårt arbete har vi i uppdrag följa ochI utvärderaattav upp
det ökadepersonvalsinslag förekommit vid valen de åren.senastesom

försök medfråga de personröstning förekommit i vissaDet är om som
vid års val och personvalsinslagetkommuner 1994 i valet till Europa-

årparlamentet 1995.
Våra ursprungliga direktiv beslutades vid regeringssammanträdeett

den 9 juni 1994. Direktiven dir. 1994:49 lämnar i uppdrag attoss
vissa frågor med anknytning till valsystemet. förstaDenöverse var

förslagoch lämna till ytterligare åtgärder för komma tillöveratt attse
friamed missbruket den nomineringsrätten. andraDenrätta attav var

möjligheterna införa symboler på valsedlarna. Den tredjeöverväga att
förundersöka förutsättningarna eventuell delning vissaattvar en av

riksdagsvalkretsar. frågor behandlade vi iDessa betänkandetstörre
valfrågor 1995:143.Vissa SOU

Under arbetet med det nämnda betänkandet utfärdades tilläggs-
tvådirektiv för vårt arbete vid tillfällen dir. 1995:7 ochse

och bilaga båda fallendir. 1995:115, bilaga 1 2. I det sigrör om
utvärdering den personröstning skett i Sverige. förraDeav som

försöksverksamheten med särskild personröstningdirektiven rör som
genomfördes i vissa kommuner vid 1994 års val. direktivenDe senare

utvärdering personvalet vid valet till Europaparlamentet årrör en av
1995.

våra ursprungliga direktiv dir. 1994:49 utrednings-I sägs att
övergripande syfte skapa ytterligare förutsättningar förarbetets är att

kontakter mellan väljare och valda. Utifrån det syftet står detgoda
kommittén fritt också andra närliggande frågordock att ta upp som

den finner angelägna. direktiven vidare det angelägetI äratt attanges
lösningar olika frågornavi söker nå sådana de de samlaratt en

bred majoritet.
tilläggsdirektiv utfärdats berör bakgrunden till de i dettaDe som

behandlade delarna uppdraget. anslutning till beslutetbetänkande Iav
försöksverksamhetengenomföra med ökat personvalatt attangavsom
följa försökendet viktigt prop. 1993/942129 12. Enatt upp s.var

sådan uppföljning skulle sikte på de tekniska, ekonomiska, organisa-ta
i utvärderingentoriska och praktiska aspekterna. Ett viktigt moment

vilka effekter det får i fråga vilkasades systemetnya omvara



Inledning30 SOU 1996:66

personröstning. särskilt iinvalda Dettablir genompersoner som
personval inteskulle valts intill vilka kandidaterförhållande omsom

tillämpats.
de lagstiftningsåtgärdervårt arbete begränsasOmfattningen avav

författningsfrågan årpartiöverläggningar istånd efterkommit tillsom
partierna överenskommelseträffadeöverläggningarVid dessa1993. en

Överenskommel-förhållanden.viktigapersonvalsinslagetförvissaom
efter försöksverksamhetordinarie val,vid förstainnebär detatt ensen

enligt denpersonröstningval, skall tillämpasårs allmänna1994vid
angåendepreferensröstningmodellen medmodifierade danska

i överenskommelsenVidareavsnitt 2.2.modellen attangavsse
betydelse det bordeså grundläggandepersonvalsmomentet attvar av

såRegeringsformen har också ändratsgrundlag.till uttryck ikomma
särskildmed möjlighetpartivalframgår valetdet är attettattatt avge

1993/94:KU44, rskr.1993/942115, bet.sepersonröst prop.
överenskom-rskr. 1994/95:3. Denbet. 1993/94:KU1,1994/952315,

flera lagstiftnings-har åberopats ifinns mellan partiernamelse som
8 och10, 1993/94:1291993/94:l15ärenden. Se prop. s.s.prop.

återkommer till detta i avsnitt 2.5.37. Vi1994/951154 s.prop.
omfattar vårt uppdrag intetill det anfördaMed hänsyn övervägaatt

frågan har redan avgjorts.lämpligt eller ej. Denhuruvida personval är
riksdagsval, landstings-valen år 1998, dvs.nationellaallmännaDe

personvals-genomföras med ökatkommunfullmäktigval, skalloch ett
fåVårt uppdragdanska modellen.enligt den modifieradeinslag är att

ändamålsenligt möjligt. Utrednings-bli sådetta systern att som
ställning till huruvidainnefatta vi skallfår dockuppdraget att taanses

medförbättrabehövliga förförfattningsförändringar är systemetatt
personval.

direktivutfärdats gäller generellasärskilda direktivdeFörutom som
dir.haft beakta direktivenkommittéer. har visamtliga Härför att

utredningsförslagens inriktning, direkti-EU-aspekter1988:43 om
regionalpolitiska konsekvenser,redovisning1992:50dir. om avven

offentliga åtagandenangående prövning1994:23direktiven dir. av
jämställdhetspolitiskaredovisadir. 1994: 124direktiven attsamt om

konsekvenser.

bedrivandeArbetets1.2

bilaga arbetet1995:115, 2tilläggsdirektiven dir. sägsdeI attsenare
skallutvärderingen personvaltvå avsnitt därdelas iskall avupp

frågorna i deövrigabehandlas först efter de nämnstre ursprung-som
behandlatsredanförsta frågorna hardirektiven. Deliga nämntssom

till utvärderingbegränsardetta betänkandevarför vi i oss en av
personvalsinslaget.
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utvärdering skall utföra pågården vi utvärderingarFörutom som
också håll. Riksskatteverket uppföljning degörannat en av

försöksvalenpraktiska konsekvenserna såväl valet till Europa-av som
utvärderingar de traditionella utvärderingarparlamentet. Dessa är som

efter varje val. har Statsvetenskapliga institutionenDessutom vidgörs
försökenGöteborgs universitet utfört utvärdering med personvalen av

i kommunerna. Vi har dessutom tagit initiativ till den under-att
följs beträffande valet till Europaparlamentet.sökningen De tvâupp

nänmda utvärderingarna har arbetats ochsenast presenterassamman
utvärderingar sammanfattningsvisi bilaga Samtliga här nämnda tas

i kapitel 3 där också viss statistik presenteras.upp
arbete bakgrund de nämnda utvärderingarna.Vårt sker Vimot av

därvid problem framkommit i samband med dede val därtar upp som
personröstning tillämpats. vissa frågor lämnar vi förslagFör till

medan vi i andra fall vid diskussionlösningar kringstannar en
problemet.

Pâ vissa vi förslag till författningsreglering.punkter lämnar Dessa
utgår från gällande vallag. Emellertid måste våra förslag motnu ses

Ökatbakgrund Personvalskommitténs förslag i betänkandetav
personval SOU 1993:21. De förslag vi kommer med i detta be-
tänkandet till delar justeringar det fördesendast framär stora av som

Ökat personval. förstå helheten måstei betänkandet För alltsåatt en
författningskommen-jämförelse med det nämnda betänkandet. Igöras

författningsförslag friståendeanvisningar huruvida frånärtaren ges
det nämnda betänkandet.
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2 Personvalsregler

2.1 Regler för personval har flera gångerövervägts

politiskaDet bygger liksom valsystemet på väl utvecklatsystemet ett
partiliv. Genom det ökade personvalsinslaget emellertid väljarnages

röstning på partilistor möjlighet påverkautöver valetatten av- -
I detta kapitel skall de personvalsregler vi har i uppdragperson. som

utvärdera kort beskrivas. Tillkomsten dessa något olikaatt ärav men
Ökathar detreglerna de bygger på betänkandetgemensamt att

personval SOU 1993:21. Någon genomgång valsystemetav som
helhet blir det frågainte här. För allmän översikt detöverom en
svenska valsystemet hänvisas till betänkandet Vissa valfrågor SOU
1995: 143.

Frågan personval har i flera andra sammanhang innanutrettsom
Personvalskommittén lade fram det nämnda betänkandet. Tidigare
förslag har dock inte genomförts.

Proportionsvalssaklcunniga föreslog åri sitt 1921 framlagda be-
tänkande, proportionellaDet valsättet vid val till riksdagen, ett person-
röstningssystem med subsidiär liströstning betänkandetse

184-196. Syftet kandidat skulle kunna bli valdatt oavsetts. var en
vilken lista valförbund kom från. Detta kunde uppnåsrösten genom
vissa procedurregler vid sammanräkningen. Förslaget förelades dock
aldrig riksdagen.

Författningsutredningen hade i uppgift undersöka huruvidaatt man
inom det proportionella valsystemets kunde valenram ge en mera
markerad karaktär personval. Utredningens överväganden,av som
framgår betänkandet Sveriges statsskick SOU 1963:17, ut-av
mynnade i förslag obligatorisk personröstning, partirekom-ett om om
mendation vissa kandidater och mindre Valkretsar bas förav om som
väljarkontakt. Till detta kom listval i regioner kan sägasett som vara

partival förslagetse 75-77. Förslaget kritiserades dockett s. som
komplicerat och genomfördes aldrig.

Grundlagberedningen övervägde också i ivalet sittpersonmomentet
slutbetänkande regeringsformNy Ny riksdagsordning SOU 1972: 15-

87. Emellertid saknades möjlighet i det sammanhanget göraatts.
undersökningar kring frågan personvalsinslaget. hänvisade tillManom

ställetdetta i fick utredas i särskild ordning.att
valkretsutred-särskilda utredningen ochDen gjordes Personvals-av
och valkrets-Personvalningen. Resultatet presenterades i betänkandet

fakultativindelning SOU 1977:94. Förslaget innebar personröst-en
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kandidat fick flest blevning med officiell kandidatur. Den röstersom
överfördes till övriga kandidater på listan.invald. Partirösternadirekt

blandade reaktioner vid remissbehandlingen.Förslaget godtogs med
överväganden ansågs erforderliga enligt reservationYtterligare en som

Förslaget ledde dock inte till någonfogad till betänkandet.var
proposition.

Folkstyrelsekommittén framhöll i betänkandet Folkstyrelsens villkor
valsystemet underlättar för väljarna1987:6 viktenSOU attattav

framförde därför förslagvalet kandidater. Manpåverka ett somav
flytta påväljarna fick möjlighetgick på överstatt ettut att upp namn

främst på vidden kandidaten listornaGenom detta komlistan.
tillämpas i dag. Kommitténsplatsfördelningen enligt de regler som

grund för lagstiftning.emellertid aldrig tillförslag lades
Personvalskommitténsrad utredningarSlutet på denna långa ärav

Ökat personval SOU 1993:21 huvuddragi betänkandetförslag vars
avsnittet.beskrivas i det följandeskall

Personvalskommitténs "modifierade danska2.2

modell

Ökatbetänkande personvaldiskuterade i sittPersonvalskommittén
för ökat personvalsinslagolika modeller1993:21 antalSOU ettett

dessa modeller utarbetadesEndast försvenska valsystemet.i det en av
Kommittén den modellenförfattningsförslag.fullständigtett gav

detden inspireratsmodifierad dansk modell eftersomnamnet av
remissförfarandetuppställning. Eftersidoordnadedanska valsystemets

sig det kring dennapartiöverläggningar visade detoch att person-var
nås.enighet kundevalsmodell som -

förslagetPersonvalskommittén utarbetadei det ärGrunddragen av
tidigare,kandidater tillgårföljande. Nominering sättsamma somav

kandidater. Liksompartierna nominerati första handdvs. det är som
till ytterligare kandidaterstrykningar, läggakan väljarnatidigare göra

på valsedeln.ordningen mellanförändraeller på sättannat namnen
möjlighet markeraväljarna också harförslagetiDet är attatt ennya

har väljarnamarkeringenkandidat på valsedeln. Genom avgett en
stårpersonrösning inte tvingande. DetmedSystemet ärpersonröst.

personmarkering ochfritt ialltså väljarna göraatt strunta att en egen
enbartkandidaterna ellerpartiets narrmordningstället godta röstai av

baraPersonmarkering fär dessutompartimarkerad valsedel.med en
flera.för kandidat, inteske en

mellan partiernainte mandatfördelningenModellen påverkar utan
medparti. Valsystemetplatsfördelningen inompåverkar endast ett

partier.alltjämt från val mellanutgår såledespersonvalsinslagökat ett
medpartierna skall de besättasfördelats mellanmandatenSedan
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enkla grundprincipenDen den kandidat fått flestär attpersoner. som
blir utsedd; den med flest besätter detpersonröster näst personröster

andra mandatet tills samtliga mandat tillsatta.ärosv.
förhindra ordning där endastFör antalet blirpersonrösteratt en av-

görande för platsfördelningen och därmed reducera partiinflytandet
infördes anordnades såSpärren endast i de fallspärr. sätt atten en

erhållitkandidat motsvarande viss andel avgivnapersonröster en av
i valkretsen skulle narrmordningen. Denpersonrösternaröster avgöra

föreslogs gälla vid riksdagsvalen till åttaspärr sattes procentsom av
partiets i valkretsen. Motsvarande siffra för kommunala valröster

till femsattes procent.
det fall ingen kandidat skulle nå tillFör eller intespärrenupp om

alla platser kan tillsättas med hjälp skall den dagipersonrösternaav
gällande d Hondt-Phragménska fördelningsmetoden tillämpas. Me-

dagligttoden kallas i tal heltalsmetoden. Angående olika fördelnings-
metoder SOU 1995:143 70 f. anförda leder till tvåDett.ex.se s.
olika fördelningssystem narrmordningen bestäms. för det fallEttnär

omfattning har avgivits och för fallviss detpersonröster ett annatav
inte kan tillsättas med hjälpmandaten personrösterna.av

Regeltekniskt innebär den modifierade danska modellen vissaatt
kunde i vallagen. Modellen konsekvenser förjusteringar innebärgöras

mandatfördelningsreglema; främst platsfördelningen beträffande
ocksåkandidaterna vad gäller och den s.k.ersättarsystemetmen

dubbelvalsavvecklingen.
innebär förslaget konsekvenser för vissa regler be-Dessutom

träffande valsedelns utfomming. valsedel skall förses medEn rutaen
personmarkeringför skall kunna skeframför varje attnamn en

framför önskade kandidaten. Vidare skall enligt Personvalskom-den
förslag rad finnas på partimarkerade valsedlar ochmitténs tomen

ifyllningsvalsedlar. Vissa regler föreslogs också vilka innebär att
skall obefintliga fall.på valsedel i vissa Namnennamnen ansesen

förskulle obefintliga valsedeln saknade markerat utrymmeanses om
personröstning, fler kandidat markerats eller det inte klartänom en
framgår markerats eller personrnarkeringen kan haantassomvem om

maskinellt. sist nämnda regeln föreslogs för förhindragjorts Den att
valkupper.

Reglerna personröstning i vissa stycken något komplicerade,ärom
främst vad gäller mandatfördelningsreglerna. redogö-För närmareen

Personvalskommitténs förslag hänvisar vi till kommitténsrelse för
1993:21 särskilt avsnitt 6.6, 7.6, kapitel 8betänkande. Se SOU samt

redovisas också flertalförfattningsförslaget. I betänkandet ett ex-
Vi kommer också behandla vissa delar förslagetempel. att av

frågorutförligare i samband med enskilda berörs.att
anförde i fråga tidpunkten förPersonvalskommittén om genom-

sådan kunde föregåsförandet reform det lämpligtatt om enav en vore
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Kommittén föreslog själv sådan kundeförsöksverksamhet. att enenav
anslutning till de allmänna nationella valen är 1994.genomföras i

i vissa 1994Personvalsförsöket kommuner år2.3

Personvalskommitténs förslag framkomremissbehandlingenVid enav
i det svenska valsystemet skullepersonvalsmomentetenighet attom

definitivtmenade ocksåförstärkas. Remissinstanserna att ett genom-
föregås försöksverksamhet.refonn bordeförande av enav en

behandladepartiöverläggningar bl.a.år 1993 höllsUnder som
därvid införaPartierna enadespersonval.frågan ett systemattomom

modellen. Partiernaden modifierade danskapersonval enligtmed
föregås försök i minstinförandet skullevidareenades treatt avom

enades partierna grundlagenöverläggningarnaVidkommuner. att
personvalsinslaget 1993/94: 115,för lyfta fram prop.skulle ändras att

och rskr. l994/95z3.bet. 1994/95:KU11993/94:KU44,bet.
Ãndringarna januari 1995 SFS 1994:1469.trädde i kraft 1

fram till laglade regeringen också förslaganslutning härtillI orn
1993/942129. enlighet medIförsöksverksamheten prop. över-

reglering Personvalskom-förslaget denbyggdeläggningarna som
förslag bet.regeringensföreslagit. Riksdagenmittén antog

beslutet lagen1993/94:232. Genomoch rskr.1993/94:KU23 antogs
skall kunnadär väljarnaförsök i vissa kommuner1994:285 avgeom

år 1994. Härigenomde allmänna valenvidsärskild personröst
kommunfullmäktige den 18vid valet tillväljarnafastslogs septen-att

Vaggeryd, Vänersborg,Linköping, Solna,1994 i Helsingborg,ber
ÖvertorneåÖstersund möjlighet särskildskulleoch att avgeges

personröst.
helt Personvalskommitténs förslagföljde försökslagenframgåttSom

dockFörsökslagen utformadesi vallagen.till förändringar som en
val dirsidan vallagen i devilken gällde vidsjälvständig lag om

genomfördes.försöken

i till EuropaparlamentetPersonvalsinslaget valet2.4

år 1995

läggakommitté med uppdragregeringenapril 1991 tillkalladeI atten
med-inför svensktgrundlagsändringarförslag tillfram ettm.m.

GrundlagsutredningenKommittén,lemskap i EG. antog namnetsom
grundlagar SOUbetänkandet EG och våradiskuterade iinför EG,

Något iEuropaparlamentet skulle ske.val tillbl.a. hur1993:14 ett
fram.lade kommittén inte Däremotdetalj utarbetat förslag angavs

för till Europaparlamentet.riktlinjerna val
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viktiga för kommittén.utgångspunkterfrämst tvåDet som varvar
så långtkonstrueraförsta gällde detdetFör ett systematt somsom

nationella valen. Föri de allmännatillämpadesmöjligt liknar det som
ställer.gemenskapsrättenuppfylla de kravgällde detdet andra att som

gemenskapsrättenuppställsbindande kravenDe som avsenare
beslutad aktrådet 76/787första handframgår i omav en av

föreskrivs ocksåvalrättsakten. Därdirekta val den s.k.ochallmänna
dettaår för Europaparlamentet. Utöverfemmandattiden äratt

och i det där avseddaMaastrichtfördragetartikel 8.b.2 iföreskrivs i
i EG-landmedborgare93/109/EG bl.a. ärdirektivet ettatt som

till Europaparla-i landet vid valskall ha härSverigebosatt i rösträtt
och direktiventill valrättsaktenangående textenmentet prop.se

154.1994/95:
utformas i såskullekravet, valsystemet nära överens-förstaDet att

detta SOUmöjligt senationellamed detstämmelse systemet ang.som
endasteftersom Sverigevissa problemmedfördekap. 21995:143

Valkretsindel-Europaparlamentet.platser iberäknas få 22kunde ca
därför inte användasriksdagsvalet kundefrån närningen ett propor-

därfördiskuteradebibehölls. Kommitténövrigtitionellt system
landet.valkrets för helaellerValkretsarmed antingenmodeller tre en

därföreslå valsystemslutligen förstannadeKommittén ettatt
partiernamellanden förstatvå omgångarförelades imandaten varav

omgång därandraenda valkretsSverigeoch med samt ensom en
indelades iSverigekandidaterna och därbesattesmandaten treav

Valkretsar.
Justitiedepartementetutarbetades inomförfattningsförslagEtt senare

enligt deEuropaparlamentettillValPromemoria 1994-12-20,
Mandatenbetänkandet.närrmdatidigarei detriktlinjer angavssom

föreValkretsardelasförslagenligt promemoriansskulle ut tre
mångariktlinje för hurskulle endastfördelningvalet. Denna envara

fördelningenEftervarje valkrets.skulle tillfallaslutligenmandat som
uddatalsmetodenjämkadeenligt denmellan partiernamandatenav

andra gång. Dettafördelas valkretsarnamandatenskulle ut en
röststyrka bildarpartisvalkvotsmetod där varjeske enligtskulle en

ursprungligaenligt denMandatför fördelningen.utgångspunkt som
Mandat-då flyttas.valkrets kundei "felmandatfördelningen hamnat

vallagen,metod ienligtskulle skepartifördelningen inom gängseett
metoden.dHondt-Phragménskadvs. den

ärendetproposition i prop.framladeregeringenNär senare
Utgångspunktenomarbetats.vissa delarhade1994/952154 var

det svenskaanslöt tillmöjligtsåvalsystemalltjämt näraett somsom
intryck vissaregeringenvalkretsarnafrågaI togsystemet. avom

promemorian föreslagnadet imenaderemissinstanser systemetattsom
förutsebar-och minskadoönskade konsekvensertill vissakunde leda

skullehela riketförslaginnehöll därförPropositionenhet. attett om
envalkrets.utgöra



Personvalsregler38 SOU 1996:66

beträffandeOckså mandatfördelningen inom parti avvekett pro-
positionen från promemorians förslag till reglering. Enligt departe-
mentschefen 38 frågana.a. personval så vål förberedd atts. var om

kunde tillämpas också för val till Europaparlamentetdet i enlighet med
regler skall tillämpas vid de allmänna nationella valen årde 1998.som

föreslogRegeringen därför personröstning skulle tillämpas ocksåatt
valet till Europaparlamentet.vid

Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag bet.
Valet1994/95:KU40, rskr. 1994/952273. till Europaparlamentet

genomfördes enligt lagen 1995:374 val till Europaparlamentet.om
Personvalsinslaget i det valet följde helt de regler Personvalskom-som
mittén föreslog den modifierade danska modellen.om

Framtidens partivalvalsystem utgår från där2.5 ett

väljarna möjlighet särskildattges avge en
personröst

framträder den utveckling beskrivitsFramtidens valsystem genom som
Vi skall i korthet redogöra för grundvalarna för det systemet.ovan.

vårt uppdrag.också utvärdering det valsystemetDet är ären av som
Uppdraget begränsas alltså den utveckling skett sedanav som

ÖkatPersonvalskommittén lade fram sitt betänkande personval.
utgångspunkt för detförsta och bildarDet steget togs,som som

överläggningar mellan riksdagspartiernaframtida valsystemet, devar
överläggningarna behandlades för-hölls under år 1993. Vidsom

fråga blev föremål för diskussion fråganfattningsfrågor. En som var
därvid i regeringsfonnenpersonval. Partierna enades detattomom

röstninginföras regel val till riksdagen skerskulle att genomen om
vidmöjlighet för väljarna särskildpå parti med personröst,att attavge

modifierade modellenpersonröstning enligt den danska1998 års val
för första personvalsreform bordeskulle tillämpas gången samt att en

föregås försök i vissa kommuner.av
redogjorts för i avsnitt 2.3.Försöksval hölls enligt vad som ovan

regeringsformen i enlighet med överenskommelsenändringEn av
januari 1995 1993/942115, bet.trädde i kraft den l se prop.

bet. rskr.rskr. 1994/95:315, 1993/94:KU1,1993/94:KU44,
regeringsforrnen stadgaskap. § första stycket1994/95:3. I 3 1

följande.numera

hemliga direkta val. Vid sådant val skerRiksdagen fria, ochutses genom
särskild personröst,med möjlighet för väljarnaröstning parti att avge

alldeles klart det i debakgrund det anförda står detMot attav
valen kommer finnas möjlighetframtida svenska personrösta.att atten
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Även riksdagsvalet kommer deregeringsfonnen endast rörom
för de kommunalaockså styrandedärprinciper att varaangessom

partierna innebärmellanöverenskommelsennänmdavalen. Den att
danska modellenmodifieradePersonvalskommittén föreslagnaden av

nationellaomfattar samtliga valförslagKommitténstillämpas.skall
nationellagällande i samtligablikommerpersonröstningvarför att

kommunfullmäktigval. Dessutomlandstings- ochriksdagsval,dvs.val,
Europaparlamentet.val tillvidden tillämpaskommer att

valval till riksdagen,förpartiernavalsystemDet enats avomsom
val till Europa-kommunfullmäktigeochlandstingsledarnöter samt

framgåtthargrundprinciper. Dessavissapåbyggerpaparlamentet av
till deMed hänsynutredningsarbetet. utgörredovisadetidigare attdet

dessasammanfattavi kortutvärdering villvårförutgångspunkten
igen.

fått flestkandidatparti blir deninommandatfördelningVid ett som
det andrabesätterflestmedutsedd; den personrösternästpersonröster

förhindratillsatta. Förmandatsamtligatills ärmandatet att enosv.
avgörande för platsför-blirantaletendastordning där personröster

införspartiinflytandet spärr.därmed reduceraochdelningen en
erhållitkandidatde fallendast ipå såanordnades sättSpärren att en

valkretseniavgivnaviss andelmotsvarande rösterpersonröster aven
föreslogsnarrmordningen. Den spärrskulle avgörapersonrösterna som

partiets itill åtta rösterriksdagsvalenvidgälla procentsattes av
till femvalkommunala spärrenoch för procent.valkretsen sattes

bestämdes till femEuropaparlamentettillsiffra vid valetMotsvarande
procent.

propositionen tillarbete. Iför vårtgivnagrundprinciper ärDessa
efterföljande hadockdepartementschefenyttrade attförsökslagen
Personvals-från remissinstansernapåpekandenför vissaredogjort

1993/942129.förslagkommitténs prop.

utsträckningsåförslag ikommitténsdelför sin storRegeringen attanser
fall det skulleEndast för detförsöken.grund förtillkan liggamöjligtsom

konsekvenser börorimligafåfelaktigheter elleruppenbarainnefatta
kommitténdenutformningoch änlydelsefåförslaget avannanen

föreliggainteregeringenförhållandensådanaNågraföreslagna. anser
skall dockframförtssynpunkterDeförslaget;beträffande som

försöken ochskallutvärdering görasvid denbeaktassjälvfallet avsom
slutligadetutformningengrund förtillliggadärigenom person-av

"röstningssystemet.

förbättra detförsökatidigare berörtsdärföruppdragVärt attär som
traditionella svenskapå detbyggervalsystemet,framtida som

personval,för ökatmodellenmodifierade danskamed denpartivalet
på.byggerdettagrundidéerde systemomprövautan att
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Statistik3 och bakgrundsmaterialannat

med anknytning till personröstning

finns hel delDet material med anknytning till de genomfördaen
officiellapersonvalen. Den statistiken från de allmänna valen år 1994

exempel härpå berör kommunalvalen De allmännaär valenett som
1994. Del 2. emellertid inteDen mycket vad gällerger person-
valsinslaget i försöksvalet i vissa kommuner. Däremot innehåller
sammanställningen Valet till Europaparlamentet Statistiska med-
delanden 9601 del material intresse för personvalsutvärde-en av
ringen.

dessa officiellaFörutom statistiska publikationer har Riks-mera
Skatteverkets valenhet utfört utvärderingar personröstningenav som en
del verkets sedvanliga verksamhet rörande utvärdering valen.av av
Riksskatteverket har dessutom bidragit med framtagning diverseav
statistik kring personröstningen. Personvalsinslaget har också ut-
värderats vid Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universi-

Undersökningen har gjorts Folke Johansson. Vitet. presenterarav
vissa slutsatser från undersökningen nedan i detta kapitel under-
sökningen finns i bilaga 3.

3.1 medfördeValen ledamöter utsågs påatt

grundval personrösterav

Vi här del allmän statistik bakgrund till kommandepresenterar en som
diskussion förändringar personvalssystemet. Vi har valt iattom av
detta avsnitt samla visst sådant material ställe. Materialetett
behandlas dock ytterligare längre fram i betänkandet i anslutning till
de aktuella frågorna.

3.1.1 Försöksvalet i vissa kommuner

Beträffande de kommuner där försök med personröstning genomfördes
ñmis utvärderingar från varje kommun. Urval material och innehållav

dessai varierar dock. Vi skall här nâgra resultat med direktpresentera
anknytning till personvalsinslaget.

första fråga inställerDen sig naturligtvisär personröst-som om
ningen någonledde till ledamot blev invald i beslutandeatt en
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valen. Tabellen 3.1.1.i visarvid någotförsamling en samman-av
kommunfullmäktige år 1994.val till :Härförsöket i vissaställning av

gjord Folke Johanssonutvärderingenockså hänvisas tillskall av som
bilaga 3. Det kanpersonröstningen. Sestatistik kringytterligarehar

intressantaförklara vissa kolummerna. Detplats ärpå sin att avvara
beträffande valda kandidateravvikelservilkabeskrivaatt som person-

inte beaktats.tillmedfört i förhållande personrösterrösterna om
fall där hartvåAvvikelse kan ske Det personröstenaärsätt. enena

inte skulle blivit invaldkandidatdirekt betydelse. Det är när somen
namnlista lyfts framlångt påsin placeringtillmed hänsyn en avner

grund dessa. Dettill ledamotochpersonligasina röster utses av
indirekt verkan. Dettafårfalletandra personrösternaär när meraen

för det jämförelsetal räknasfår betydelsesker när personrösterna som
Exempelpersonligatagit platsinte röster.för kandidaterfram som

i tabellexempel 4.6.2.i-ii. Nedanavsnitt 4.6.2beskrivs idettapå
avvikelse från listan i högrafallende två nämnda3.1.1.i somanges

kolummen.

blivit valdakandidater skulleförhållande tillkandidater i3.1.1.i ValdaTabell som
kommunvalsförsökenbeaktats vidintepersonrösterom

Avvikel-Ordnade Valda% AntalKommun
frånmandat på seper- person-person-

listaröstertotalt sonrösterröster

06 46122,8Solna

082023 79Linköping

315 154159,7Vaggeryd

9 l96524,2Helsingborg

014 9l32,9 5Vänersborg

Östersund 418 1228,6 75

Övertorneå 311113973,2

68 ll9341137,7Totalt/snitt

sina personligagrundvalledamöterutsågs 68 411Totalt avav
valda enligtblivitledamöterelvaframgår detSom ärröster. som

inteblivit valdahade personrösternaoch inteförsökssystemet omsom
uppgickantalet mandattotaladetskall ställasbeaktats. Detta mot som

endast 2,6 AvsåledesavvikelserAndelenstycken. är procent.till 411
fått direktdärfem sådana personrösternafallende elva utgör en

Övriga indirektfåttdärsådanafall personrösternabetydelse. avser
betydelse.
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ÖvertorneåVaggeryds och kommuner inte valkretsindelade tillvar
skillnad från övriga kommuner i försöket. de valkretsindeladeI
påverkade nanmordningen också påpersonrösterna endastsätt änannat
i fråga de utsedda skeddeDetta på två Detsätt.om nanmen. ena var

ledamöter i vissa enstaka fall valdes in i krets vadänatt en annan som
skulle fallet inte personröstningen tillämpades. Den andravara om
effekten ledamöterna valdes in i ordning vadänattvar en annan som
eljest skulle ha skett. Detta skedde endast i fåtal fall.ett

har på personliga i enda fall.Ersättare Utseenderösterutsetts ett av
efterträdare ledamot i valkrets, s.k. dubbelvals-när änutsetts mer en
avveckling, har också skett i endast fall.ett

Tabell 3.l.1.ii Andelen inom partierna vid kommunvalsförsökenpersonröster

Övr.Parti kdsm s c v mp
Kommun

Solna 28 23 23 22 24 14 28 -

24Linköping 20 27 30 25 20 31 53

Vaggeryd 63 56 70 62 61 62- -

Helsingborg 26 22 28 20 25 20 27-

Vänersborg 27 28 31 39 36 27 37 39

Östersund 32 29 41 49 28 27 37 -
Övertorneå 73 38 59 21 55- - -

39Snitt 31 37 40 31 22 39 44
Med följande. Linköping: Akademikerpartiet, Helsingborg:övriga partier avses

Sveriges pensionärers intresseparti SPI, Vänersborg: Folkviljan, Overtorneå:-Övertomeå-altemativet.

Tabell l 1 .ii bild personröstningen inom olika partier. Detger en av.
förlätt hur andelen personröstande varierar olika partier.är att se

Förhållandet går igen också i valet till Europaparlamentet framgårsom
framställningen längre fram.av

skall också påpekas det inte endast den totala andelenDet äratt
partiet får några kandidater platsavgörpersonröster tarsom om som

personliga tabellen framgårpå grund sina Avröster. t.ex. attav
ÖvertorneåModeraterna i hade så hög andel 73personrösteren som

gick fram med två listor med kandidater i kommu-Partiet 21procent.
Totalt fick Moderaterna 213 eller 5,58 rösternaröster procentnen. av

ingen kandidati kommunen. Trots partiets höga andel personröster tog
spriddaplats på sina personliga Rösterna nämligenröster. över ettvar

antal kandidater och ingen kom Fördelningenöver spärren.stort av
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betydelse försåledesmellan kandidaterna störstaärpersonrösterna av
påverka ledamotsvalet.möjlighetpersonrösternas att

famis partier hadei vissa kommunerframgår också detDet att som
bland sina väljare.personröstande Dessahögre andelrelativt sett

eller fåtal starkaförankrade meddock ofta lokaltpartier är ett ett

nanm.

till EuropaparlamentetValet3.1.2

företrädare Mandat-skulle 22Europaparlamentetvalet tillVid utses.
tabellframgårutföll påmellan partiernafördelningen sätt som av

lågt i förhållandevaldeltagandet mycket.2.i. tydligtDet1 är att var
540valet 5 5551994. Vid det röster.riksdagsvalet årtill avgavs

41,6 respektive 86,8båda valenröstande i deAndelen procent.var
iröstande väsentligt lägre valetantaletkommunerOckså i samtliga var

Även internationellvidår 1994.vid valetEuropaparlamentettill än en
personröstningensåterkommer tilllågt. Vivaldeltagandetjämförelse är

avsnitt 4.2.Valdeltagandet ipåpåverkan

partier vid valmandatfördelning mellanRöstetal och3.l.2.iTabell
år 1995Europaparlamentettill

Mandat Personröster%Parti Röstetal

265 034523,2621 568rn

367 054728,1752 817s

58 02314,8129 376

106 38827,2192 077c

141 499312,9346 746v

200 424417,2092462mp

73 8203,9105 173kds -

Övr. 31 2882,773 284 -

5301 24322100,02 683 151Riket

variationer.fannsi vissa kommunerdetockså tilläggasskallDet att
Årjäng deltagande. Högstmed 27lägst iValdeltagandet procentsvar

Danderydmed 63Danderyd ärfanns ivaldeltagande procent. en
kanhögt. vissa kommunertradition Ivaldeltagandedär ärkommun av

folkomröstningar. Ikommunalaförklarasvaldeltagandethögadet av
tillsamtidigt med valetomröstningsådanförekomStoruman en
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kämavfallsan-Europaparlamentet. Omröstningen gällde huruvida en
skulle lokaliseras till kommunen. Valdeltagandet i kommunenläggning

uppgick till 56över procent.
siffrorna i tabellen kan vissa slutsatser beträffande andelenAv ovan

framgårinom partierna beräknas. Dessa stapeldia-personröster av
tydligt3.1.2.ii. Man kan här väljarbeteendet varierarattgrammet se

Vad kan i detta sammanhangi olika partier. värt att noterasom vara
Miljöpartiet har relativt högSocialdemokraterna och andelär att en

med tanke den inställningpersonröstande vilket något tillär oväntat
kommen-partiers väljare visat i tidigare studier. Sompersonval dessa

kunde skillnaderna mellan partiernautförligare i bilaga 3teras
förutses.

Andel personröster.fiir partiernaiynletüllDiagram3.1.2.ii
Europapartlamentet

so-x

m mpkdsS c f-EUs|v

kanoch fördelningenöverblickfåFör över personrösternaatt enen
ställas tabelloch antaletkandidatertabell personrösteröver upp

erhöllpartier inte någotRedovisningen omfattar3.l.2.iii. även som
kandidatersamtligaEuropaparlamentet. Dessutommandat i anges som

vid valet förgällde5kommit den spärröver attprocent som en
personligautsedd sinaskulle bli direktkandidat röster.
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3.1.2.iii Kandidater klarat 5 % vid valet tillTabell spärrensom om
år 1995Europaparlamentet

Spärr/ Jämförel-Parti/kandidat Antal Placering Anmälda
valsed- kand. antal setal
lar person-

röster

10 31078Moderaterna 1
1 114762BurenstamLinderI Stugan

9372 45GunillaCarLrsøn2
3 20 312 5445183 StenmaPer
4 765 283603CharlotteCederschiäld 144

850 1958695 14Wrgin5 Ivar

Socialdemokraterna 10 4 37640
5x1,5x13 129400Maj-BrittTheorinI

Maj-Lis 5xl5x13 40451Lööw2
5x2,5x8 40091Wibe3 Sören
5x2,5x8 12 664 395565Andersson4 Jan

5x3,5x11 29 527 276821AnneliHultén5
5x3.5x5 13 595 199442Ahlqvist6 Birgitta
5x4.5x6 602 1403747WaidelichTommy7

4 6 46812Folkpartiet
3099x1,2x2 21Cars1Hadar

1x3,1x2 7 675CeciliaMalmström
9x2,2x1 7 469ErikssonEva

3 7 9 603Centerpartiet
1x 27490ErikOlssonI Karl
1x1 25992Lindqvist2 Hans
3x2 20 034KristinaHansson

11 289Starrin lxlKarin

10 173381Vänsterpartiet
548261SjöstedtI Jonas

8823 39Svensson2 Jörn
2970592 9 882Eriksson3Marianne

2 14 23 104Miljöpartiet
1566722x1Gahnønl Per

533 4021032x2 14Schörling2 Inger
2x3 3 121 212752Uyfliølm3

953 1494802x4 3Lindholm4 Malou

4 5 258Kristdemokratiskasamhällspartiet 2
1x3 27 378EinhornJerzy

15 2361x1BirgittaSacrédeus
10 7842x22Alf Svensson
6 2151x1GustafssonHolger
5 8691x2DavidsonInger

9 13431Sarajevolistan
9681 7WilhelmAgrell

91961EU-kritikerFria
9 2321EschBjörn dervon

10 7455Rättviselistan
5795x1 1RolfAndersson

kandidaten2xI detsammafunnitspålistan. ärkandidatenPlaceringen attKommentar: somangervar
till företrädarei Europaparlamentet.Kursiveradekandidatervaldesvalsedlar.funnits påtvaöverst
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detbeskriver hela sanningen. Närtabellen inteskall iakttasDet att
innebär det intetio anmälda kandidaterRättviselistan hadeattanges

hade tio anmälda kandida-partiet gick fram medvalsedelvarjeatt som
och de fem listorna endastsig såstället förhöll detI attter. var en av

Socialdemokraterna och Folkpartietkandidater.två anmälda Förhade
på varje valsedelstyp.två anmälda kandidaterocksåfanns det

partierna.bild personröstningen inomTabellen att avavser ge en
inte tagit något mandatde partierhärtill harMed hänsyn även som

också dettabellen kanuppställningen.med i Avtagits attseman nu
fåtalkring ellerpersonröstningpartier finns starkför vissa ett etten

små partiernasMiljöpartiet. riktigtfallet för DeSå är t.ex.namn.
kring fåröstande påsittockså koncentreratväljare har person
forrnera-dessa partiernaturligtvis bero påkan ärkandidater. Detta att

kandidater.eller fåtal centralakringde etten
personröstningenvilka förändringarockså beröraVi skall här som

jämförelsetaldet gamla medförhållande tillmedförde i systemetom
tabell 1.2.iiiEuropaparlamentet. Uri valet tillskulle tillämpats även

listordning.kandidater i omkastadVänsterpartiet fickkan utläsas att
pâ enda valsedelnominerade dentredjeSvensson,Jörn nanmsom var

för partiet iandra kandidatmed, platspartiet gick fram tog somsom
beträffande vilkaavvikelsedock inteinnebarparlamentet. Detta en

direkt ochavsnitt 3.1.1blivit valdaskulle sekandidater omovansom
personröster.indirekt verkan av

uppstod dock i valet. Detvalda kandidateravvikelseverkligEn av
betydelse.fick indirektdärSocialdemokraternaför personrösternavar

frånexempel lärrmas deavsnitt 4.6.2 därutförligt ibeskrivsDetta
4.6.2.iii.personröstning exempelbåda valen med

uppföljning personvalenRiksskatteverkets3.2 av

medförsöket i vissa kommunermaterial rörandehel delEn person-
sammanställningRiksskatteverket.samlat hos Enröstning finns görs

från länsstyrelserna ochframkommitsynpunkterockså de somav
löpande underdessa utvärderingarVi informeratsvalnämnder. har om
avsnittenunder de aktuella vadbetänkandet redovisasarbetets gång. I

källförteckningen.ocksåfrån dessa myndigheter seframkommitsom
frågasamlat.dock punkt behandlas Detavsnitt skall ärI detta enen

sammanräkningsförfarandet. har visatDetmedhänger sammansom
känsligtpersonröstningmedvårt valsystem ärsig att samman-ur

avsnitt 4.5.till den frågan i HärVi återkommerräkningssynpunkt.
oförändrade valsedlarförändrade ochmellan antaletförhållandetskall

sammanräkningsförfarandetnämligen visat sigharbeskrivas. Det att
Uppskatt-valsedlar.behandla ändradeinriktattill del är attstor

anspråk långt 50behandling idenna änningsvis procenttar avmer
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sammanräkningen. därför vikt redovisavid Det är attavresurserna
minimera den hanteringen.omfattningen och

valsedlarna förekommit vid fyra.2.i nedan visar hurTabellen 3 som
Tabellen kräva för-vid samrnanräkningen. kanval bedömtsolika en

partimarkerade valsedlar s.k. 90 000-Antal medklaring. röster
partimarkerade valsedlarinte baravalsedlar utanrepresenterar en

hänförs dit följande skäl.förändrade valsedlarmängd av
personröstningkryss vida än ettmer

anmäld kandidatintetillskrivetb är ennanm
något de tvåtillskrivnatvâ eller flerc varav avnamn

anmältinte äröversta
inte anmäldakandidat så den eller destrykningd Översta ärattav

felsorteringorsaker; bl.a.övrigae

valsedlar vid fyra valRedovisningTabell 3.2.1 av

AntalvalsedelstypochVal

Riksdagsvalet år I 994
1 230 205partimarkerade valsedlarantal
4 325 335nanmvalsedlarantal

101 113valsedlarförändradevarav
19 464strykningsvalsedlarregistreradedärav

Kommunalvalet år 1994
245 305lpartimarkerade valsedlarantal

2964 374namnvalsedlarantal
186 132förändrade valsedlarvarav

26681strykningsvalsedlarregistreradedärav

landstingsvalet år 1994
8581 113partimarkerade valsedlarantal

3 993 249namnvalsedlarantal
79 784förändrade valsedlarvarav

93016strykningsvalsedlarregistreradedärav

år 1995EuropaparlamentettillValet
316 564valsedlarpartimarkeradeantal

5872 366namnvalsedlarantal
186 157förändrade valsedlarvarav
33 153strykningsvalsedlarregistreradedärav

tillskrifterstrykningar ellerförändradenamnvalsedlardel ärEn genom
listtyp räknas fram. IförändringarantalettotalaDet pernamn.av

för varjeregistrerasstrykning behövavarje enskildkanlägenvissa
jämförelsetalkandidaters liggertvâskekandidat. Så måste t.ex. om

allaregistrerar dåuppstår. Manöverlappvarandra s.k.sä nära att
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för Förfarandetstrykningsvalsedlar partiet. diskuteras och förklaras
ytterligare i avsnitt 4.6.2 och 4.6.3.

valet till Europaparlamentet hänfördes 48 000Vid tillröster
valsedlar bedömningsskäl. dessa kom 40partimarkerade Av 000av ca

andelen bedömnings-betraktas valsedlar Denutanatt som namn. av
förmåste betraktas hög. satmnanrälcningspro-valsedlar Det ärsom

genomförande viktigt denna blir såcedurens litenatt grupp som
möjligt.

andelen förändrade valsedlar.kan också Andelarna förMan se
olika valen framgår tabell 3.2.ii.de av

förändrade valsedlar och registrerade strykningsvalsedlarTabell 3.2.ii Andel

Förändrade RegistreradeVal
valsedlar strykningsvalsedlar

1994 2,3 0,4Riksdagsvalet år

4,2 1,8Kommunalvalet år 1994

1994 1,9 0,4Landstingsvalet år

år 1995 7,8 1,4Valet till Europaparlamentet
SocialdemokraternaAvser endast parti:ett

Kommunfullmäktigvalen har alltid haft andel förändradestoren
nyhet i bilden. går däremot iakttavalsedlar. ingen DetDet utgör att

andelen förändrade valsedlar i valet tilldramatiskt ökade Europa-den
Ävenâri förhållande till riksdagsvalet 1994. antaletparlamentet

valmyndigheten har varitstrykningsvalsedlar tvungen attsom
Europaparlamentet.ökade markant i valet tillregistrera

valet Europaparlamentetskulle överföra siffrorna från tillOm man
innebära mycket betydandenationella valen skulle dettill de allmänna

sarmnanräloiingsförfarandet. Det kan ifrågasättasinsatser vid om
skulle innebäravalmyndighetema kan klara det merarbete detsom

från väljarnas sida i defullt utnyttjande personröstningmed treav
ivalen. Vi återkommer med överväganden den delen isamtidiga

avsnitt 4.5.

utvärderingar personvalen3.3 Andra av

uppdrag till forskarei april 1994 pâRegeringen lämnade ett en grupp
utvärderainstitutionen vid Göteborgs universitetStatsvetenskapliga att

redovisadespersonröstning i vissa kommuner. Uppdragetförsöket med
Folke Johansson i augusti 1995 under titelnförfattadi rapport aven
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Personvalet 1995. utvärderingEn experiment". I och med våraettav
tilläggsdirektiv angående utvärdering tillvalet Europaparlamentetav
lämnades uppdrag till Folke Johansson innebärande motsvarandeett en
utvärdering angående valet till Europaparlamentet. En första rapport
beträffande uppdraget lämnades i februari 1996 under titeln
"Personröstning i valet till Europaparlamentet". Under vårt arbete har

bådade sammanställts. Vi skall i detta avsnitt kortrapporterna
sammanfatta några resultat från de nämnda Samman-rapporterna.
ställningen framläggs bilagai 3 till betänkandet.rapporternaav

Förutom dessa källor kan också hänvisas till forskningsprojektett
vid Göteborgs universitet publicerades i anslutning till Person-som

Ökatvalskommitténs betänkande personval. Resultaten forsknings-av
projektet ñmis publicerade i antologin och PartiPerson SOU
1993:63.

Personröstningsreformen slog inte väl vad gäller informations-ut
spridning försöksvalensig i eller i valet till Europaparlamentet.vare

framgår informationsbehovet har underskattatsDet rapporten attav
väljarna måste få draghjälp och information för reformensamt att att

skall slå igenom fullt finns anledning ökadDetut. att tro att en
infonnationsinsats skulle hjälpa lyftatill fram personröstningen iatt

valen.de närmaste
Politikeraktiviteten i försökskommunerna relativt låg. Detsammavar

valet till Europaparlamentet, personvalskarn-kan sägas ävenom om
panjer förekom. Pâ grund riket utgjordes valkrets vidattav av en
valet till Europaparlamentet det svårt för regionalt kändvar en
kandidat bli invald. Röster från enda region ofta inteatt en ens engav

frånteoretisk möjlighet till inval. Man måste i praktiken ha stöd hela
deleneller landet.större av

Valdeltagandet Europaparlamentet. visarlågt vid valet till Detvar
flera skäl samverkat till väljarna röstade. högstasig inte Denatt att

får dåligt informeradesiffran 41 skälet väljarnaprocent attom var om
Därefter kom skälet de ogillar EU med andel 37EU. att procenten av

dem röstade. siffror skall jämförs med andra skälinte Dessasomav
Cirkainte sikte på krångliga regler.för röstaatt tar ensom mer

tredjedel krångligt med personröstning gjordedetattangav var som
andel det de saxadede inte röstade. Ungefär lika stor attatt angav var

orsaken till de inte röstade.listorna attsom var
del fick dessutom för sig personröstning nödvändig iEn att var

tillstället för frivillig. Emellertid väljarna allmänt positivasettvar
införandet personröstning.av

ÅVäljarinflytandet dubbeltydigt.personröstningen är enasom ger
försöksvalen endast sjättedelsidan tillsatte ipersonröster avca en

Åoch vid till Europaparlamentet hälften platserna.platserna valet av
kandidater in påandra sidan valdes endast elva 4ll personrösterav

från Vidinte skulle tagit plats bortsett personrösterna.som om man
konstate-till skedde detta endast i fall. Detvalet Europaparlamentet ett



bakgrundsmaterialoch 51Statistik annat1996:66SOU

nödvändig villockså förändring spärren äratt om manavenras
grundval sinadirekt påandelen ledamöterförändra utsetts avsom

personliga röster.





1996:66SOU

överväganden förslagoch4

ändringar i valförfattningar-fram flera förslag tillkapitlet för viI
tillämpas vid dedet valsystem skallmed anledning somavna

från traditionella1998. utgår detallmänna valen från år Detta
partival. Till detta kopplas förstärktmedsvenska systemet en

påverka kandidaturvalet denmöjlighet för väljarna att genom
Utgångspunkten för förslagensärskilda är,personrösten. att mot

de genomförda valenden utvärdering skettbakgrund som avav
för personvals-skapa bättre förutsättningarpersonröstning,med

föreslåskonkreta förändringar ii valsystemet. Deinslaget som
framtida följande.anslutning till det ärsystemet

och förden fria nomineringsrättenhindra missbrukFör att av-
års val föreslås frivilligunderlätta rösträkningen vid 1998att en

anmälan kandidater.reglering partiernas avav
valsedlar för parti regi-beaktas inte påTillskrivna somnanm-

kandidater. övrigtpartibeteckning och anmält samtliga Istrerat
väljarenbetraktas tillskrivet avgettett en person-namn som om

röst.
sammanräkningen.beaktas inte vidkandidaterStrykningar av-

genomfördafanns vid detillskrivetRaden för nanm som-
personvalen slopas.

narrmvalsedlar pâ postkontoren.Tillåtet med-
genomslagfårförändras såErsättarsystemet personrösternaatt-

ersättarsidan.också på
motsvarandedubbelvalsavvecklingen förändrass.k. sättDen-

ersättarreglerna.som
kommunfullmäktigemandattiden förbeträffandeSärregleringen-

Stockholms kommun slopas.i
olika frågor medtill förändringar diskuterasdessa förslagUtöver

författningsregleringpersonvalet någonanknytning till utan att
föreslås.

personvalsinslaget börUtgångspunkten4.1 är att

renodlas

redovisade undersökningarnade i kapitel 3bakgrundDet är mot av
personvalsinslaget i det svenskautvärdera det ökadeharvi attsom

från år 1998. framtidaDetsådant det kommervalsystemet att utse
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utgårvalsystemet enligt 3 kap. § första1 stycket andra meningen
regeringsformen, från partival. Kandidaturvalet bestäms i dettaett

i realiteten den listordning partierna kommit fram tillsystern av som
nomineringarna. För öka väljarnasvid möjlighet påverkaatt att

kandidaturvalet i det nämnda stadgandet väljarna harattanges
möjlighet särskild Det denna kombinationpersonröst. äratt avge en

parti- och personval förgrunden det framtida svenskaärsomav
Som påpekas ivalsystemet. avsnitt 1.1 och 2.5 vårtdetärovan

uppdrag utvärdera de val tillämpat personröstning med denatt som
modifierade danska modellen för föreslå lämpliga förbättringar iatt
systemet.

framgått det grundlagsstadgandetSom klart personvalär attgenom
modifierade danska modellenenligt den skall tillämpas i riksdagsval.

skall också tillämpas i samtliga allmänna val, dvs. riksdagsval,Detta
kommunfullmäktigelandstingsval och val valet till Europa-samtav

Eftersomparlamentet. personvalet beslutat finns alltså ingenär
anledning i vårt arbete frågan personvalets lämplighet.att ta upp om

utvärderingarna framgår farhågorde kan ha haft införAv att man
med ökat personval inte visat sig ha påverkat valordningensystemett

negativ riktning. Den nedgång i valdeltagandet kunde iakttas ii som
Europaparlamentet kan till viss del förklarasvalet till av person-

Emellertid finns andra viktiga faktorer,valsinslaget. t.ex. att storen
väljare ogillar i högre grad medverkat till det lågaandel EU, som

valdeltagandet. finns heller ingen anledning till antagandet detDet att
valdeltagandet på grund personvalsreglerna framstodlåga attav som-

krångliga inte kan vändas infonnationsinsats.genom en-
Enligt vår mening finns skäl försöka utveckla och sikt stärkaatt

personvalsinslaget. Vi har därför i vårt utredningsarbete utgått från att
förutsättningarna för ökat personvalsinslag enligt den modifieradeett

skall förbättras och förstärkas. Vi därfördanska modellen etttar upp
punkter vi timer kan leda till enklare ochantal ett systemsom en

hantering personröstningen.smidigare av
vårt arbete har vi inte bara uppmärksamhet de reglerVid ägnat

personval tillämpades vid försöksvalen år 1994 och vidangående som
år andra reglertill Europaparlamentet 1995,valet ävenutan som

till personröstning. har nämligen visat sigpåverkar möjligheten Det
flesta de svårigheter framkom vid de val där personvaldeatt av som

mellan det traditionellahar sin grund i valssystemettillämpats mötet
till val mellan nanmlistor och personröstningen.med möjlighet Det är

sånödvändigt samtliga regler granskas smidigaredärför att att ett
uppstår.system

arbetat utifrån huvudprincip vi granskat reglerna. DenVi har nären
skall så enkelt möjligt. Bakgrunden till dettagörasär att systemet som

under rad år för påbyggnad olikavalsystemetär utsattsatt en av en av
inga motsvarande förenklingar gjorts. svenskaregler. har DetDäremot

länge präglats listval. Den internationellthar sedan ett rentsystemet av
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s.k. friabuds dentillstår väljarenfrihetovanliga genomsett som
strykningar och tillägg påpåverkarnomineringsrätten systemet genom

också det intevid val hörfinnsfrihetTill denvalsedlarna. attsom
antal kandidatervad gällerför partiernabegränsningarnågrafinns

kan fleravid val. Dessutomfram medde kanlistoreller antal som
för svensk valrättlistor.olika Dessaförekomma gemensamtnamn

då listvaletredansvårigheterinnebär vissakomponenterunika
allvarliga de intevarit såinteproblemenEmellertid har atttillämpas.

personvalet harvalmyndigheterna. Genomhanteraskunnat av
personval,listval ochdvs.utgångspunkter,två olikaemellertid

kompliceratsåframstårValsystemet attiförenats system.ett nu som
enkeltfunktion:uppfylla sinkandet interisk för attfinnsdet atten

församlingar. Förbeslutandetill våraledamöterrättvistoch sätt utse
delvis sinsemellanhuvudsakliga,tvåmåsteenklareskapa systemettatt

hänför sig tilldekanstyrande. Man sägamål attmotstridiga, vara
slut.början ochvalprocessens

framståmåsteför väljarnamålsådantförsta ärEtt systemetatt som
nödvändighet föröverskådligt. Detta systemetär attochenkelt en

Ävenhos väljarna.förtroendeåtnjutaochlegitimerasskall kunna
uppfattapå, måstevilarvalsystemetsvenskadetpartierna, som
till denhänsynfunktion ochsinuppfyllerdetså tarattsystemet

partierna.inomförekommersamverkan som
sådantutformatmåste sättmåletandra ärDet systemetatt vara

på så kort tidpålitligtresultat ärproducerardet ett somsomatt
ochSammanräknings-slutfas.valsystemetsinneVi härmöjligt. är

utformasskall nås intemåletkanmandatfördelningsreglerna om
måsteanvända. Dessakompliceradeförblirde attsådant sätt att

styrande vidvaritkrav harklara. Dessaochenkladärför göras
förslag.ochövervägandenvårautforrrmingen av

personvalmedi sambandInformation4.2

den in-samband medharfrågorvibehandlaravsnittdettaI som
till Europa-och valetförsöksvalenmedsambandiformation gavssom

uppfattadesmångareglernaBakgrunden ärparlamentet. att somav
reglernatill deanpassadesInformationsmaterialkrångliga. nyasom

be-omfattning. Dessutomtillräckligiinteförekompersonval varom
försökskom-mångadet iledde tillpåskyndad vilket attslutsprocessen

traditionelltval sätt.föråtgärdervidtagitsredan ettmuner
genomfördafrån deerfarenheternabakgrundVi mot avmenar

inforrnationsspridning väsentligärsatsningpersonvalen störreatt en
ökad kontakttillskall ledaframtidenipersonvalsinslagetför att

väljare.ochkandidatermellan
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4.2.1 Bristande information reglerna fleraom var en av
anledningar till det låga Valdeltagandet

I massmedia framställdes reglerna personval krångliga. Detom som
framför allt i samband med valet till Europaparlamentetvar dessasom

synpunkter kom fram. Kritiken hänförde sig i princip inte till de
införda reglerna personval, kan i stället inriktadutan sägasom vara
på det mellan tvâmöte skedde,system reglerattsom genom om
personröstning infördes i det traditionella svenska partivalssystemet.
Härvid uppmärksammades särskilt reglerna skydd för partibeteck-om
ning och amnälda kandidater se vidare avsnitt 4.4.2. I samband med
detta kom också frågan partiernas nomineringar i blickpunkten seom
avsnitt 4.4.1.

bilagaI 3 lämnas uppgifter skälen för vissa väljare inteattom
deltog i valet till Europaparlamentet. Där framgår den högstaatt
siffran 41 får skälet väljarna dåligt informeradeprocent attom var om
EU. Därefter korn skälet de ogillar EU med andelatt 37 procenten av

dem inte röstade. Dessa siffror skall jämförs med andra skälav som
för dem inte rösta sikte krångligaatt regler. Cirkatarsom mer en
tredjedel det krångliga regleratt personröstningangav var om som
gjorde de inte röstade. Ungefär likaatt andel det destor attangav var
saxade listorna, vilket vissa partier gick fram med, orsakensom var
till de inte röstade. De redovisadeatt resultaten vid handen detattger
ñmis anledning reglernaöver vissa svårigheteratt kansamt attse
övervinnas ökad information. Vi skall i de följande avsnittengenom

på hur informationen fördes fram vid valen med personröstning.se

4.2.2 Informationen kring personvalet inte tillräckligvar

När personvalssystemet skulle genomföras i kommunvalen förutsattes
vissa informationsinsatser skulle skeatt prop. 1993/94:129 12.s.

Dessa insatser dock inte bli särskilt omfattandeantogs och de skulle
täckas de ordinarie anslagen. Detsamma uttalades beträffande valetav
till Europaparlamentet prop. l994/95:154 42.s.

Som redan innebar beslutsprocessen kring införandetantytts av
personval i försöksvalen och parlamentsvalet vissa kommuner ochatt
lokala partiorganisationer inte hann sig in isätta för kunnasystemet att
delge väljarna tillräcklig information kring valet och kandidaterna.
Visst material dock fram dessutom bådetogs adekvat och in-som var
fonnativt.

Som Lokaldemokratikommittén SOUt.ex. 1993:90 363 fann ärs.
det troligt personvalsinslaget ställer högre krav påatt politiker att
informera och högre krav väljarna bli informerade. Informationatt
till väljare kan spridas på flera olika I Sverige kommersätt. in-
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från två Informationformation kring val huvudsakligen källor.
frånkommer både från valmyndigheterna och partierna. Myndig-

för information administrativ karaktärheterna traditionelltsvarar av
för förfarandet. Information vilka partiertider valet ocht.ex. omsom

ställer har partierna stått för.och kandidater Mottagaresom upp av
kanaler finns förinformationen i slutändan väljarna. Deär som

infonnation begränsade. Till börjanmyndigheterna nå med äratt ut en
inforrnationsbroschyrerinformation direkt till väljarnafinns genom

indirektTill detta kommer den information spridsoch somannonser.
indirekta information kompletterar partierna medvia partierna. Denna

sakfrågor och kandidater.information i om
medår 1994 skickade Riksskatteverket tillsammansVid valet

personröstningen till väljinfonnationsblad angåenderöstkorten ett arna
beställasBladet kunde ocksåi de sju försökskommunerna. av

kunde ocksåoch partier. De enskilda kommunernavalnänmder ut
omfattning.vilket skedde i varierandemed information

förekomolika inforrnationsinsatser. DetSolna genomfördesI
medinfonnationstavlor i kommunen "Person-affischer på 90 texten

för du helst vill vald. Dessutomi Solna kryssa denrösta se-
i alla hushålltidningen Vårt Solna, spredsiförekom somen annons

"Så här gårfolder med titelndär reglerna beskrevs. Eni kommunen,
partiexpeditioner, valstugor,distribuerades tilldet till personröstaatt

genomfördes satsning på inslag i denSlutligenpostkontor, ettenm.m.
Efter det inslaget ökade intressettelevisionen med resultat.lokala gott

personröstning.för
valnärrmden partiernaLinköping informerade personröst-I om

för skulleskulle arbeta väljarnaframhöll partiernaningen. Man attatt
varvidannonserades i tidningarVidarepersonröster. manavge

förekom ingen informationövrigtuppmanade väljarna Irösta.att
valförrättarna.information tillnågot utökadutöver

förden vanliga utbildningenVaggeryds kommun hade förutom
"Aktuellinforrnationsfolder. Publikationenvalfunktionärer särskilden

Partiernagick till hushållen.information från Vaggeryds kommun" ut
i den.sina kandidater Dessutommedverkade och presenterade

fick väljarnaOckså i vallokalenredogjordes för personröstningen.
den skulle till.information personröstningen och hurom

Övertorneå personröstning iflera notiserkommun hade om
Övertorneå ocksåInformation lärrmadeskommun.informationsbladet

information för valförrätta-endastpå finska. övrigt hade kommunenI

re.
Östersunds intetycksoch kommunerHelsingborgs, VänersborgsI

skeddevidtagits densärskild informationsinsats hanågon utöver som
valförrättare.till

Riksskatteverket in-sändetill EuropaparlamentetVid valet ut
förekom artiklar imed röstkortet. övrigttillsammans Iformation

anledning häravpersonvalsinslaget. Itrycktedagspressen mestsom
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gick Riksskatteverket med mindre påmindeut atten annons som om
valet alltjämt i första hand partival. övrigt förekom inga lokalaIår ett
eller regionala infonnationsinsatser.

informationDen Riksskatteverket lämnade till partierna verkarsom
Överinte ha slagit igenom i någon nämnvärd omfattning. huvud taget

verkar valdebatten i de genomförda personvalen inte ha hjälpt väljarna
någon klarhet röstfrågan. Valdebatter förekom dessutomtill i i

omfattning inför valet till Europaparlamentet.sparsam
kan konstateras den information lämnadesSammantaget att som

inför begränsades till valets tekniska sida. Någonpersonvalen i stort
bredare täckning fick inte personvalet i massmedia. hellerInte var

livliga så information spreds denvalkampanjerna utvecklade eller att
Slutsatsen således väljarna inte fick tillräckligt med hjälpvägen. är att

för ställning till de frågor val också mellanatt ta ettsom personer
kräver.

information4.2. 3 Bättre

förestående personröstnings-Ur väljarnas synpunkt måste den nu
enkammarriks-refonnen framstå påtaglig övergången tillänsom mer

proportionellt valsystem i början 1970-ta1et. Informations-dag och av
vid nämnda förändringen valsystemet massiv.insatsen den av var

insats förEnligt vår mening krävs motsvarande att person-ennu
Aktiva informationsinsatservalsmomentet skall få bra genomslag.ett

påskyndar också reformens genomslag. Dessafrån det allmännas sida
lämpligtenligt vår mening omfattande. Det inteinsatser bör ärvara

Erfarenheterna fråninformationen enbart sprids massmedia.att av
försöksvalen och valet till Europaparlamentet visar allsidigareatt en

falletpå tidigare stadium vad blevbelysning nödvändig änär ett som
vid parlamentsvalet.t.ex.

myndighetfråga det här sammanhanget vilken ochEn viktig i är
för informationsspridningen. Denvilken instans har ansvaret ovansom
inforrnationsspridning mellan myndig-uppdelningen angåendenämnda

något kan emellertidoch partier inte reglerad på Denheter sätt.är
statsskicket. Partierna har där centralfölja grunderna försägas enav
Samtidigt har myndigheterna primärtlänk väljarna.roll ettmotsom

information beträffandeför riktig systemet.att gesansvar en
fullgöra den informationsinsatsmyndigheterna skall kunnaFör att

täcker behovetdet tillskjutsmåste till krävs extraatt resurser somsom
skall läggas fårinformativ insatsinsatsen. Hur avgörasupp avenav

informationen. Erfaren-utformamyndighet det ankommerden att
fårEuropaparalarnentetoch valet tillheterna från försöksvalen vara

vägledande.
bortsett frånvalen år 1994kostnaderna för de allmännatotalaDe

miljoner kronor. Avuppgick till 175,4 dessafolkomröstningen ca
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vari ingårkronor utskick röstkort,avsåg 18,2 miljoner enavca
övrig informa-miljoner kronor förinformationsbroschyr, 6,2samt ca

gick såledeshalv valanslagetEndast cirka ochtion. procenten aven
val enligt vårvalanslaget krävs till 1998 årstill infonnation. Utöver

ändamål.anslag för detta Insatsen,mening väsentligt högre ärsom en
håll varför några direktafrån centraltengångsinsats, bör kunna styras

under-nödvändiga. Vi har intelokala åtgärder interegionala eller är
angivet slag. Enkostnaderna för insatsdesökt närmare av nuen

ställning till vilkatagitfår avvakta till desssådan närmareman
erforderliga.åtgärder ärsom

för hurfram planRiksskatteverket arbetarförordarVi att en
sammanhang bör Riks-spridas. dettaskall utformas och Iinformation

ochnödvändigtinformationsmaterialvilketskatteverket äröver somse
uppgå till.härför kan kommavad kostnaderna att

roll. heltockså peka partiernas Detvill vi ärdetta sammanhangI
gäller ökainflytande detavgörandepartierna har närklart attettatt

sig i de båda valenpersonvalet. visadekring Detklarheten som
uppmärksammapartierna intepersonröstninggenomförts med att var

ivisade sig inte minstinförts i valen. Dettaförändringarpå de som
vidarenamnlistor förekom sedär fleraEuropaparlamentetvalet till

fulltpartiernafår dockTill val äravsnitt 4.5.1. nästa attantaman
tilldärmed medverkakanspelreglerna. Demedvetna de attnyaom

Planeringenspektrum.i bredarekan belysaspersonvalsinslaget ett
Detförberedasvalkampanjerna kan sätt.inför valet och ett annat

undernomineringsprocessenpartiernakomma krävakan tarattatt
får bättretill väljarnamedverkavilket tordeövervägandeförnyat att

kandidaterna.information också om
myndigheternasviktigareså mycketroll ocksåPartiernas änär t.ex.

väljarna ochkontakt mellanförverkadet gäller nämnarenär att en
förhuvudsakligen partiernakandidaterna. Det attär ansvararsom

valsedlarocksåpartierna tillställsetableradeupprätthålls. Dekontakter
valet.röstberättigade iantaletgångerkostnad motsvarande treutan

kännedomskall fåför väljarnaaktivt verkaPartierna måste att ommer
således påankommerför fram. Detpartietkandidatervilka som

uppfattningsigde kan bildaväljarna såinformerapartierna attatt en
Europaparla-tillmed. Vid valetgår framkandidater partietvilkaom

vanlig.information intesådanmentet var
med ökatmetodövergång tillskall klaravalsystemetFör att enen

övergångsperiod,underåtminstonepersonval krävs,inslag enenav
börDessutomdetinformation kringpåsatsning systemet.nya

väljarnaförpå skapa klarhetinriktadevalkampanjerpartiernas attvara
välja mellan.harpersonaltemativ deangående de att
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Personvalskampanjer valfmansiering4.3 och

Personvalskommittén behandlade utförligt frågan personvaletsom
för fördelningen mellan kvinnor och bland de folkvaldabetydelse män

SOU 1993:21 60-70. Vi skall här följa hur personvalet slogs. upp
skall vi behandla frågain i den delen. Dessutom meden annan an-

det valfmansiering.knytning till personvalskampanjer; är

4.3.1 Få lyckade personvalskampanjer

Personvalskampanjer något kan sigär vänta när ett systemsom man
införs. Utvärderingen personvalen utförtsmed personröstning av som

universitet behandlarpå Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs
fråga utförligt bilaga Resultatet 15denna se 3. är att procent av

de bedrivit personin-kandidaterna i försökskommunerna attanger en
dock mellan olika kommuner ochriktad kampanj. Andelarna varierar

olika partier.
Europaparlamentet kundeBeträffande valkampanjen inför valet till

Sverigetidigt konstateras den inte så intensiv vi i äratt som vanavar
förekom vilka ocksåvid. Endast fåtal riktiga personvalskampanjerett

förankrade och kunde påintensiva. emellertid regionaltDessavar var
för hela riketgrund avsnitt 4.6.1 gälldesepersonröstspärrenattav

medföra effektinte någon resultatet.
tabell 3.1.1.i ochockså statistiken i kapitelDet framgår 3av

ledde till småpersonröstningen3.l.2.iii de förändringar äratt som
beaktats. Möjligeninte skullei förhållande till personröstemaom

kandidater-väljarnas kännedomskulle kunna dra slutsaten att omman
namnlistor.står främst partiernassammanfaller med dem somna

förhållande tillförändringar iHärigenom uppkommer inga stora om
inte skulle beaktas. Trots den begränsade effektpersonröster som

personvalskampanjerna fått finns ingen anledning övervägaatt nu
förändringar i uppföljning, liksom i dag, måste ske vidAttsystemet.

däremot naturligt.varje val är
samband med personvalskampanjerPartiernas strategi i kan inte

utvärderingarna. nominerings-fullt bedömas utifrån de gjorda Utöver
betydelse det gäller finansieraförfarandet kan partierna dock få när att

till det ienskilda kandidaters kampanjer. Vi återkommer dettasenare
kapitel.

parlamentariskaför jämställdheten4.3.2 Betydelsen den

betydelse förPersonvalskommittén behandlade utförligt valsystemets
1993:21 avsnitt 5.4. Fråganparlamentariska jämställdheten SOUden
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utfördes i anslutning till kommit-behandlades också i den studie som
riksdagskandidaterWängnerud "Kvinnligaténs arbete se t.ex. vem-

"Personval kommu-till de finns" och Johanssonlägger märke att
lätt förutsäga valsyste-båda i SOU 1993:63. Det intenal nivå" är att

Än förutse effekterna föreffekter allmänt. svårare detär attmets rent
bekräftar dessa svårigheter. SomTidigare studierjämställdheten.

faktum kvinnorPersonvalskommittén konstaterar det dockär attett
underrepresenterade i de valda församlingarna.blirvalsystemoavsett

innebärakommittén personvalsinslaget skulleEmellertid menade att en
öka kvinnorepresentationen.potentiell möjlighet att

anslutning till personvalen kangjorts ide utvärderingarAv som
påverkat könsför-personröstningen knappastkonstaterasdock att

bilaga 3 andeleni undersökningendelningen. konstaterasDet att
kvinnliga kandidater.måste överstiga andelenpå kvinnorpersonröster

inte fallet vid kommun-könsfördelningen. Såför få effekt påatt var
valsförsöket.

framfördes farhågorEuropaparlamentetVid valet till attom
tendenserkvinnor. Några sådanaskulle motarbetapersonvalet i stället

valen. Imaterialet från de utvärderadeurskiljasdock intekan ur
iför kvinnor högreverkar genomslagetstället personröster varaav

påandelenEuropaparlamentet; dock personröstervalet till attutan
kandidater.andelen kvinnligakvinnor översteg

omvärdera deanledningvår mening ingenfinns enligtDet att
frågan. kanframförde i DetPersonvalskommitténsynpunkter som

konstaterasgenomförda personvalendeutvärderingarna attavgenom
parlamentariskmöjligheterna tillinte motverkarpersonvalsreglerna

Även direkt utslagpersonröstningen intesjälvajämställdhet. gerom
församlingarnainom de valdafördelning mellan könenförändradi
jämställdhetenandra effekter förpåpekade,kommitténkan, som

ökarkandidaturvaletinflytande påväljarnasuppkomma. Genom att
slagkraftigare instrument.viktigare ochopinionsbildningblir direkt ett

kvinnopartier. ViSverige debattenskett också iharDetta omgenom
valeni de genomfördabegränsade effekternasåledes, detrotsmenar

få positivpersonröstning kaninslagpersonröstning, ökatmed att ett av
jämställdheten.den parlamentariskabetydelse för

valfinansieringRedovisning4.3.3 av

förkonsekvensernaPersonvalskommittén hade i uppdrag övervägaatt
ovidkommandeeller andraekonomiska insatserpersonröstningen av

detdir. 1991:121kommitténs direktivEnligtomständigheter. var
mandatför-påverkadeomständighetersådanaviktigt undvikaatt att

delningen.
organisationernasde politiskafinns ingen regleringSverigeI av

verksamheten. Annanden politiskafinansieringenredovisning avav
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lagstiftning kring partiers och kandidaters valfmansiering också iär
princip obeñntlig. Varje parti och kandidat således i laglig meningär

vilkenfri spendera de önskar sina valkampanjer. Underatt summa
efterkrigstiden uppkom fråga reglering på området denom men
utredning tillsattes kom fram till partierna upprätthöll sådanattsom en
position i demokratin de inte skulle föremål för kontroll.att vara
Någon lagreglering föreslogs därför inte SOU 1951:56.

frånvaroDen reglering föreligger på detta område ärav som
Sverige relativt i internationellt perspektiv seett t.ex.ensam om
Butler Ranney, Electioneering. Däremot det inte ovanligt medär
offentligt stöd till partierna vilket den viktigaste finansiella källanär
för de svenska partierna.

Sverige finns,I i avsaknad reglering området, dockav en
tradition partierna ömsesidiga överenskommelser elleratt genom
ensidiga beslut redovisar sina intäkter och kostnader riksplanet.
Detta sker på blankett då uppgifterna efterfrågas. Denna traditionen
fullföljdes till viss del inom försökskommunerna vid valet år 1994
vilket skall redovisas.strax

Personvalskommitténs behandling frågan ledde inte fram tillav
något förslag sådanreglering. En menade kommittén skulle införasom
endast kunde fåpersonvalsmetoden oönskade effekter vilketantasom
inte fallet. Kommittén uttalade utvecklingen skulle visa sigattvar om
bli måste fråganså naturligtvis till behandling påtas nytten annan upp
SOU 1993:23 78. Samma åsikt konstitutionsutskottet utrycks. gav
för betänkandeti angående lagen val till Europaparlamentetom
1994/95:KU4O Utskottet underströk starkt behovet15.s. av en

redovisning kampanjmedel vid ökat inslag personval.öppen ettav av
Enligt mening borde vilka åtgärderutskottets det övervägasnoga som
kan och bör vidtas för åstadkomma eftersträvadeden öppenheten.att

Som tidigare anmärkts följdes tidigare traditioner öppenhet ideom
kommunala försöksvalen med personröstning. SolnaFör kommun
innebar detta de sju partier före valet i fullmäktige träffadeatt sattsom

avtal redovisning finansiering Syftetvalrörelsen.öppenett om av av
partierna skulle skapa likvärdigt för redovisningsättatt ettvar av

finansieringen. Avtalet innebar partiernas inkomstsida skulleatt
försäljning och medlemsav-redovisas i partistöd, gåvor,poster som

gifter. skulle de medel kandidaterna på partiernasDessutom som
fullmäktigelista avsåg använda redovisas. Namn skulle redovisasatt
på gåvogivare under år 1994 givit eller avsåg 5 000överatt gesom

avsåg utvärderakr till parti eller kandidat. Slutligen attett manen
också hur avtalet följts. Avtalet i sin helhet framgår bilaga 4 tillav
betänkandet.

Enligt vår mening de utvärderingar gjorts i dessa delar integer som
underlag för bedömning tidigare gjorts. har inteDetänannan som

uppkommit några i ñnansieringssammanhangvisat sig detatt avarter
därför sammanhang skåli anledning personvalen. saknas i dettaDetav
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tillämpade medlagreglering. hittillsnågon Den vägenövervägaatt
för tillfället tillräckligredovisningen viöppenhet i styrme-somanser

från Solnaden redovisatsFrivilliga överenskommelserdel. typav som
Eventuellt böranvändning.komma till allmänochbör uppmuntras

för regional ochrekommendationer till stödutfärdapartierna centralt
visarföljas och detbör naturligtvislikhet. Utvecklingenlokal omnoga

mandat på grundgår det hålletsig den erövrarattatt avpersoner
tvingande lagstiftningövervägandenfårekonomiska insatserstora om

åter göras.

anknytning till valsedlamaVissa frågor med4.4

frågor harbehandla skildavi närmareavsnitt kommerI detta att som
frågamedskall dock börjavalsedlama. Vianknytning till somen

det denvalsedelsreglerna;med ärindirekt hängerendast omsamman
med.parti går framnanmlistorantalet ett

komplexitetlistpolitik ochPartiernas4.4.1 systemets

ställaspersonvalreglernaEuropaparlamentet komvalet tillI attom
valsedelstyper ifram med flerakan gåfaktum partiernadet attmot

svensk valhistoria.företeelse iinte någonvalkrets. Detta är nysamma
bakomliggerövervägandenpartistrategiskakanDet sägas somvara

valkretsprofilera sig iviljalistor. Ett parti kanbruket flera t.ex. enav
också"kvinnolista". kanmed Detframatt varaengenom

medfram listavill haungdomsförbunden yngre personer.ensom
meningsskiljaktigheter inomförekomma vissakan det ettDessutom

och"ofñcielltvâ listor;går fram medpartietparti gör att enensom
"särlista".

fleraanvändatraditionalltsåföreliggerpartiernaInom atten
samband medgrupperingar iolikajämkananmlistor för att samman
välja den listatill väljarnaSedan detnomineringsprocessen. är attupp

ocksåFörfarandet kanrepresentativ. sägasde finner mest varasom
tilltillämpats framlistvalvid deokomplicerattämligen somrena

Sverige.nyligen i
traditionelltlistor enligtanvändes flerakommunvalsförsökenVid

avslutatsredannomineringsarbetethadeflera kommunerImönster.
försök i kommu-skulle införaspersonröstningkombeskedetnär att
försöksvalen.frånnågra slutsatserdärför inte dragårDet attnen.

valkrets.hela SverigeomfattadeEuropaparlamentetVid valet till en
landet. Inomtäcka helavalsedlama skulleolikamedförde deDetta att
framgår hurtabell 3.1.2.iiiolika strategier. Avförekompartierna

vid. NågraganskaVariationenantalet listor.ställde sig till ärpartierna
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partier nöjde sig med gå fram med valsedelstyp. Det partiatt en som
gick fram med flest valsedelstyper hade tolv olika. Därefter kommer

med tio olika valsedelstyper. förekommerSedan med fem,ett ett ett
med två och parti med valsedelstyper.ett trepar

Som tidigare ordningen med flera olika valsedelstypernämnts är
någotinte normalt medför komplikationer. Däremot kansom nanm

för olika listor effekt beskrivaskanärsom gemensamma ge en som
förbryllande. Detta hände i valet till Europaparlamentet. Undersom

förhållanden uppfattadealla väljarna och massmedia situationen som
förvirrande.

finns flera förklaringar till varför situationen upplevdesDet som
komplicerad. valet blev "ja"-En eller "nej "-val. Enär att ett annan

reglerna kandidaterhänger med anmälda vi åter-samman om som
till i har dåkommer avsnitt 4.4.2. Slutligen vi antalet listor.

tidigareGenom personvalsmomentet infördes del detatt som en av
ficktillämpade partivalssystemet väljarna möjlighet aktivtatt ta

ställning till vilken de helst såg invald. förutsättning förEn attperson
kunna rationellt val väljaren har kännedom degöra ärett att om

för det parti väljaren sympatiserarkandidater ställer i valetsom upp
påmed. Redan partiet utnyttjar samtliga 60 namnplatser enom ca

valsedel för föra fram kandidater det mycket för väljarnaäratt attnog
går fram med ytterligare listor multi-ställning till. Om partietta

valsedel, med antaletpliceras antalet kandidater dvs. 60,caen
tillvalsedelstyper partiet går fram med. lederDetta snart attsom

väljarna mister överblicken.
förfå någon reell betydelsepersonvalsinslaget skallFör att

möjlighetnamnordning de valda kandidaterna krävs väljarnaatt gesav
Partierna har härpå olika skaffa sig kunskap kandidaterna.sättatt om

informationmånga. viktigcentral roll. Informationskanalerna Enären
Europaparla-från särskilt valet tillvalsedlarna. Erfarenheternager

valsedlar med olika nanmlistor måstevid handen antaletmentet attger
begränsas.

sammanhang.kan inte betonas i detta DetPartiernas äransvar nog
så långtvalsedlar valkrets begränsas detdärför vikt antaletatt perav

partierna nomineringsarbetet skergår. Eftersom det inom ärär som
måste tänka igenom strategier föri första hand partiernadet som

skall tillämpas från denomineringsarbetet inför det valsystem som
givet övervägandenvalen år 1998. därvid inteallmänna Det är att som

partivalet giltighetutifrån det tidigaregjordes näräger sammarena
personröstning.kombineras meddetta system

också fråga beröras hängerdetta sammanhang kanI somen annan
utformning. Genom detlistpolitik och valsedlarnasmedsamman

läsningteknik för maskinellpågår med utformaarbete att avensom
det komma visaslutliga sammanräkningen kanvalsedlarna vid den att

Mycket talaravsnitt 4.5.3.valsedlarna måste omarbetas sesig att
ändåutformning valsedelnför ändrad ärenligt vår mening att aven
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rösträk-maskinellvidsvårigheternatekniskadebaranödvändig. Inte
detkanpersonvaletmedsamband t.ex.Idet. varaförtalarning
finnsvalkretsenpartier i upptagnasamtligafrånkandidaterlämpligt att

fram-kostnader förallmännasminska detvalsedel. För attsamma
baraochvalsedlarantaletminskakanvalsedlarställningen manav

kandida-antaletBegränsningarväljare.varjetillvalsedeltrycka aven
sammanhang.sådantiaktualiseras ettter

valsedlarnasutredningtillsättatiddet är att omVi enatt numenar
finnapåinriktasbörsådan attiArbetetutfomming.framtida en

vårtomfattarEmellertidframtiden.försigståkanlösningar som
inte harvarför viutformningvalsedlarnasinteuppdrag översyn aven

finnshellerintedetfinnerViförslag.sådant attnågotframarbetat
ordningiförlagstiftningsåtgärder attnågraföreta annananledning att

dockmåsteUtvecklingenvalkrets.namnvalsedlarantaletbegränsa per
deförtarriktningigårintedetså somföljas att ennoggrantupp

medför.röstningsidorpositiva person

förskyddetochkandidaterAnmälda4.4.2
partibeteckningen

EuropaparlamentettillvaletitillämpningochbakgrundReglernasi

framkommithargenomförtspersonvalinslagmedvaldeVid somav
kandida-anmäldadeförklara ärsvårastvaritregler att omdeatt som

partibeteckning.förskyddetmedregler hänger enDessa sammanter.
Vinomineringsrätten.friamed deni sinhängerDetta tur samman
dåochnomineringsrättenfriadenmissbrukfråganbehandlade avom

Vissabetänkandei vårtpartibeteckningarskydd förreglernaockså om
reglersådanavianförf.f.. Där97 att1995:143SOUvalfrågor s.
vissamedtillkomma rättasätt1935är attredaninfördes ettsom

ikvarstått,sedanharReglernapartibeteckningarna.utnyttjanden av
viduppmärksamhetnågonväcktdeoförändrade,huvudsak attutan

uppmärksammadesEuropaparlamentettillvaletmedsambandIvalen.
genomfördeRiksskatteverket ettmassmedia. Trotsdock i attreglerna

fortsatteutförligt,presenteradesreglernadärmassmedieseminarium,
svârförklarliga.framställasde att som

tvåtoppasmåstevalsedelkorthet avi avinnebär attReglerna en
frånbortserfalletinteså ärOmkandidater. mananmäldapartiet

verkanendastfårdenochvalsedeln ensomsamtliga namn
enligtanmälasintebehöverkandidaterAllavalsedel.partimarkerad

partibe-registreratpartivarjeFörgäller.i dag somdet system som
minstantaltillkandidateranmälda ettfinnas avdetmästeteckning
detval ärvilketpåberoendetrettioochfemtonmellanoch högstfyra

ochfyramellankrävdesEuropaparlamentettillvaletIfråga om.
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femton anmälda kandidater 17-18 §§ europaparlamentsvallagen, jfr
med 5 kap. 8 § vallagen.

Skyddet för partibeteckningen ligger i valsedel, föratt atten
kandidatnanmen den skall beaktas, alltid första skall tasom nanm

två anmälda kandidater. Om någon de två kandidaternaöverstaupp av
inte anmäld räknas endast partibeteckningen finnsär valsedeln.som

Av tabell 3.l.2.iii framgår hur många anmälda kandidater olika
partier hade. Man här tydligt hur antalet varierar mellan olikaser
partier. En del ligger på minimiantalet fyra. Endast ligger tioöverett
anmälda kandidater. Tabellen visar dock inte hela sanningen. Antalet
kandidater det totala antal partierna anmälde.är För vissa partiersom

sedan bara två tio anmälda på deöverstsattes t.ex.av nanm namn-
valsedlar partierna beställde inför valet.som

Orsaken till den uppmärksamhet tilldrog sig kring reglernasom om
anmälda kandidater ligger till viss del i tillvalet Europaparlamentetatt
hade karaktär "ja"- eller "nej"-val. Vissa partier hade strategin attav
"saxa" kandidater för EU med sådana EU.motsom var som var

ledde tillDetta väljarna inte bara såg intresse markera föratt ett att
den kandidat de helst såg vald också visade intresse för strykautan att

kandidat hade åsikt. Problemet uppkommer nären som en annan man
förklaraskall vilka kandidater kan strykas allautan attsom namnen

skall obefintliga.anses
Det då synnerlig vikt skilja mellan anmälda nomineradeär attav

kandidater och övriga nominerade kandidater. något visatDetta är som
svårtsig förklara. finnasDet tycks allmän uppfattningatt atten en

nominerad kandidat också anmäld, vilket skulle innebära allaär att
kandidater på de förtrycka valsedlarna skulle anmälda. Så dockärvara
inte fallet.

Reglerna har visat sig krångliga inte bara för väljarna. Också
erfarna valarbetare har ställt sig frågande till reglerna vid samman-
räkningsarbetet. Det har vid efterhandskontroll tillvid valet Europa-
parlamentet visat sig valsedlar fel på grundatt sorterats grupper av
missuppfattningar kring reglerna. Det har dock kunnat konstateras att
felsorteringarna inte lett till valutgången blivit felaktig.att

Ojfentligaii valfärberedelser skydd för partibeteckningen ochger
ordning vid valet på lång sikt

Vi har i vårt tidigare betänkande diskuterat olika frågor i anslutning
friatill den nomineringsrätten. Vi gick där fram med två förslag för

hindra missbruk den fria nomineringsrätten. första förslagetDetatt av
gick både och skullepartier kandidater, dvs. alla kandidater,ut att

anmälda till val. förslag innebär den fria nominerings-Detta attvara
beskärs kraftigt. andra förslaget avsåg hindra missbrukDeträtten att

framhäva straffrättsliga den friadet varvidatt ansvaretgenom
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ocksåvisamband därmedprincip bibehölls. Iinomineringsrätten tog
partibeteckningenskyddet förkringreglernafrågan varomupp

ha konstaterat151-153. Efter1995:143SOU attnödvändiga atts.
skälfanns starkadetanförde visitt syfteuppfyllde attintereglerna att

nödvändiga.huvudreglernaifrågasätta över taget varom
vårt tidigareiredovisasövervägandendeVi finner att som

utvärderingensärskilt i ljusetgradi högrebetänkande än avav-
måstekandidateranmäldareglernatalar förpersonröstningen att om-

allasåantingenmening skevårenligtkan attförändras. Detta
helt bort.reglernaocksåelleranmäldamåstekandidater tasattvara

ivi diskuterarderegleringen börförUtgångspunkterna somvara
143.SOU 1995:valfrågorVissabetänkandet

och kangrundlagsändringarfram kräverdär läggsförslagDe som
lösningarsåledesoch kanår 1998valenförst eftertillämpas ses som

partibeteck-förskyddvalen ochvidgäller ordningdetlång siktpå när
förenklaviktdetavsnitt störstaframgår är attningar. Som nästa avav

kräverår 1998. Dettavalenredan tillsarnmanräkningsförfarandet
behandla här.skallvilka viåtgärdersärskilda

registreratså partierregleringfrivilligföreslåriii Vi att somen
valenkandidater vidsamtliga sinaanmälerpartibeteckning

anmäldareglernaproblemdemedtillkommaFör rätta omsomatt
vidmyndigheternaochpersonröstningenvidväljarnagivitkandidater

revideras.måstereglernastår det klartsarmnanräkningsförfarandet att
offentligamedförslagpå vårtpekasammanhangetvill i dettaVi att

delarbestår3.131995:143 avsnittSOUvalförberedelser tre varavav
Detanmälas.skall ärkandidaterallapägårdelarna ut atten av
reglernuvarandemedtillsammansdelen ochdenplockamöjligt utatt

ordningstånd bådefå tillpartibeteckningregistrering somenavom
och dagensvaletgod tid förekända iblirkandidaterna attinnebär att

slopas.kandidateranmäldavissamed endastsystem
registreringeftersomfakultativblikanordningsådanEn av

partierför destårnödvändig öppenintepartibeteckning är utan som
registre-någotalltså inteföreliggerbeteckning. Detsinregistreravill
emeller-i val. Detställa ärskall fåpartiförringstvång ettatt ett upp

registreratharpartiernaetableradedeinte barasåtid attnumera
harpartierlokalaochregionalaflestadepartibeteckning ävenutan

oftaanvänds i dag sättRegistreringen attettgjort detta. gesom
ochetablerade partiernadepartibildning. Genomoffentlighet atten

partibeteckning kommerregistreratpartiernamindredeså många av
härmed denanmäldai valenkandidatersamtligaprincipi att vara

ordningen.skisserade
deneftersomgrundlagsändringaringakräverregleringsådanEn

obligato-och interegeringsformen äripartibegreppetpåverkarinte
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risk. Ett parti skulle således alltjämt väljare vidvara en grupp av som
val uppträder under beteckning. Härigenom kan ordningengemensam
komma till användning redan vid valen år 1998. Reglerna kan
utformas i anslutning till dagens regler anmälan kandidater ochom av
beställning valsedlar vilket medför endast justeringarsmärreav av
dagens system.

förhållandeI till de förslag läggs fram i vårt tidigare be-som
tänkande SOU 1995:143 kan den här föreslagna regleringen
integreras med både offentliga valförberedelser och utökat straffrätts-
ligt för missbruk den fria nomineringsrätten. Beroende påansvar av
remissutfallet i den delen kan således reglerna arbetas sedansamman
det står klart vilken ordning skall väljas. här föreslagnaDesom
reglerna kan också tillämpas självständigt längre sikt ytterliga-utan

kompletteringar.re
förslagEtt med fakultativ reglering anmälan kandidater kräverav av

ändringar i rad paragrafer i vallagen. Vi återkommer meden en
redogörelse för dessa i författningskommentarennärmare avsnitt 1.

4.4.3 Personröstning vid förtidsröstning

huvudprincip iEn det svenska valsystemet röstning skallär ägaatt
i vallokalen valdagen. Emellertid har möjligheter föröppnatsrum

röstning på bl.a. postkontor, sjukhus och fångvárdsanstalter. Dessutom
har det möjligheter för utlandssvenskar frånöppnats vissaröstaatt
utlandsmyndigheter i vissa fall från fartyg. Det i särklasssamt
vanligaste utanför vallokalen poströstning.sättet rösta äratt

Poströstning sker vid ordinarie val från tjugofjärde dagen före
valdagen. Röstningen pågår fram till och med valdagen. Poströst-
ningen sker under de tider och går i tillär öppenposten stortsom som
röstning i vallokal. Sedan tagits läggs den i fönsterku-rösten emot ett

tillsammans med röstkortet för vidare befordran till valnänmden.vert

Diagram 4.4.3 Andelen poströster vid rikstäckande val
1982-1995

g w



Överväganden 69förslagoch1996:66SOU

också itillämpadesochvallageni 10 kap.finnsReglerna upptagna
europaparlamentsvallagen.§enligt 26parlamentsvalet

möjlig-sedanstadigt ökatharröstningOmfattningen postenav
tendensstabildockharårenår 1941. Deinfördesheten ensenare

4.4.3.diagramframgårvilketiakttaskunnat av
uppgått tillriksdagsvalenåren förhar deAndelen poströster senaste

till Europa-Vid valetvalet.iantalettotala röster35 procentrunt av
uppskatt-Enligt23så lågdockandelen procent.parlamentet somvar

tillförhållandeinarrmvalsedlar poströsternaandelenökadeningar av
iröstadedeHälftenriksdagsvalet.föregåendedet närmast somav

sifframotsvarandemedannanmvalsedlaranvändeparlamentsvalet var
år 1994.riksdagsvaleti39 procent

statistikenredovisadedenpersonröstningssynpunkt ärUr en
i 10 kap.stadgandetuppmärksamhet. Det ärkräveromständighet som

poströstninglokal där ägerdet iDär§ vallagen. rum5 attangesa
Stadgandetkan läggasvalsedlardäranordnas ut.platserskall

fårut. Detfår läggasvalsedlarpartimarkerade"Endastfortsätter:
poströstning ägerlokal därnarrmvalsedlar iförekommaintesåledes

förförbudetnämndadetgradi högförsvårasPersonröstning avrum.
de poströstar.som

sigtänkakundefrågananförde i denPersonvalskommittén att man
partimarkeradedelösningföreslogKommittén attlösningar.olika som

desåframförrad medmed attförsesskulle rutavalsedlarna tomen
ske.kundepersonmarkeringvalsedlar däranvändaskunnaskulle som

massmedia. DetiuppmärksamhetvissförDetta utsattessystem
tillmöjlighetenbegränsadeallvarligtpoströstninggällandegjordes att

personröstning.
valmyndig-åläggaAttmöjliga.lösningarbättre ärdåFrågan är om

sig intepostkontorocksånamnvalsedlar terläggaheten utatt
samtligainarrmvalsedlarsamtligadå innefattaskullelämpligt. Det

från Sotenäsexempelriksdagsval. Ettlandsting ochochkommuner
ivalsedlarna. Baralevereraogörliga idetillustrerakan attkommun

kommunvalet, 20valsedlar för20lagtskullekommun utSotenäs man
poströstningenriksdagsvalet. Eftersomför13landstingsvalet ochför

möjlighetpå valdagenhemmaintede väljare ärsyftar till att somge
i Sote-barafinns intefrån Sotenäsuppsättningenkrävsrösta, attatt

detsjälvtsiglandet. Det atti sägerpostkontorsamtligapånäs, utan
tillÄven skulle begränsasvalsedelsuppsättningenmöjligt.inte är om

samtligamedsvårtbli mycketdetskulle utattkommunenden egna
namnvalsedlar.

siggrundafrågadennaibedömningenmening börvårEnligt
2.5. Dettaavsnittsevalsystemetframtidai detutgångspunkterna

för väljarnamöjlighetmed attpartivalsystemfrån avgeutgår ett
Möjlighetenprimära.således det attPartivalet ärsärskild personröst.

tillkaninteväljaredeförmöjlighetskall sompoströsta som enses
dennaDetsin årläggaändå röst. motvaldagenpåvallokalen att



överväganden70 och förslag SOU 1996:66

bakgrund inte möjligt skapa lika goda förutsättnigar föratt person-
röstning vid poströstning vid röstning i vallokal. Däremot kansom
dagens möjligheter förbättras.

Det åligger valmyndigheterna i lokal där röstning skall skeatt
tillhandahålla partimarkerade valsedlar, för partier vid någotsom av
de två riksdagsvalen fåttsenaste än irösternaprocentmer en av
landet, och ifyllningsvalsedlar. Detta gäller för röstning såväl i
vallokal lokal, dvs. också lokaler. Dessutom skallpostenssom annan
i vallokal finnas listor i valkretsen amnälda kandidater och påav
postkontor listor samtligaöver anmälda kandidater. Detta givetvis för

väljarna skall kunna skaffa sig kännedomatt de anmälda kandida-om
terna.

I vallokal skall det finnas plats för partierna skall kunna läggaatten
valsedlar, nanmvalsedlar. Denna regel finnsut i 9 kap.t.ex. 6 §

vallagen. Lagen utgår således från det partiernaär föratt som svarar
valsedlar med kandidaternas distribueras.att Av tradition harnamn

partierna också skickat sådana valsedlar till hushållen. Vad gäller
lokaler fimis dock förbud läggapostens andra valsedlarett mot att ut

partimarkerade valsedlarän och ifyllningsvalsedlar. Detta detgör
omöjligt för partierna distribuera valsedlar till postkontoren.att

Vi regeln hindrar utläggning nanmvalsedlaratt påanser som av
postkontor väl restriktivär med hänsyn till personvalsinslaget. För att
möjliggöra för partierna lägga nanmvalsedlar också påatt ut post-
kontoren vi reglerna bör mindre restriktiva.görasatt Dettamenar
kräver ändringar i 10 kap. 5 § vallagen. Denna mjukas då såa attupp
det blir möjligt för partierna lägga valsedlar.att ut

dettaI sammanhang vill vi också peka på frågaen annan som
hänger med poströstningen nämligen den s.k. ångerröst-samman
ningen. Om väljare har den väljarenpoströstar möjlighet ångraen att
sig på valdagen. Detta sker väljaren går till vallokalen ochattgenom

påröstar Poströsten gäller då inte. Vallagskommitténnytt. SOU
1994:30 undersökte frågan ångerröstningen kunde begränsas.om
Sammanfattningsvis kom kommittén fram till begränsning kundeatt en
ske så ångerröstning inte kunde ske efter kl. 17 på valdagen.att

Fördelen med begränsa ångerröstningen kanatt är poströsternaatt
läggas i valurnoma före kl. 20 vallokalernanär Vistänger. attmenar
det till de överväganden Vallagskommittén gjorde i frågan kansom
läggas de reglerna kring personvalet och sammanräkningenatt skall

så smidiga ochgöras enkla möjligt. Genom begränsningsom en av
ångerröstningen uppnår viss effekt. Vi vill alltså framhållaman atten

viddet väsentligt,är särskilt personröstningen, rösträkningenatt
kommer i gång så efter valets avslutning möjligt.snart som
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Sammanräkningsförfarandet4.5

detdelkänsligvisat sigharSammanräkningsförfarandet avenvara
påpekatspersonröstning. Somanvändningvidvalsystemetsvenska av
utgångs-två olikapersonvaletinnebäravsnitt 4.1 attinledningsvis
Systemetiförenatspersonval,listval och ett system.dvs.punkter,

obegränsatkandidater ochtillskrivnastrykningar,medframstår nu
överblicka försvårtdetkomplicerat ärså attnamnlistor,antal attsom

väljarna.enskildade
måstesammanräkningenbeaktasocksåbörsystemsynpunkt attUr

på valsystemetsställda kravuppfylla högtförtidpå kortske att
länsstyrelsernafråndetocksåkan nämnaseffektivitet. Det att

Riks-stickprovsgranskning, vidtagenvidochframkommit aven
rösträk-vidfelbehandlatsvalsedlaråtskilligasigvisatskatteverket, att

Även konstateraskunnatEuropaparlamentettilli valetdetningen. om
röstmarginaler,godagrundpåriktigtändåvalresultatet är avatt

valen ochallmännaför debetänkligheteravsevärdaordningenväcker
valen.kommunalasärskilt dedå

anknytning tillmedfrågorbehandlar viavsnittdetta samman-I
förenklatidigareUtgångspunkten är sagts atträkningsförfarandet. som
effektivtochsnabbtsåpågenomföraskansammanräkningen ettså att

demokratiskai detfunktionsinfyllaskallvaletförkrävs attsätt som
betraktaskanalla lägenifåFör somsystemettattsystemet. som

rimlig tidinommöjligtså detutformas är attreglernabörsäkert att
för detberedskaphaförvid valet. Detta attmanuellt räkna rösterna

ellerobrukbar sättassigskulle visautrustningentekniskaden urfall
funktion.

sammanräkningsför-tillanknytningharreglerolikafinnsDet som
samlatförsöktavsnittdetta etti att taVi harfarandet. grepp

mångadocklagtekniskt hörRenttill detta.anslutningi avproblemen
Dessavalsedlar.förreglerbehandlingenunderhemmareglerna av

listpolitikpartiernasövervägandenFöravsnitt 4.4.1.vi ibehandlar av
avsnittet.till detdärförhänvisas

rösträkningenpreliminäraDen4.5.1

inågotrösträkningen närmarebehandlade intePersonvalskommittén
Ökat föreslog ingaoch1993:21SOUpersonvalbetänkandesitt man

isigregleringahellerinflötDetireglersärskilda ärrmet. vare
Utgångspunkten äreuropaparlamentsvallagen.iellerförsökslagen

åren.under deden skett senastefår skerösträkningensåledes somatt
underrösträkningenpreliminäraför densåledesValnämnden svarar

valnatten.
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Det har i Sverige blivit sed redan under valnatten fastställaatten ett
preliminärt resultat med mandatfördelning mellan partierna. Det har
också spekulerats i vilka kandidater kommer besätta mandaten.attsom
Detta har kunnat ske på grundval de kandidatlistor partiernaav som
går fram med i valet. Som vi återkommer till kan det visa sig svårt att
nå lika långt i bedömningen i med personröstning.ett system

Vid kommunvalsförsöket räknades rösterna även personröstema-
valförrättama i valdistrikten. Resultatetute varierande.av I vissavar-

kommuner räknades parallelltpersonröstema med den ordinarie
räkningen medan i andra kommuner räknade förstpersonrösterman
sedan irösterna samtliga andra val hade räknats. Den räkning som
skedde hos valnänmden krävde i formextra personal. Iresurser av
Helsingborg hade antalet rösträknare utökats från 130 till 215. Trots
denna förstärkning räkningen i anspråk ytterligaretog 45 minuter.ca
Sammanställningen ipersonröstema den kommunen inte klarav var
förrän kl. 03 dagen efter valdagen. Dessutom fick vissa justeringar
vidtas i materialet. I Solna medförde räkningen personmarkeringarav
mellan 30 minuter och och halv timme längre tid normalt.än Ien en
Linköping beräknades räkningen i förhållande till tidigare år ta

Ävenytterligare 15 minuter fler räknare engagerades.trots att frånca
de andra kommunerna kom arbete ochrapporter vidextra stressom
sammanräkningen. Vid valet till Europaparlamentet genomförde endast
några kommuner preliminär räkning pårösternaen av person.

Erfarenheterna från försöksvalen redan de bild hurger en av
Äventyngande för sammanräkningsförfarandet.ärsystemet försökom

gjordes med räkning i valnämndernapersonröster finns ingetav som
talar för sådan räkning skulle underlätta fåatt fram det slutligaen att
resultatet snabbare sätt.ett

Riksskatteverket fastställde vid 1994 års allmänna val preliminärtett
resultat för riksdagsvalet kl. 00.22, för kommunalvalet kl. 01.35 och
för landstingsvalet kl. 02.22. Det framstår klart det inte ärattsom
möjligt efter dessa tidpunkteratt manuell räkningstarta en av

såpersonröster preliminärt resultat också föratt personfördelningenett
skulle föreligga på måndagen efter valet.

Varken Personvalskommitténs förslag eller de lagar tillämpatssom
vid de genomförda valen med personröstning ålägger valnämnderna

räkna vid denpersonröster preliminäraatt rösträkningen. Vi finner att
införandet sådan ordning skulle kräva överväganden valetsav en om
administration helhet, vilket ligger utanför vårt uppdrag. Visom
föreslår därför inga särskilda regler för den preliminära rösträkningen
vad gäller Detta hindrarpersonröster. dock inte röster elleratt sorteras

behandlassätt redan i vallokalen förannat underlätta denatt
slutliga sammanräkningen.
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slutliga sammanräkningen4.5.2 Den

slutliga sammanräkningen sker länsstyrelsernas försorg.Den genom
tidsramar gäller för den sammanräkningen framgår tiderDe desom av

gäller för den beslutande församlingens första sammanträde.som
Valmyndigheterna har således endast viss begränsad tid förfogandetill

fastställa slutliga valresultatet. riksdagsvalet gällerför det Föratt att
nyvald riksdag skall samlas pä femtonde dagen efter valdagen, docken

fjärde efter det valets utgång har kungjorts.tidigast på dagen Denatt
finns i kap. § första stycket regeringsforrnen. Vid riksdags-regeln 3 5

september 1994 fastställde Riksskatteverket utgången ivalet den 18
september kungjordesprotokoll den 26 1994. Beslutet den 29

Således kunde riksdagen samlas före-september 1994. sätt som
skrivs i regeringsforrnen den 3 oktober 1994.

för kommunala valen annorlunda formulerade.Tiderna de Detär
för frånledamöterna skall väljas valperioden räknas densägs att som

specialregel för Stockholms kommun finnsnovember valåret. En1
från oktober valåret. Reglernatiden skall räknas den 15attsom anger

framgår kommunallagenför de kommunala valen 5 kap. 5 §av
1991:900.

skedde slutliga rösträkningen olikaVid kommunvalsförsöket den
länsstyrelsen inblandad i något försök med s.k.beroende på varom

Östergötlands ochläsning. Länsstyrelserna i Stockholms,optisk
till detprovade den tekniken. Vi återkommerJämtlands län nya

manuellt vidförsöket i avsnitt. I övrigt räknades rösternanästa
kommunvalsförsöket.

räknade försökskommuner-Erfarenheterna från de länsstyrelser som
så läng tidsammanräkningen kräver dubbelttyder ettatt somna

val personmarkeringar.utan
enligt deEuropaparlamentet räknades i samtliga fallValet till

vidgällde vid 1994 års val. Sammanräkningenmanuella rutiner som
med personalstyrkatill Europaparlamentet klaradesvalet av samma

fastställas först efter tolv dagar.vanligt val. Valet kunde Denettsom
betydligt medbehövs i personröstningssystem ökarutbildning ettsom

klara allmäntde alltmer komplexa reglerna. Förhänsyn till ettatt
landstingsval,dvs. riksdags-, kommun- ochnationellt val, utan

förenklad lagstiftning, beräknar länsstyrel-ADB-stöd ellerytterligare
gånger dagens organisa-organisationen ökar med två till treattserna

lokalproblem och ikommer utbildningsinsatser ochtion. Till detta
lokalfrâgan också säkerhetsaspekter.samband med

förhållanden svårt klara den slutligaframstår under sådanaDet att
alternativ stårinom de stipulerade tiderna. Desammanräkningen som

hjälpmedel. Vi skall iförenkla och införatill buds är systemetatt
hjälpmedelförfarandet med optisk läsningavsnittföljande ta somupp

vid rösträkningen.
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Optisk läsning valsedlar4.5.3 av

Vallagsutredningen rekommenderade i sitt betänkande VAL SOU
röstsammanräkningsförfarandetf. datorisering1992: 108 129s. en av

pappersvalsedlarna skall behållasför svensk del. Tanken är attatt men
inågon form elektronisk avläsning. Ettde skall till steganpassas av

års val.försöksverksamheten vid 1994den riktningen togs genom
för det stöd kan bli aktuellt. Riks-Olika tänkbaraärsystem som

förvåren projektskatteverket beslutade under 1994 att starta ett att
för avläsning valsedlarIntelligent Character Recognition ICRtesta av

berördesval till kommunfullmäktige. De kommunervid tre varsom
Östersund försökskommu-vilka ocksåLinköping, Solna och tre avvar

motsvarandesärskild Valsedlarför med personröst.systemetnerna
medpersonvalet användes. Syftetvalsedlar anpassade tilldagens

till maskinellundersöka teknikens möjligheterverksamheten attvar
för beslutoch skapa underlagslutlig röstsarmnanräkning att om

val.i skala vid 1998 årsröstsammanräkningmaskinell större
skedde ifrån Linköpings kommunsammanräkningenslutligaDen

fick avbrytasinledande optisk läsningomgångar. Dessatre somenvar
traditio-andra sammanräkningtekniska problem. Engrund avav

Slutligen gjordesvalsedlar räknades.karaktär där 87 000nell enca
jämförelsematerial.få Detavslutande testkörning för ettatt senare

vilket måsteminst 4,8ledde till felfrekvens procenttestet omen
oacceptabelt.betraktas som

Östersunds relativtgick arbetetför kommunVid sammanräkningen
dagcirka två och halvsammanräkningendatorstödetbra. Trots tog en

tid normalt.längre än
försarnmanräkningenslutligagenomfördes denStockholms länI

omfattadeRäkningenhjälp optisk läsning.kommun medSolna caav
maskinellt. HelahanteradesEndast 26 000valsedlar.35 000 ca

anspråk.halv dag icirka tvâ ochräkningen tog en
tiderlängreförsöket visadeSammanfattningsvis kan ärsägas attatt
förinkörning Dettaför inledning ochnödvändiga attsystemet.av

medprotokollenfall kundeinget upprättasupptäcka fel i Isystemet.
fungeradeteknikenkunde konstaterasADB-stödet. I övrigthjälp attav

medmed hittaArbetettillfredsställandepå sätt. systematt ettett
Riksskatteverket.inomläsning fortsätteroptisk

påhittaoptiska läsningenmed denProblemet är systematt ett som
antaletkrävsvalsedel. Dessutomläsa insnabbt kansätt attett en

ledermåste minimeras. Dettamanuelltbehöver hanterasvalsedlar som
riktigtvalsedeln påläsamaskinemas möjlighetfråganin ettattom

läsningenden optiskaförsvårar förvalsedelnVarje markeringsätt.
sin tillleder ifelmeddelandemarkering. Varje tur atträttatt ta upp

vidtestadesmanuellt. debehandlas Imåstevalsedeln system som
tidskrävande.mycketvisade sig det arbetetförsöksvalen år 1994 vara
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omedelbart leder till sedelvissa markeringarDet är att ensom
första sedlar där till-det detmåste behandlas manuellt. För är ärnamn

handskrivna.kan inte läsa Dessaskrivna. Maskinen ärnamn som
behandling. Likaså kräver valsedlar därvalsedlar kräver alltså manuell

grad manuell behandling. Alla stryk-förekommer i högstrykningar
detta Om strykningningsvalsedlar behöver inte behandlas sätt. en

maskinen harutanför given tänktdet minsta faller somen ram
behandla valsedeln. diagonaltså klarar inte Ettinbyggd systemet att

omedelbart valsedeln måstevalsedeln medförstreck delöver attaven
behandlas manuellt.

förändradeavsnitt 3.2 visar vi hur de3.2.1 och 3.2.iitabell seI
framgårtal och procentuellt. Därfördelar sig i absolutavalsedlarna att

kraftigt i valet till Europaparlamen-valsedlar ökatandelen förändrade
partimarkerade valsedlar s.k. 90 000-kategorinOckså fråntet.

frånmåste behandlas manuellt. Detvalsedlar kommer sedlar ärsom
måste behandlasvalsedlar kommerde flestadessa somgrupper som

valen årbehållas i de allmännaandel skullemanuellt. Om samma
röstsedlarnanioskulle det totalt bli1998 emot procent somavupp

drygtbehandling. skullebehöva manuell Detskulle kunna motsvara
valen. Frånmanuellt för devalsedlar behandlamiljoner2 treatt

försöksvalenerfarenheterutifrån devalmyndigheterna har gettsom
svårhanterlig i sambandmycketsådan mängdframkommit äratt en

läsningen.med den optiska
undersökaRiksskatteverket i uppdraggivitRegeringen har att

valen år 1998sammanräkningen vidslutligamöjligheterna vid denatt
resultatetbakgrundvalsedlar. Förstanvända optisk läsning mot avav
i frågan.ställningstagandeslutligtundersökning kan görasdennaav

undersöks ochangeläget frågandetemellertidVi är attattattmenar
erforderligtkan visa sigden omfattningläsning i bruk ioptisk tas som

visar dockmed Riksskatteverketvi hafteffektivt. Kontaktemaoch att
levaför kunnaenkeltoptiska läsningen kräverdenäven system attett
i deställas vid röstningmåstekrav på säkerhettill de somupp

med tanke på optisknödvändigt, ocksåsåledesvalen.allmänna Det är
framtida valsystemet.förenkla detläsning, att

sammanräkningenför klarakrävsEnklare regler4.5.4 att
i framtida valsystemetdet

krävamed optisk läsningordningvi kommerSom att ettävensett en
Visäkert och snabbtpå sätt.fungeraför kunnaenkelt ettsystern att

nödvändigtdetfram tillkommit ärbakgrund häravhar attattmot
kandå vilka reglerFrågan görasregler.enklare äröverväga som

enklare.
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i Mandattiden för kommunfullmäktige i Stockholms kommun

förstaEn tanke låta sammanräkningen den tidär den ochatt ta tar
således förlänga tiderna för sammanräkning gäller i dag. De tidersom

gäller grundas de faktiska förhållanden förelåg innansom som
personvalssystemet infördes. Detta har givetvis uppmärksammats
tidigare de lösningar föreslagits har hela tiden gått påutmen som
ökade och utveckling ADB-stödet se SOU 1987:6t.ex.resurser en av

146. Emellertid det för demokratins funktion viktigt detär atts.
högsta beslutande såsamlas möjligt efter valet.organet snart som

ocksåDetta strävandena i andra länder. dåDet inte lämpligtär är att
för svensk förlängadel tiden för sammanräkning valet. Förav
riksdagsvalet finns dessutom förventil det fall sammanräkningenen
skulle försenas.

På förefallerpunkt det dock både nödvändigt och möjligten vara
förlänga valgenomslaget. Det gäller valgenomslaget för kommun-att

fullmäktige i Stockholms kommun. Den särreglering finns kap.5som
5 § kommunallagen innebär sammanräkningsförfarandetatt mot
bakgrund personvalssystem framstår mycket Detett pressat.av som

från länsstyrelsen framkommithar det kan bli svårt hälla tidenatt att
till den 15 oktober.

Särregleringen för Stockholms kommun har mycket gamla anor.
inteHär skall hela den debatt förevarit rekapituleras. ställetIsom

hänvisas till betänkandet Stockholms kommunala styrelse SOU
med där gjorda hänvisningar. avvikande1981:53 De bestämmelserna

kan i föras tillbaka på Stockholm landets huvudstad ochstort att som
befolkningskoncentration erbjudit särskilda problem SOUstörsta

1974:99 50. medförde vissa speciella regler bl.a.Dettas. av
organisatorisk Flertalet de skäl fanns för olikheterna inatur. av som
regleringen i förhållande till andra kommuner har fallit bort.numera

den januari ändrades reglerna efterSenast l 1995 påstötningar från
kommunen vad gäller borgarråd och drätselnänmd SFS 1994:690.

för behållaSkälen den särreglering finns beträffandeatt som
mandattiden för kommunfullmäktige i Stockholms kommun tycks inte

fullt så i äldre tid. därför möjligtlängre Detväga ärtungt attsom
tiden så den paritet medutsträcka kommer i landets övriga kommu-att

finner sådan skulle värde förVi ordningatt storten vara avner.
sarnrnanräkningen i Stockholms län och det skulle inte detstöra
kommunala arbetet på något Vi förespråkarnämnvärt sätt. en
likformig reglering mandattiderna vilket medför ändringar i kap.5av

kommunallagen.5 §
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förenklasbeaktasinteoch tillskrivnastrykningarOmii namn
sammanräkningen

skallkandidaternadiskuteraskan ärförenklingEn omsomannan
denmed denhängerfråga näraförhandsamnälas. Denna omsamman

i vårtutförligtfrågandenbehandlatVi harnomineringsrätten.fria
islutsatserVåra1995:143.SOUvalfrågorVissabetänkande

formnågoninföraförtalarskälstarkabetänkandet att avatt nuvar
möjlighetertvå olikafördesbetänkandetvalförberedelser. Ioffentliga

nominerings-friadenmissbruketmedtillkommafram för rättaatt av
reglerademed fulltordningförespråkadeshandförstaIrätten. en
framförslagfördeshandandravalförberedelser. I ettoffentliga som

nomine-den friamissbrukvidstraffrättsligadetframhävde ansvaret av
tingsrätten.

i detför framvidet förslagvariantingripande änmindreEn
grundlagsändring, ärkräverinte attochbetänkandet,nämnda som

behöverpartibeteckningregistreratpartierförkandidaterendast som
sådan4.4.2. EnavsnittifrågandenbehandlarVianmälas. ovan

tillskrivaväljarna harden frihetfrågan attaktualiserarordning om
vissapartiernakanStrykningar sägaskandidater.strykaoch ge

mindrekandidatervissa ärsignalerfångamöjligheter attatt omupp
pâ sådant sättstrykningaralltid attinteredovisasEmellertidpopulära.

vissförmissnöjesyttringaregentliganågrakonstaterasdet kan
mångafinnsdetkonstateraibland baragår attkandidat. Det att

lista.påstrykningar en
skallför detutgångspunktenfråga systemdennaiVi att sommenar

partival.frånutgåralltjämt1998årvalen ettallmännatill deinföras
ursprungligadettillknutits systemetpersonvalsmomentDet som

väljarnainnebärmodellendanskamodifierade attden engesgenom
deväljas iskallvilkapåverkamöjlighetreell att sompersoner

yttringarna,negativadeBehovetförsamlingarna.beslutande somav
ifrågasättas.förhållandenunder dessakanstrykningar utgör,t.ex.

liggerStrykningartillmöjlighetenidethävdatshar enDet att
ogillandevisa sittstrykningarkanVäljarnaeffekt.psykologisk genom

ställaseffektenpsykologiskaskall denEmellertidkandidat.med viss
vadenligtharvalresultatet. Detpåverkarstrykningarnahurmot

ialdrig90 f.1993:21SOU ettPersonvalskommittén s.anger
stryk-grundpåförändratsnanmordningenriksdagsval hänt avatt

har. Detstrykningarnaeffektdåligadenberorningar. Detta som
femtioprincip krävsi procentdetmed att avhänger attsamman

strykningenförstrykningoch attbakomsigväljarna sammaenenar
tillmöjlighetenifrågasättaskanDetgenomslag.fåkunnaskall om

denväljarnabetydelsepsykologisk attvetsåstrykning har stor om
narrmordningen.roll förspelar någoninte

formnegativdestrykningarna äräraspektYtterligare att enen
skallpersonvalsreformtycker. Denvad devisaför väljarna nusomatt
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införas bygger i stället innebär positiv handling i deten syn som en
väljarna skall de helst vill Vi den modifie-att attange vem se. menar

rade danska modellen sådan den enkelt och principielltär att ett
riktigt hur kontakterna mellan väljare och kandidater kansätt anger

förbättras.utvecklas och
timerVi bakgrund det anförda möjligheten skriva tillmot att attav

kandidater på valsedlarna möjligheten stryka kandidatersamt attnya
från nanmvalsedlar kan förändras. bör ske så dessaDetta sätt att
yttringar inte beaktas vid sammanräkningsförfarandet. Innebörden av

sådan ordning blir principen den fria nomineringrättenatten om
inskränks inte sådant får några reella följder fördetsättett attmen
valresultatet. I gengäld uppnår samrnanräkningsförfarandetattman
förenklas snabbt ochväsentligt säkert valresultat kansamt att ett

skall också framhållas de föreslagna förändringarnaDetgaranteras.
innebär alltid tillgodoräknas partiet och de partietröstenatt att av
nominierade och anmälda kandidaterna alltid beaktas.

Möjligheten skriva till har endast i mycket speciella fallatt ett namn
gäller bestämma narrmordningenhaft någon reell betydelse detnär att

förslaget genomförs och tillskrivna därförinom parti. Omett namn
skulle påverkar det inte i någon egentlig meninginte beaktas, ett

med förhandsanmälda kandidaterpersonvalssystem. Skulle ordningen
Möjligheten skrivainföras detta förhållande uppenbart.är än attmer

till måste dock till det för anmälan kandida-systemnamn anpassas av
införs. förhandsanmälan obligatorisk bortfallerOm görster som

möjligheten skriva till på valsedeln. Om reglernabehovet attav namn
förhandsanmälan fakultativ måste möjligheten skriva tillgörs attom

föreligga för de partier inte registrerat sin partibeteckningnamn som
förespråkar betänkande fakultativtavsnitt 4.4.2. Vi i dettase ett

anmälningsförfarande vilket för tillskrivna och strykningarnamn
medför ändringar i 6 kap. 3 § och 14 kap. 5 § vallagen.

för sarnrnanräkningsför-Sammanfattningsvis föreslår vi följande att
genomföras säkert särregleringfarandet skall kunna Densätt.ett

föreslåsgäller mandattiden för fullmäktige i Stockholms kommunsom
Möjligheten stryka kandidater från nanmvalsedel bortupphävd. tasatt

Vidarestrykningen inte behöver beaktas vid sammanräkningen.så att
till bort för de partierbör också möjligheten skrivaatt tasnanm som

registrerat partibeteckning och anmält kandidater.

Mandatfördelningen4.6

huvudfaser. delsMandatfördelningen kan delas in i två Dessa är
dels fördelningen mandatfördelningen mandat mellan partierna, avav

Personvalsreglerna berör inteparti s.k. nanmordning.inom ett
liksom tidigaremellan partierna. skallfördelningen mandat Dennaav
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angående metodenuddatalsmetodens.k. jämkade seenligt dengöras
1995:143 68-69.SOU s.

betydelse vidfår sin praktiskapersonvalsinslagetökadeDet
modifierade danskaför denUtgångspunktenordnandet namnen.av

skall besättaflestkandidat fåttden personröstermetoden är att som
skall andraflest besättafåttmandatet, den personrösterförsta nästsom
modell endast förenligt dennafördelas dockPlatsernamandatet osv.

beräknasSpärrenkandidat kommitfall någon spärr.det över somen
de kommuna-i valkretsen. Ipartiet avgivnaandel förviss rösteraven

måstefaktisk därvalen finns dessutom spärr personrösternaen
tillsätts enligtfall inte alla platserantal. detvisst minsta Föröverstiga

enligt denmandaten fördelasmodellen skallmodifierade danskaden
får tillmetoden. DettaHondt-Phragménska heltals-gällande di dag

avgörande.praktiken blirlistordning ipartiernasföljd att
har reglernaEuropaparlamentetvalet tillförsöksvalet ochVid

tillfredsställan-ivisat sig fungeraplatsfördelningenangående stort sett
vissavi docksärskilda frågor över-tvåBeträffandede. attmenar
principielltdensammanhang. Deni detta ärväganden kan göras ena

inbyggda Ii metodennivån på den spärren.fråganviktiga om
visathar detkandidaturvalet.också Dessutomhärmed berörssamband

kompliceradfåttutseendereglerna ersättaresig ut-att enavom
också förtillämpasersättarreglerna skallfomming. Eftersom att utse

in iockså dessa reglernadubbelvalsavveckling kommerledamot vid
frågor.dessaavsnitten behandlaföljandeskall i de tvåbilden. Vi

väljarnaspartiernas ochAvvägningen mellan4.6.1

inflytande

modellendanskamodifierade ärGrundidéen med den att person-
skerordnande Dettabetydelse vidskall fårösterna av nanm.

enligt modellenbehållerinflytande. Partiernabekostnad partiernasav
fastställandetochnomineringsprocessensjälvainflytandethelt över av

listordningenskall inte endast avgöralistordningen. Däremot nanm-
besätts.ordningen platsernanär

inflytandevilketfrågandiskuteradesPersonvalskommitténInom om
Kommittén fannnanmordningen.skulle haväljarna systemetöver att

skeddepersonvaletmotverkarmedmåste förenas spärr attsomen
sådanbakomTanken spärrpå ojämntslumpmässigt eller sätt.ett en

politiskafrån debefogat intressefannsdetmotiverades ettattav
därförskullelitet fåtalkandidaturvalet. Ettpåverkakunnapartierna att

framkommit vidrangordningkullkasta denmöjlighetinte att somges
därefter längrefördeKommitténnomineringar.partiernas ett resone-

mellanskulleavvägningden görasfrågankring somommang
stannade förKommitténinflytande. spärrenoch väljarnaspartiernas att
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borde ligga mellan fem och tio i valkrets SOUrösternaprocent av en
1993:21 Slutligen föreslogs123. vid riksdagsvalet åttaspärrs. en om

och för de kommunala valen femprocent procent.om
Kommittén förordade också försiktig linje i fråga nivån påen om

Kommittén anförde i det sammanhanget det skullespärren. att om
"visa sig lämpligt sedan erfarenheter vunnits från denatt, nya
ordningen, ytterligare öka personvalsinslaget, det lätt justeraär att
spärren" SOU 1993:21 124.s.

Försöksvalen i kommunerna genomfördes också med den av
kommittén föreslagna fem Till denna ocksåspärren procent.om var
kopplad så visst minsta antal för kandidatenspärr rösternaatt etten av
motsvarande 50 krävdes för kandidat skulle bli utsedd påröster att en
personliga Valet till Europaparlamentet genomfördes också medröster.

Den dock till fem Personvalskom-spärr. sattes procent trots atten -
mittén förespråkat åtta för riksdagsval med hänsyn tillprocent att-
hela riket i valet till Europaparlamentet utgjorde valkrets.en

förarbetena till europaparlamentsvallagenI 1994/95:154prop.
38 dock det för riksdagsvalets del inte finns anledningatt atts. anges

frångå den tidigare nämnda avsnitt överenskommelsen frånse 1.1
partiöverläggningar frågani där på åttaspärrenats procentman om en
vid riksdagsval. bakgrundMot dessa uttalanden har vi uppfattat attav
vårt uppdrag följa spärrnivån utifrån Personvalskommitténsär att upp
försiktighetsprincip. Frågan då vad försöksvalen och valet till Euro-är
paparlamentet för i spärrfrågan.gett svar

kan redan på grundvalDet den statistik redovisats iav som
kapitel konstateras fick3 personvalet endast litet genomslag iatt ett
kommunvalsförsöket. Andelen personröstning här vissatrotsvar -

Ävenpå sina ställen relativt låg. vid högre andeltoppar en person--
röstning kan dock ifrågasättas inte nivån ligger välspärrenom
högt. valet till Europaparlamentet kan konstateras andelenFör att

förhållandevalda på ökade i till försöksvalen. Andelenpersonröster
ökade också vidare bilaga 3.sepersonröster

Enligt vår mening det med hänsyn till förtroendet förär person-
röstningen viktigt väljarnas åsikter tillåts slå igenom i valresultatet.att
Skulle det visa sig inte väljarnas förväntningaratt systemet motsvarar
i förhållande till deras röstande, kan ökade kontaktenden mellan
väljare och valda skall verka för vändas till det raktsystemetsom

intressekonflikt föreligger mellan partiernas ochDenmotsatta. som
väljarnas krav på inflytande måste beaktas avvägningen bör skemen
så väljarnas förtroende för upprätthålls och förstärks. Deatt systemet

hittills hållits indikerar nivånval med personröstning attsom
Personvalskommittén före-i fall bör sig denspärren närmavart av

femspråkade lägsta nivån för dvs. Trots detspärr, procent.en
anförda föreslår nuvarande läge ingen förändring spärrnivånvi i av

justering nivån får anstå tillinför valet år 1998. Vi att avmenar en
så effekterna till fullo kandess personröstningen införts i full skala att
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Personvalskommittén yttrade får uppföljningaröverblickas. Som göras
får under förnyatefter valen, varvid frågankontinuerligt över-tas

vägande.

Kandidaturvalet4.6.2

för regleringenUtgångspunkteni

på följandePersonvalskommitténs förslag skall ledamöterEnligt utses
grundvalskall påkommitKandidater över spärrensätt. utses avsom

till lista. Gårinte begränsaderöstetal. Röstetalensitt personliga är en
från de olika listornaflera listor läggsfram medpartiet rösterna

skall haEnda begränsningenför kandidaten. är rösternaattsamman
partibeteckning. För kandidaterunderför kandidatenavgetts samma

skulle dende kommitfått så mångainte över spärrenröster attsom
innebärtillämpas vilketdHondt-Phragménska metoden att ett

exempel i SOU 1993:21för kandidaterna sejämförelsetal framräknas
f.f..128s.

används förtvå olika metoderövergång mellan deVid den attsom
gällajämförelsetal skallfrågan vilketuppkommerledamöterutse som

på sinaskall efterförsta kandidatför den utsettsutses en somsom
två möjligheter.Personvalskommittén såg Denpersonliga röster. ena

utsedda kandidater,tidigare påbortse frånhelt personrösterattvar
valsedelsgruppens röstetal.erhöll helalediga kandidatvarvid första

sker hänsynröstetaletandra reducera sättDen tasatt som omvar
och därmed sänkautsedda kandidaternatill de på personrösterna

omfattandeEfterlediga kandidaten.för den förstajämförelsetalet
skulle bortsePersonvalskommittén heltföreslogbehandling att man

och för övrigautsedda kandidaternaredanpåfrån de personröster
röstetalet för listan.jämförelsetalet pågrundakandidater

val där personröstningreglerna från depå tillämpningExempelii av
förekommit

medfördetill Europaparlamentetförsöksvalen och valetbådeVid
kapitel redovisatkandidaturvalet. Vi har i 3förvissa effekterreglerna

vilket skerdirekt inverkankan få närpersonrösternaatt en personen
besätterpersonligagrund sinapå listan rösterstår långt avnersom

påverkarindirektandra falletmandat. Det när personrösternaärett
underpåverkan gåtthar den indirektamassmediakandidaturvalet. I

socialdemokratiskeftersomWaidelich-effektenbenämningen en
med hjälpindirekt personröster.det utsågskandidat med nanmet av

regeln fungerar.belysa hurnedan skallExemplen
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Exempel 4.6.2.i Exempel på personrösternas indirekta påverkan
vid kandidaturvalet för kds vid försöksvalen

Lista 167l röster Lista 2 253 röster

D Johnny Wackt D Lena Rocksjö
D Bo Lindgren D Lars Kinderbäck
D Monica Persson D Lars-Erik Sandahl
D David Isaksson D Sofia4. Persson
D D

b27. 27.----------- -- ----------- --

Lista 3 205 röster Lista 4 216 röster

D Erling Andersson D Börje Gustafsson
D Börje Gustafsson D Erling Andersson
D Ulf Svenzon D Gunnel Elg
D Ingrid Simonsson D 4. Marianne Andersson
D D

27. 27.------------- - ------------- --

försöksvalenI förekom den indirekta effekten i fall. Vi skall härsex
redovisa fall från tillvalet kommunfullmäktige i Vaggerydsett
kommun. Kristdemokratiska samhällspartiet gick fram med fyra olika
valsedelstyper. Partiet fem mandat i kommunen. Listornatog var
komponerade framgår valsedlarnasom av ovan.

Invalsordningen varierar beroende på beaktaspersonrösternaom
eller bortser från dem. Uppställningen uppfatt-nedanom man ger en
ning vilka skillnaderna blir. förstaDen omständighet kanom som
studeras den ändrade ordningär kandidaterna enligt. Dettautsessom

emellertid effekt vi inteär valt kalla awikelse. Medatten som
avvikelse vi endast kandidat direkt eller indirekt, pånärmenar en
grund blir invald i stället för skullepersonröster,av en annan som
blivit invald inte beaktats. En sådan förändringpersonrösternaom
föreligger i frånexemplet Vaggeryd.
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kommunfullmäktige iInvalsordning för kds iExempel 4.6.2.ii
Vaggeryds kommun

jämförelsetalKandidat ochjämförelsetalKandidat och
hänsyn till personrösterbeaktandemed personröster utanav

253Lena RocksjöpersonvaldLars Kinderbäck
216Börje GustafssonpersonvaldBörje Gustafsson
206AnderssonErlingpersonvaldErling Andersson
167Johnny Wackt253RocksjöLena
126KinderbäckLars216Gunnel Elg

invald.Gunnel Elg blev Dettaiakttasavvikelse kan ärDen attsom
BörjeGenombeaktats.inteskulle inte skett personrösterna attom

från lista 4 skallpersonvaldaAndersson blevGustafsson och Erling
förskall bestämmasjämförelsetal nästafrån dessabortse närman

och ingen reduktionlista 1lista fått flerkandidat. Eftersom 4 änröster
jämförel-pâ lista blirledamöterna 4tvâ utseddabeträffande desker

Wackt stoddet för ohrmyElg högre Jför Gunnelsetalet än som som
listakandidat påförsta

Europaparlamentet.också i valet tilluppstodliknande avvikelseEn
ñck indirekt be-för Socialdemokraterna personrösternaDet somvar

14tio namnlistor. Degick fram med överstatydelse. Partiet namnen
varierade. Genomfast nanmordningenför alla listorgemensammavar

tvâ huvudlistor.utkristalliserade sigpartiet beslutadenamnordningden
framgårsåg pávalsedlarKandidatordningen dessa sättut avsom

uppställningen nedan.

två namnlistor4.6.2.iü SocialdemokraternasExempel

%41% Lööwlistan59Theorinlistan

D Maj-Lis LööwTheorinD Maj-Britt
D 2. Sören WibeD Jan Andersson
D Anneli HulténD Birgitta Ahlqvist
D Waidelich4. TommyD Bengt-Ola Ryttar

D Sandberg-FriesYvonne .D WaidelichTommy
D Veronika Palm
D Sören Wibe

27.27. ------------- --

medflestTheorinlistan ñckvid valet rösterhändeDet attvarsom
listanfrån denföreträdarevaldes endastEmellertid59 treprocent.
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fyra från Lööwlistan. Detta kommer sig de personligamot av
framgårSom tabell 3.1.2.iiirösterna. kommer efter Maj-Brittav ovan

Theorin, med 129 400 två kandidater från Lööwlistanpersonröster, in
på sina personliga Det Maj-Lisröster. Lööw medär 40 451 person-

och Sören Wibe med 40 091röster Dessa förstpersonröster. utses
hänsyn till antalet på listan. Ingen kandidatröster klaradeutan annan

Effekten blir tydligspärren. jämförelsetalet för lediganär nästa
kandidat skall räknas fram. Eftersom ingen reducering röstetaletav
skall ske för den första lediga kandidaten kan ståren person som
längre listan komma in före kandidat placerad högreärner en som
på lista. I det behandlade exemplet kom Jan Andersson in påen annan

jämförelsetal räknat utifrån totala antalet listan; virösterett säger
här 59,0. jämförelsetalNästa på den listan blir då 29,5 för Birgitta
Ahlqvist. Detta skall jämföras med första jämförelsetalet på Lööw-
listan 41. blir såledesDet från Lööwlistanär företrädarenästasom
skall vilken Anneli Hultén. Därefter kommerär Birgitta Ahlqvisttas
in på sitt tidigare nänmda jämförelsetal. Nästa och sista plats står
mellan Tommy Waidelich på Lööwlistan med jämförelsetalett om
20,5 och Bengt-Ola Ryttar Theorinlistan med jämförelsetalett om
19,6. Således skall Tommy Waidelich till företrädare. På detutses
beskrivna fick de personliga betydelse försättet namnord-rösterna
ningen i förhållande till endast jämförelsetalen hade föranvänts attom
besätta platserna. Bengt-Ola Ryttar hade tagit den sista platsen om
kandidaterna hade hänsyn till de personliga rösterna.utsetts utan

iii Vi föreslår inga ändringar i ledamötersättet att utse

Personvalskommittén resonerade bakgrund några exempel hurmot av
konkurrensen mellan kandidater inte nått till skullespärrensom upp
lösas. Kommittén konstaterade den metod föreslogs skulle fåatt som
de beskrivna effekterna endast partiet gick fram med fleraovan om
listor i valkrets. Metoden bortse från kandidateratt utsettssamma som
på grund sina personliga skulle inte missgynna mindrerösterav
framgångsrika kandidater lista. Om metoden med reduktionsamma

jämförelsetalet istället skulle användas skulle kandidater komav som
efter sådana på sina personliga fåröster avsevärtutsetts attsom en

konkurrenssituation i förhållande till andra listor. menadesämre Det
kommittén i sin leder till incitament för taktiska övervägandentur ett

partiets värderingar blir bestämmande för listkompositio-än attsnarare
På grund det anförda konkluderade kommittén SOU 1993:21nen. av

132:s.

eftersom det inte kommer finnas lika anledning i dagatt stor attsom
flera listor metoden med oreducerat jämförelsetal ärpresentera samt

enklare från sammanräkningssynpunkt, kommittén fördelarna medattanser
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ordnandetviddärförKommittén föreslårmetodenden överväger. att man
från deskall bortse heltheltalsmetodenenligtkandidatnamnenav

personröster.valda påblivitkandidater som

gjortsutvärderingarbakgrund definnsmeningEnligt vår mot somav
dem Person-övervägandenandranågra änanledningingen göraatt

de effekterkommitténliksomViredovisat.valskommittén attmenar
föredratill ändåupphovkan ärordningenanvända attden gesom

förslagDejärnförelsetalet reduceras.metod därframför somen
den slutligagrund förligga tilldärförfram börkommittén lagt

reglerna.utformningen av

enklareEtt4.6.3 ersättarsystem

ordningnuvarandeVallagensi

ochledamotdetskalli riksdagenmandatvarjeFör utses enen
skall,riksdagsvalenVidregeringsformen.kap. 9 §enligt 3ersättare

valmyndighetencentralamed ledamöter,besatts utsemandatensedan
§kap. 11ñmis i 14dettaReglerför ledamöterna.ersättare om

antaltillskallframgårreglernaAv ersättare ettvallagen. utsesatt som
Minstfått i valkretsen.partietantalet mandat tremotsvarar som

ledamot. Devarje vald närmareföralltidskall dockersättare utses
kap. 7 §framgår 14skallhur ersättareregler utses avangersom

degrundvalUtgångspunkten ersättarevallagen. är utsesatt av
platsfickdenneledamotenordinarieför den närgälldevalsedlar som

Tillvallagen.6 § ersättarei 14 kap.fördelningsreglerna utsesenligt
detharledamöterna,utseddaredandebortseendemedden avsom

flestförstståruttryckt, denannorlundaröstetalet, ellerhögsta som
röstvärdetreduktionNågonledamoten.gällde förvalsedlar avsom

röstvärde.kandidaternasjämföraräckervarför detinteskall göras att
tillbidragitvalsedelfrån denalltidalltså attErsättare utses som
tillbidragitvalsedlarfleralisttrohet. Har atts.k.ledamoten utsetts
ledigaförstastårkandidatenskall denledamot utsetts somsomen

tillvalsedlardessa ersättare.flest utsesavnamn
finnskommunfullmäktigvalochlandstings-förMotsvarande regler

vallagen.och 19 §§18i 14 kap.

modellendanskamodifieradedenenligtii Ersättare

enligtinnebärmodellenmodifierade danskaenligt denPersonröstning
förocksåskalltillämpats ersättarehittills utsesreglerde attsom

Personvalskom-Enligttagit plats personröster.ledamöter genomsom
förutseendeför ersättaretillämpasprinciperkundemittén avsamma
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ledamöter enligt dHondt-Phragménska metoden deutsettssom som
på SOU 1993:21 135. Antaletpersonröster ersättareutsettssom s.

skulle således detsamma och den nuvarande listtroheten skulle ivara
princip bevaras. Ett dock inte alltid skulleersättareavsteg attvar
komma i listordningen det personliga röstetalet skulleatt utses utan att
bli avgörande i vissa fall. Däremot skulle listtroheten alltjämt gälla,
dvs. skulle alltid från den lista bidragitersättare tillutses mest attsom

kandidaten. Personvalskommitténs förslag innebar det kundeutse att
inträffa kandidat till det kan finnasersättareatt utses trots atten en
kandidat har fler personröster.som

Kommitténs lagförslag innebar reglering ersättarfrågan i fleraen av
skikt. Regler dels för hur ledamot skulle för falldet denneutsesgavs
fått dels regler för hur ledamot skullepersonröster över spärren, utses
då inte kunde besätta alla platser, dels regler för hurpersonrösterna

skulle för ledamot med ochersättare personrösterutses utsettssom
andra kandidater fått respektive andrapersonröster över spärren när
kandidater inte fått dels regler för hurpersonröster över spärren,

skulle ledamotersättare när personröster.utses utsetts utan
Till detta kom kommittén införde listbegrepp fickatt ett som

speciella konsekvenser. Valsedlar, för vilka det personröster,avgetts
skulle nämligen ordnas efter så "sinsemellan likadanaattnamn
valsedlar skulle bilda särskild kan teoretisktDetta leda tillen grupp.

mångaoändligt olika valsedelAntag partiatt ettgrupper. en som
ianvänder valkrets 5 Bortsett från tillskrivnaupptaren namn. namn

kan olika strykningar valsedeln 30 olikagenom av namnen
valsedlar utformas inte "sinsemellan likadana". Skulle någonärsom
valsedel innehålla det i dag vanliga antalet kandidater på 75 skulle

275.antalet kombinationer bli detta exempel inserAv den oändlig-man
het olika kan uppstå vid nanmordnandet ersättareav grupper som av
för det fall parti i valkrets går fram med valsedlar14ett en som
vardera 75 kandidater. För sammanräkningsförfarandetsupptar
effektivitet detta mycket kritiskt.är

listbegreppet skall ställas i relation till dagens listbegrepp.Det Rent
principiellt skiljer inget mellan de olika begreppen. Emellertid har

tidigare jämförelsetalen räknats fram för ledamöterna kunnatnärman
tillämpa vissa hjälp- och förenklingsregler vilka innebär inteatt man
behöver hänsyn till strykningar och tillskrivna deiänta annatnanm
fall då jämförelsetalen för två kandidater ligger inom intervallsamma

nedan.se Genom personröstningsinstitutet kan dessa förenk-strax
lingsregler inte tillämpas i utsträckning.samma

Reglerna utseende framgår Personvalskommit-ersättareom av av
téns förslag till ändring i kap. och för-14 18 19 §§ vallagen, 9 §
sökslagen 37 § europaparlarnentsvallagen. skallHär medsamt ett
exempel reglerna belysas något.
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Ersättarsystemet4.6.3Exempel

3 mandat. Rösternapartietvilket15 000erhållit rösteri kretsNN-partiet har getten
ochtillskrivetnamnvalsedel mednamnvalsedlar,tvåsig ettfördelar ennamnen

Spärren ärpersonröster.45drygt rösternavalsedel. Totaltpartimarkerad är procent av
enligtoch kandidatervalsedlarolikafördelar sigRöstetalet750 personröster.

endastpartimarkerade valsedlarnakandidat. DetillskrivenQföljande. angesär en
nanmordningen.inverkarde inteupplysningsvis eftersom

600Sedel 4Sedel 3 2004 800Sedel 24009Sedel 1
C910C500A
B510B740B
A400AC
D100D300D
E200E l090E 1
F1 7501

200Q

härvidgällervalsedelVarjeledamöter.förstaEtt är att utsesteg
princip.rangordningensabsolutas.k.denförendast ett nanm

tredje stycketgruppvis §7samlassamlat personrösterValsedlar som
första meningenstycketandra35 §ochförsökslagenmeningenförsta

varje iförräknasPersonrösternaeuropaparlarnentsvallagen. namn
kommer spärrenendast för dem överskall skeDetta omsomgruppen.

§och 35försökslagenmeningenandrastyckettredje7 §750 röster
exempleteuropaparlarnentsvallagen. Imeningenandrastycketandra

kandidater.samtligaröstetalet förpersonligadetdockanges

forts. 1Exempel 4.6.3

290900 E 2A
7505250 FB l

9103 200QC
400D

detoch harCframgår E, BDetklararkandidater spärren. attFem
nämnditill ledamöterskallvarför deantalet utsesrösterhögsta

ordning.
gällandei dagdenjämförelsetal enligtberäkningNågon av

debesättaförnödvändigintemetoden treHondt-Phragménska attärd
beräknasjämförelsetalskallnödvändigtvarithaSkulle dettamandaten.

studeramedräckamöjligendetHärvid kan attkandidaterna.för
det fallförgällerDettastrykningar.beaktandejämförelsetalen utan av

intervall därvarandrasöverlapparintekandidaternaförjämförelsetalen
oför-antaletutifrânberäknaskandidatförjämförelsetaletlägsta en

utifrånhögstaoch detstårkandidatendär överstvalsedlarändrade
dettavalsedlar. Det ärförändradeochoförändrade somsumman av

tillvaletvidtillämpaskundeförenklingsreglerna. Dessakallas
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Europaparlamentet beträffande sista mandatet för Socialdemo-utom
kraterna se avsnitt 4.6.2.ovan

När ledamöter skall ersättare för dem.utsetts Den förstautses
ledamoten E. När ledamotär på grundval personligautsettsen av

vilket falletröster, för samtligaär ledamöter i exemplet, ordnas de
valsedlar vilka det lämnats för denpersonröster utsedda ledamoten
i särskilda Grupperna bestäms med utgångspunkt igrupper. namn-
ordningen så sinsemellan likadana valsedlar bildaratt särskilden

9 § andra stycket första och andra meningen försökslagen ochgrupp
37 § första stycket första och andra meningen europaparlaments-
vallagen. Detta gruppbegrepp bygger på det vanliga gruppbegreppet

får, följder.nämnts, Det finns i Personvalskommitténsmen som nya
Ökatbetänkande personval SOU 1993:21 ingen kommentarnärmare

till vad med begreppet. Det har medfört det hos valmyn-som avses att
digheterna vid val med personvalsinslag förekommit osäkerhet hur
gruppindelningen skall gå till. Markering för kandidat leder viden en
strikt tolkning till valsedlarna inte kan betraktasatt sinsemellansom
likadana. Inte heller tvâ från börjanär likadana valsedlar sinsemellan
likadana kandidat på någon valsedel strukits. Nedanom en anges

sinsemellan likadana valsedlar förekommer igrupper av som exemp-
let.

Exempel 4.6.3 forts. 2

Grupp 1 400 Grupp 2 500 Grupp 3 740 Grupp 4 700 Grupp 5 l 090
A A 500 A A A
B B B 740 B B

C C C C-
D D D D 700 D
E E E E E l 090
F F F F F

Grupp 6 910 Grupp 7 510 Grupp 8 400 Grupp 9 100 Grupp 10 1 200
C 910 C C C C
B B 510 B B B
A A A 400 A A
D D D D 100 D
E E E E E 1 200
F F F F F

Grupp 11 750 Grupp 12 200 Grupp 13 75 Grupp 146 500 Grupp 15 625
C C C C A
B B B B-
A A A A C
D D D D D
E E E E E
1 750 1 1 1 1

Q 200
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här hur det list- eller gruppbegreppet leder tillMan attser nya en
upplösning valsedlarna på antal nödvändig. Såärett stort grupperav

därinte fallet med dagens regler i vallagen vissa förenklingsreglerär
kan användas.

Grupp och 10 har varit med och kandidat E till ledamot.5 utsett
dessa skall bilda tillsammans medDen största av grupper en ny grupp

valsedlar namnordning 9 § andra stycketövriga tarsom upp samma
stycket tredje meningentredje meningen försökslagen och 37 § första

europaparlamentsvallagen. Frågan vad lagtexten med denär avser
exempel Personvalskommittén länmadeEnligt destörsta somgruppen.

fått dvs 10.fråga de E 1 200, Idet personrösterär som gruppom
tillämpat detta alternativ.praktiken har också valmyndigheterna En

vilka valsedlar tillsammans med 10 skallandra fråga rör som grupp
namnordning.bilda den Lagtexten talar Detom sammanya gruppen.

alltså inte längre fråga likalydande valsedlar det ärär utan attnogom
då persomnarkeringar-narrmordningen densamma. bortser frånManär

således kan hamna på vilken kandidat helstvilka utan attsomna
Är kandidat struken ellernarrmordningen förändras. däremot ären nya

längre densamma.tillskrivna valsedeln namnordningen inte Iär
ochdetta fall det 11 14är upptarsom samma namn-grupp

tillsammans 10valsedlar skall medordning. Dessa gruppgrupper av
bilda en egen ny grupp.

har ingenFrågan varför regeln utformats på detta Grupp 14sätt.är
innehåller ingapåverkan narrmordningen; denhelst gruppensom

omgång ersättarfrågan.och det det i denna avgörärpersonröster som
får följande utseende.exemplet ordnar vi denI gruppen somnu nya

4.6.3 forts. 3Exempel

370Grupp 10, II och 14 10
C 910

510B
400A

D 100
E l 200
F 750

personliga röstetalsedan på grundval sinaErsättarna utses omav
fjärde meningen för-9 § andra stycketdessa överstiger spärren

meningen europaparlaments-första stycket fjärdesökslagen och 37 §
alltså och kanvallagen. Gruppen löses ersättare utses.ovan upp
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4.6.3 forts. 4Exempel

910 510 400 100 1200 750 6 500
C C C C C C C
B B B B B B B
A A A A A A A
D D D D D D D
E E E E E E E
F F F F F F F

återstående kandidaten personliga röstetalF den endaär över-vars
röstetal. skall alltså tillstiger enligt denna Fspärren utsesgrupps

fått flerför framför A A, totaltEersättare personröstertrots att sett,
effekt förutsedd Personvalskommittén SOUF. Dennaän var av

ifrågasättas1993:21 och exempel 6.18. Det kan dock135 oms. en
fler totalt i exemplet skall slåskandidat fått Apersonröster settsom
endast för på visspersonrösternaatt typut en avav en person

effekt detvalsedlar högre i exemplet F. Detta dockärär en av
listtrogna systemet.

kandidaternasFler kan i exemplet inte enligtersättare utses
personliga eftersom inga kandidater i klarat spärren.röster gruppen
Enligt tredje stycket försökslagen och 37 § andra stycket9 § europa-

paragrafernaparlamentsvallagen skall fjärde respektive tredje stycket i
tillämpning i sådant fall. Vad härmedmotsvarande äräga som avses

hänvisningen syftar fall där ledamotennågot oklart eftersom utsetts
dHondt-Phragménskaden enligt vallagen tillämpadeenligt medett

jämförelsetal.metoden framrälcnat
sammanräkningstyckena varjetalar i de angivnaLagtexten attom

ledarnotens deskall hänsyn till de valsedlar närupptarta nanm,som
helDärvid gäller dock varjefick plats i ordningen. röst röst.som

Vad innebärskall tillämpa listtrogettyder påDetta ett system.att man
bokstavstolk-förfarandet i sammanhanget. Endå det listtrogna detta

till samtliga listor, dvs. inte endastning reglerna leder närmast attav
valsedlar", skall med och"sinsemellan likadana ersättare.utsevara

behöva beräknasmeningen det skallEmellertid kan det inte attvara
sarnrnanräkningsförfarandetjämförelsetal för E. Det skulle tyngaett

tolkasstället måste listtrohetenmycket besvärande Isätt.ett som
narrmordning enligt vadden medtrohet till lista, sagts,ovansamma

exempel harPersonvalskommitténsbidragit till E.vilken att utsemest
till den lista där ledamotenutformningen det listtrohetockså den äratt

ochi 1993:21 136avgörande exemplen SOUseärutsetts s.som
något kompliceradfått utfornming137. lagtextenTrots äratt somen

Personvalskommitténsenlighet medvalmyndigheterna tolkat den ihar
endast den nybildadeexempel betyder dettaexempel. vårtI att ovan

medoch skall10, 11 14 ersättare.att utsevaragruppen
fått flestsig Eavgörande kommerdetAtt ärär attavsomgruppen

narrmordning. Ii den med är,personröster gruppensammagruppen
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vadledamöter. Enligtutsedda tillockså B och Cförutom E, som ovan
ytterligareskallutsedd till Detdessutom F ersättare. utsesärsagts nu

kommer Tilloch sedan D.lediga A ersättareFörsta ärersättare. namn
ochsåledes A D.för E utses

på dettaskall med14ifrågasättas ävenkanDet tasom grupp
röstetalet ochvalsedlar höjer baraDessastadium när ersättare utses.

roll heller på dettadärför ingenspelarnamnordningen. Detändrar inte
praktiken harbeaktas.14 Iihuruvidastadium rösterna grupp

tagit medvalmyndigheterna inte gruppen.
den andraför BmotsvarandePâ ersättaresätt utses som var

följerhämtas från Dettautsågs. Dessakandidaten attavgruppsom
iSamtligai denflestharB personröster grupper somgruppen.

nanmordning läggsharexemplet samman.samma

forts. 5Exempel 4.6.3

265och 15 35Grupp
500A
740B

C
700D
790E

F

regler skallvarför vallagens ägaklararkandidat spärrenIngen
tilloch utsågsA Dtillämpning närmotsvarande sätt somsamma

vilket A.ledigablir första ärför E Ersättareersättare namnovan.
från dessa.skall vi bortseledamöterutsedda tillochEftersom B E är

då och F.blir DErsättare
frånför EmotsvarandepåC sättför ledamotenErsättare utses som

kandidaternablir dåoch 14. Ersättare10, 11gruppen
ochA D.

därutformningförenklasErsättarsystemetiii person-engenom
fulltbeaktasrösterna ut

systematikkompliceradedenexemplet belysergivnaDet som
utgångs-enklalagtexten. Deutformningenfått vidersättarreglerna av

igenomslår intelagstiftningengrund förtillliggerpunkter som
förenklingsreglertillämpamöjlighetgruppbildningeftersom attutan

förenklas.reglernabörvår meningEnligtnödvändig.är
allmännatill deskall införasför detUtgångspunkten system som

kommit ioftapartival vilketfrånutgår alltjämtår 1998valen ett
personvalsmo-Detpersonvalsmomentet.kringdebattenskymundan i

modifieradedenursprungligadetknutits till systemetment genomsom
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danska modellen innebär endast väljarna i viss omfattningatt ges en
reell möjlighet påverka vilka skall väljas i deatt personer som

församlingarna.beslutande dennaDet bakgrund reglernaär mot som
skall utformas. Frågan partivalet eller personvalet skallom vara
avgörande bör bedömas denna bakgrund. Flera alternativa synsättmot
kan anläggas.

första sådantEtt bygger vårt i avsnitt 4.5.4. Därresonemang
diskuteras möjligheten inte beakta strykningar eller tillskrivnaatt namn

mandatfördelningen.vid Skulle lagstiftningen utformas på det sättet
föranleder det mandatfördelningen i narnnordningshänseendeatt
förenklas på sådant några andra ändringar knappast kansättett att

erforderliga. Vi förordar i det avsnittet sådan lösning. Detanses en
förefaller därför inte nödvändigt gå längre och föreslå ytterligareatt
regler för ersättarfrågan. möjlighet dåEn bygga de utgångs-är att
punkter Personvalskommittén arbetade utifrån. Lagtextensom
förenklas emellertid så den står i samklang med hur ersättarfrågor-att

lösts i praktiken. framstår dock svår uppgiftDet arbetaattna som en
fram ochklar stringent lagtext enligt de nämnda utgângspunkterna.en
Även vissa frågor ordnande skulle kunnaom om av grupper om-
formuleras kan problem uppstå rörande hur skallpersonröstema
inverka på utseende Vi därför börreglerna fåersättare. attav menar

utfomming i slutliga versionenden vallagen denänen annan av
Personvalskommittén förespråkade.

radikal lösning det nuvarande förEn utseendesystemetattvore av
appliceras också för det fall kandidat till ledamotersättare utsettsen

sitt personliga röstetal. enda skillnaden i förhållandegrund Denav
till de Personvalskommitténs föreslagna reglerna inte iär attav man
första hand grundval personligt röstetalersättareutser ett utanav
i stället tillämpar listtrogen nanmordningsmetod hela linjen.överen

möjligheter påverkaNågon inverkan på väljarens ersättarvalet iatt
till regler tillämpats i de genomförda valenförhållande de medsom

personröstning kan sådant knappast medföra. I detsägasett systern
i val med personvalsinslag beaktas, exempletanväntssystem som som

Ändringarnaförvisar, inte samtliga personröster ersättare.enovan
skiljer sig således från vad Personvalskommittén föreslog i dessa

skillnaden i förhållande till kommitténsdelar. Ett exempel skall visa
det tidigare redovisade.förslag. Exemplet endast förändringär aven
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Exempel 4.6.3 forts. 6

början exempel 4.6.3.Vi erinrar valsedlarna och röstfördelningen frånoss

Sedel 4 600Sedel 2 4 800 Sedel 3 200Sedel l 9 400
C 910 CA 500
B 510 BB 740
A 400 AC

100 DD 300 D
EE 090 E l 200l

F 750 FF
Q 200

kandidaterna B och C TrePâ har E, ersättarepersonröster utsetts.
dag gällandeoch dessa enligt det iskall förutses var en avnu

fråga saxade listor skallEftersom det ersättareärersättarsystemet. om
medverkat till E blivit vald. Dettafrån de sedlar ärattutses som

förstamåste antalet valsedlar för detochvalsedel l 2. Dessutom
ingen anledning lösabeaktas. finns i detta lägelediga Det attnamnet

i exempleti några undergrupper somdessa valsedelsgrupperupp
finnsursprungliga nanmvalsedlarnadet bland deforts. 2. Vi vet att

emellertidsedel påverkarändrade sedel 1 och 275 Detta400 avav
på både sedel 1 och 2ersättarfrågan eftersom första ledigainte namn
varför den kandidatenkan konkurrera med Akandidaten A. Ingenär

övriga Då kommerförfars förPå ersättare.sätt att utseutses. samma
och slutligenD F att utses.

bör uppmärksammasberäkning för och C. DetMotsvarande Bgörs
strykningar inte behöverförenklats så hänsyn tillexemplet tasattatt

valsedlarna detsamma.lediga på de bådaeftersom det första ärnanmet
varje lista detförsta ledigaolika kandidater stått ärOm nanmsom

för deförenklingsregeln. Röstetaletden s.k.nödvändigt tillämpaatt
intervall därolika kandidaterna beräknas gränsen ärövreettsom

antaletoch nedreoförändrade valsedlarförändrade och gränsenantalet
förstaför de bådaOm intervalletoförändrade valsedlar för gruppen.

intestrykningarnaöverlappar behöverkandidaterna intelediga
påfördelas strykningarnaförekommeröverlappbeaktas. Om ut

överlapp förekommer.kandidater till dess inget
de val därtillämpats imellan detenda skillnadenDen system som

används för detredovisadeaktuell och detpersonröstning varit somnu
intei detförekommit,fall ingen personröstning är ersättareatt senare

grundval personröster.utses av
idetprincipiella invändningarkan finnasDet systemetmot senare

synpunkt kanprincipiellinte Urdet ersättare.personrösterna utseratt
partival.hand Detallt i första ärvaletdetta ärsägas ettatt trotsmot

kandidatlistorna fårframtagnapartierna avgöradå rimligt deatt av
urvalet ersättare.av
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Skulle det principiella skälet skall påverkaäven personrösternaatt
ersättarvalet vi måste slåväga personrösternatyngst attanses menar
igenom fullt så den har högst antal totaltpersonrösterut att settsom
blir så länge kandidaten nått I övrigt skallersättare över spärren.

med listmetoden. Detta skulle dock medföra förersättare utses att man
det fall personliga frångår listtroget förröster avgetts ett system
utseende kandidater. Tekniskt innebär det alla kandidaterattav som
kommit för personval också till så långtöver spärren ersättareutses

Övrigade räcker. enligt dagens regler i vallagen därersättare utses
partilistan i princip narrmordningen. redovisadeDen metodenavgör nu
står dessutom i samklang med utgångspunkten personvalsinslagetatt
skall förstärkas.

exemplet skulle det innebära i första hand och därefterI Aattovan
till för på grund personliga SlutligenF Eersättare röster.utses av

listan.skall D grund sin placering på Ersättare för B ochutses av
C på motsvarande Sammanräkningstekniskt innebär detsätt.utses att

måste registreras så kan skerDettapersonröster ersättareatt utses.
varföremellertid redan i och med ledamöter förfarandet inteatt utses

med ytterligare sammanräkningar.tyngs
tvåVid avvägningen mellan vilket de sätten ersättareatt utseav

Personvalskommitténbör använda vi, till skillnad motsom man menar
SOU 1993:21 135, personvalsinslaget i detta fallvägeratt tyngres.
varför bör påverka utseendet Härigenomersättare.personrösterna av

också förenkling efterlystes vid remissförfarandetuppnår den somman
på Personvalskommitténs betänkande. Vi har därför kommit fram till
ståndpunkten där personliga slår igenom heltrösteratt ett system

främjar enkelhet förfarandet ochockså vid utseende bäst iersättareav
sammanräkningsprocedur. förslag enligt dessasnabbare Etten

vallagen.principer föranleder ändringar i 14 kap. 16 och 19 §§

följer reglerna för utseendeDubbelvalsavvecklingeniv ersättareav

bostadssamband beträffande kandidaternaEftersom det inte finns något
flera Valkretsar. kankan och kandidat ställa i Dettauppen samma

också leda till blir invald från flera Valkretsar. I vallagenatt en person
dubbelvalsavvecklingen innebärlöser detta den s.k.genom somman

i krets där han harledamoten tillträder mandatet den störstatt
föreslog regler för hur detta skulleväljarstöd. Personvalskommittén

138. Beträffande detta finnstill vid personröstning SOU 1993:21 s.
från genomfördainvända utifrån erfarenheterna deinget att person-

valen.
användstill det mandat blir ledigtFör ersättareatt utse somen

innebar detta dePersonvalskommitténersättarreglema. För att
vid utseendeföreslog också skulle användasersättarregler de avsom
innebär deden uppfattningen dettaVi delarersättare. attmen
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också skall föras med vad gällerförenklingar föreslagitssom ovan
föranledervid dubbelvalsavveckling. Dettautseende ersättareav

i kap. 10 och 16 §§ vallagen.ändringar 14

kommun med tvaföreslagna ersättarsystemetiExempel på detv
Valkretsar

föreslagnaunderavsnitt med exempel visa hur detVi skall i detta ett
ersättarsidanpåmed fullt genomslag persomösternasystemet av

för kommun.har valt exempelfungerar. Vi ett en
Valkretsar.indelad i två EttExemplet utgår från kommun ärsomen

framgårValsedelstypernamed två olika nanmlistor.parti går fram av
används i båda valkretsarna. Iuppställningen nedan. Samma listor

toltalt fem mandat i kommunenexemplet har partiet erhållit trevarav
Kommunfullmäktige har beslutatoch två i valkrets II.i valkrets I att

förantalet ledamöter vilket detskall hälftenantalet ersättare avvara
uppåt.avrundning skall skeinnebär 3 eftersomhär fallet ersättare

utseendeExempel 4.6.3.v Valsedlarnas

Sedel 2SedelI
KA
LB
MC
ND
OE
PF
QG
RH

enligtbeskriva hurutifrån förutsättningarVi skall dessa ersättare utses
fulltslår igenomreglerna därde föreslagna personrösterna ut.

framgår nedan. Ioch jämförelsetalLedamöternas personröster
har detoch i valkretspartiet fått totalt 6 500valkrets harI röster
i varjepartiet har fått 500betyderfått 500 Detta röster5 röster. att

intepåverkarpartimarkerade valsedlar. Dessavalkrets på namn-
eftersomför dubbelvalsavvecklingha betydelseordningen kan enmen

kretsskall tillträda mandatet i dentvâ Valkretsarkandidat valts isom
valkret-för partiet iförhållande tilldär röstetalet i rösternaär störst

medoch i krets likalika med 325i krets ISpärren rösterärsen.
275 röster.
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Exempel 4.6.3.v Kandidatemas personliga jämförelsenröstetal och

Partiet
6Valkrets I 500 3 mandat Valkrets H 5 500 2 mandatröster röster

Sedel 1 3 500 sedel 2 2 500 sedel l 0003 sedel 2 2 000
700A pr K pr 450 A pr 455 K jfr 2 000

B pr 350 L jfr 2 500 B jfr 3 000 L jfr 1 000
C jfr 3 500 jfr 250 c 300M 1 pr M jfr 666
D N D N
E 0 E 0
F pr 330 P 1 P
G Q G Q
H R H R

Vi skall ledamöter vilket i första hand skall ske utifrånutsenu
kandidaternas erhållna särskilda I krets har fyraIpersonröster.

erhållit personliga överstigande Det A, K,röster spärren. ärpersoner
och alltså fler partiet fått mandat i kretsen. Ledamöter-B F. Det år än

bland dessa efter storleken varvid A, K och Brösternautsesna
utses.

krets har endast två ledamöter fåttFör personröster över spärren.
och skall efter sina personliga röstetal.Detta A C. Dessaär utses

Utfallet blir framgår nedan.som

Exempel 4.6.3.v Ledamöterna Dubbelvalsavvecklingutses.

2 mandatValkrets I 3 mandat Valkrets II

700 A pr 455 dubbelvalsavveckladA pr
C 300K pr 450 pr

kan A redan vald krets IB pr 350 B ersätta
D ersätter A röstetal

båda varför dubbelvalsav-Som framgår A vald i valkretsarnaär
måste skall plats där har det relativtveckling vidtas. A A settta

röstetalet. krets detta 700 / 6 500 0,11. I den andrahögsta I I är z
0,08. således plats i kretsvalkretsen det 455 / 5 500 Aär tarz

kandidat kan A i krets II. DettaDärefter skall det ersättautses en som
skall A skallförfarande följer ersättarreglerna. Kandidaten ersättasom

personligabland kandidater erhålliti första hand röster överutses som
Eftersom enda kandidat klarati valkrets II. den spärrenspärren som

avgörande; dettautsedd till ledamot blir den lista A ärär utsettsom
Eftersom och C utsedda till ledamötervalsedel i krets II. B1 är är

utsedda ledamöternaförsta lediga också A. DeD ersätternanm som
följande.uppställas för varje valsedel enligtkan dâ
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uppställda listvisledamöterExempel 4.6.3.v Utsedda

Valkrets II 2 mandat3 mandatValkrets I
Sedel 2 2 000Sedel I 3 000Sedel 2 2 500Sedel 3 5001

LEDAMÖIER
DKA
CB

till Dettagåkan ersättare.ledamöter överSedan utseattutsetts man
personligakandidaternasske utifråni första handenligt förslagetskall

enligtomfattning kani tillräckliginteröstetal. Först ersättare utsesom
Liksomtillämpas.listtrognaröstetal skall detpersonligasina systemet

bestämt. Ikommunenvilket antaliakttasmåste det ersättarei dag
visas förstaNedanskalldetexemplet ersättareär utses.tre som

omgången.

omgång 1ledamöterför utsedda4.6.3.v ErsättareExempel

Valkrets II 2 mandatI 3 mandatValkrets
2 2 0003 000 SedelSedel ISedel 2 2 500500Sedel 1 3

ERSÄITARE
lOmgång

2för D och CEF för KBF för A och

valkrets IiFendast tvâframgår har ersättareSom utsetts. utses
kandidater. valkretssamtliga Iförpersonligagrundval sina rösterav

erhållit personliga spärrenkandidat överytterligare rösterhar ingen
på denledigaförstaavgörande. Elisttroheten blir ärvarför namn
för C.tillskall dåC. E ersättarevarit med ochlistan utsesutsettsom

skallsammanhangi dettaför somtill Docksåskall ersättareE utse
på den listaocksåledigaförstaeftersom Elikställas med A är namn

gälla för D.skallsom

omgång 2ledamöterför utseddaErsättareExempel 4.6.3.v

II 2 mandatValkretsmandatI 3Valkrets
000Sedel 2 2Sedel 1 3 000500Sedel 2 2500Sedel 1 3

ERSÃITARE
Omgång l

2C och DE förför KFA och BF för
Omgång 2

3L för Koch Bför AE
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Eftersom antalet lägre det kommunen bestämtersättare är än och
för eller fler ledamöterersättare för A, B och Kutsetts tresamma

krävs ytterligare andra omgång för berörda ledamöter.en
Vi antalet uppgår till vilketersättare vadatt tre motsvararser nu

kommunen bestämt varför någon ytterligare omgång för att utse
inte nödvändig. Om antaletersättare är skulle kommitersättare att

överstiga det bestämda antalet spelar ingen roll eftersom det enligt
reglerna inte står något det inte kan finnas fler.attom

4.7 Särskilda överväganden beträffande tillvalet

Europaparlamentet

detta avsnittI behandlar vi vissa frågor har anknytning till valetsom
till Europaparlamentet inte har direkt anknytning tillsom person-
valsmomentet i det valet. Frågorna har dock samband med vissa
frågor behandlats i betänkandet varför vi valt uppmärksammaattsom
dem i detta sammanhang.

4.7.1 Poströstningen vid val till Europaparlamentet

har redanDet tidigare uppmärksammats poströstning kan orsakaatt
problem det gäller behålla valhemligheten. Så falletnär medatt var
kyrkofullmäktigevalen innan lagändring trädde i kraft för dessa valen
år 1988 se 1984/85:119, bet. 1984/85:KU28. lagstiftnings-Iprop.
ärendet hade Riksskatteverket uppmärksammat valhemlighetenatt
kunde avslöjas eftersom antalet så få. Vid den prelimi-poströster var

räkningen skedde hos Valnämnden på onsdagen efternära som
valdagen fanns därför risk för kunde hänföras till vissapoströsternaatt
väljare. Folkstyrelsekommittén gjorde undersökning för-som en av
hållandena i val instämde och föreslog förändringar.senare

Departementschefen ansåg i likhet med de båda övriga myndig-
heterna det allvarligt problem valhemligheten inte alltidatt ett attvar
kunde upprätthâllas. grundläggandeDet krav i demokratiär ett atten
valförfarandet utformat så valhemligheten bevaras. föreslogHanär att
därför poströstningen vid val till kyrkofullmäktige skulle avslutasatt
redan på torsdagen före valdagen. Riksdagen beslutade i enlighet
hänned.

Riksskatteverket har utvärderat valet till Europaparlamentet ochnu
sammanställt det siffrornamed från 1994 års allmänna val. Det
framgår det vid riksdagsvalet år 1994 förekom de 24721att att av
valnärrmderna vid sin onsdagsräkning godkände 25 eller färre poströs-

För valet till Europaparlamentet motsvarande siffror 101ter. var
valnärrmder godkände 25 eller färre detta skallMotpoströster.som
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vidgodkändeshuvudantalminsta överställas det röster tagetatt som
Vid det4.Europaparlamentetvalet tilloch i1994 llvalet år var

färregodkände eller10valnämnderdet 19valet somvarsenare
röster.

refereradetidigarevid detyttradesvadbakgrundMot somav
vadproblemföreliggerdetuppenbartdetlagstiftningsärendet är att

förEuropaparlamentettill poströst-valetvidvalhemlighetengäller
kommervaldeltagandet fortsattbedömarOm attningen. att varaman

val före-förvallagendet i denvalet börlågt i det permanenta av
innebärregelinförasEuropaparlamentet attträdare till somen

före valdagen.fyra dagaravbrytasskallpersonröstning
till denförfattningsförslag med hänsynnågotutformatVi har inte

Emellertid bör i denvallagsomrâdet.pågår inomöverarbetning som
val tillin förinnehåll förasdettaregel medslutliga lagtexten en

Europaparlamentet.

valsedlarUtläggning4.7.2 av

fårpartiernadärlämplig platsskall ordnasvallokalanslutning tillI
valsedlarförockså platsskallpostkontorvalsedlar. Påsinalägga ut

central valmyn-valsedlarförutom deskalliordningställas. Där som-
förifyllningsvalsedlarpartimarkerade- ochdvs.för,dighet ansvarar

partier kunnatidigare valiandelfått vissapartier rösternaavsom -
förekomma.får dock inteNarrmvalsedlarvalsedlar.sinalägga ut

gälldeReglernaavsnitt 4.4.3.för iredogjorthar vireglernaDessa
Europaparlamentet.tillockså i valet

reglernakritiseradesEuropaparlamentettillmed valetsambandl
allmän ochprincipernagrundasvaletdet ifrågasattesoch omom

utlagdavalsedlarpartier fickdettaSkälet tilllika attrösträtt. var
fall de fåttför detendastförsorg procentvalmyndighetens engenom

vissaEftersomriksdagsvalen.de tvåvid något senasterösterna avav
och inteEuropaparlamentetvalet tillställde ipartier nyavaruppsom
samtligaförinte likaförutsättningarnanågot valdeltagit itidigare var

partier.
sammanhangi dettaanledningintemening finnsvårEnligt att

skall fåvalsedlarutläggninghuruvida reglernaöverväga enavom
Europaparlamen-för valet tillgälldeutforrrming. reglerDe somannan

valsed-förkostnaderbegränsautformades förår 1995 statensatttet
hölls anknötsvalet gränsengångenförstaEftersom detlarna. somvar

kanEuropaparlamentetval tillframtidariksdagsval. Förtill tidigare
år 1995.Europaparlamentethölls tillvalske till detanknytningen som

förvallagregleringenden slutligaförslag förockså vårtDetta är enav
förfara på dethindersärskiltNågoteuropaparlamentsvalen. mot att

sigframgåintebedömningenligt vår sägaskanskett avsätt varesom
direktiv.andraellervalrättsakten
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kostnaderochGenomförande5

Genomförande15.

betänkandefram i dettaförsförfattningsändringarförslag tillDe som
få tillförår 1998. Dettavalende allmännainföras tillkunna attskall

traditionella partiröst-denförutommed,valsystemenklarestånd ett
särskild personröst.för väljarnamöjlighetningen, att avge enen

ivi fört framdesamband mediskall dockFörslagen somses
1995:143.SOUvalfrågorbetänkandet Vissa

föreslagnade häruppmärksamhetframför allt kräver ärVad som
samtligaanmälanochpartibeteckningförskyddreglerna avom

alternativatvåbetänkandet föreslogsnämndadet tidigarekandidater. I
nomineringsrätten. Detfriamissbruk denskyddförmodeller mot av

därvalförberedelserobligatoriskaförespråkadeshandi första varsom
gickandraanmälas vid val. Detskullekandidateroch utbåde partier

fram ochskulle lyftasmissbrukförstraffrättsligapå det ansvaretatt
remissbehandlasnärvarandevalgenomslaget. Föråterverkningarfå

fick ideutformningeni denkrävde,Båda förslagenförslag.dessa
effekt förräninte fåsåledeskangrundlagsändringar. Debetänkandet,

år 1998.efter valen
nomine-den friamissbruketmed delstillkommaFör rättaatt av

sammanräkningenmedi sambandproblemdels deringsrätten, som
ilösningalternativvipersonröstningen lämnaruppståkan engenom

förslagethär lämnadeenligt detbetänkande. Regleringen ärdetta
beteckningregistrerafrittstår partiernafrivillig. Detfakultativ att

skydduppstårregistrerasbeteckningenockså låta bli. Omkandemen
uppnåsskyddanmäls. ärDetalla kandidaterpartietsatt somgenom

grund-ingenfakultativa krävsgjortsreglernaomfattande. Genom att
regeringsformen berörskap. §partideñnitionen i 3 7lagsändring och

inte.
avslutasbetänkandevårt tidigareremissförfarandet pådetEfter att

kandidateranmälanangåendeföreslår härvireglerkan de avsom
förslagen. Detnämndade tidigarehelstmed vilketkombineras avsom

denvalförberedelser. Omobligatoriskadel isåledeskan utgöra en
kan dettastraffrättsligtmed utökatföredraslösningenandra ansvar
Förslagetpartibeteckningen.skyddet förfakultativamed detförenas

självständigocksåkankandidateranmälanfakultativtill som ensesav
införaredanhinderdärför ingetföreliggerreglering. Det att nu

sikt.också på långbehålla demochreglerna
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Förslaget i detta betänkande anmälan kandidater bygger påom av
skydd för partibeteckningdagens regler och beställningom av

valsedlar. krävs således i princip inga organisatoriska förändringarDet
för genomföra den delen.att

övrigt berör förslagen till delar endast valmyndigheterna därI stora
föreslagits. Några särskilda svårigheter med genomföran-förenklingar
förutses för dessa.det kan inte

innebär dessa frågor förändringar för de enskildaI övrigt stora
Betydande inforrnationsinsatser nödvändiga förväljarna. är att

kunna genomföras lämpligt behandlarreformen skall Dettasätt.ett
vi ytterligare i avsnitt 4.2.

offentliga åtaganden5.2 Kostnader och

offentligt åtagandeDirektiven dir. 1994:23 angående innebär att en
prövning huruvida verksamhet skall ha statligt huvudmannaskapetten
kan underlåtas det genuint kollektiva nyttigheter. allmännaDerörom
valen kan tillhöra själva grunden sådana nyttigheter varför visägas av

någon prövning i frågan.inte gör
övrigt kommer reform med ökat personval,I Person-en som

valskommittén påpekade 196, medföra ökadeSOU 1993:21 s.
ingenkostnader för det allmärma. Det finns dock anledning att anta att

i detta betänkande framförda förslagen lång sikt skulle leda tillde
ytterligare kostnader. stället kan goda grunder våraI antas att
förslag leder till besparingar och då särskilt vid sammanräkningsför-
farandet. Att uppskatta dessa dock inte möjligt i nuvarande skedeär

ADB-rutinerinnan med säkerhet vilka kommervet t.ex. attman som
tillämpas.
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Författningskommentar6

ändring i vallagentillFörslag6.1

bakgrundskallvi för framändringarförslag till motDe avsessom
anledningmedlagändringartillförslagPersonvalskommitténs av

skallKommitténs förslag1993:21.personval SOUtill ökatförslagen
vissautför har iutvärdering vi1998. Denärtill valenpermanentas

reviderade.föreslåsändringarnaföreslagnade tidigaretillfall lett att
Åter kommittén föreslog.skicki detorördalämnasandra förslag som

debådeförändringar, dvs.samtligaredovisasbetänkandedettaI av
författ-deförfattningsförslagen ochföreslagnaPersonvalskommittén

förslag. Dekommitténsnödvändigavi utöverningsförslag ansersom
behandlar harvi inteförändringarnaförordadekommittén somav

aktualitetha såinteelleröverspelade attstorantingen ansettsansetts
exempelvallagen. Ettutformningenslutligainflyta i denskallde av

partieranmälanangåendeförslagkommitténspå detta är somav
SOUvalfrågorbetänkande Vissavårtform iupptagits i annan

har medförfattningsförslagvi i vårtmedförsagda1995:143. Det att
andra utelämnas.framförde;Personvalskommitténförslagvissa som

omfattning,helareformensförframställningssättdettavaltVi har att
Författningskommentarensamlad.skall finnasvi den, angersersom

kommitténs.följerbetänkade helti dettaförslagethuruvida
skalldetTankenvallagen. ärallmänpågår attöversynDet aven

dock valtVi harval.allmänna1998 årsvallag till attföreligga en ny
Engällande vallagen.denförslaggrunda våranärvarandeför nu

remissbehandlingensedanfår skevallagentill denöverarbetning nya
avslutats.

5 kap.
partibeteckning.skydd förreglerfakultativainnehållerKapitlet om
skydd krävsskall erhållareglergällande attparti enligtFör ettatt nu

kandidater.fyraanmäler minstochpartibeteckningregistrerardet en
förutsättningarbättreoch skapasammanräkningenunderlättaFör att

samtligadärfakultativtföreslåsvalenvidpersonröstning systernför ett
ordning mednuvarandebyggerRegleringenanmäls.kandidater

innebär iochvalsedlarbeställningochkandidater storaanmälan avav
följande.drag

partibeteckning. Omregistrerainte,måsteparti kan,Ett enmen
samtligaanmälaocksåskall detbeteckningregistrerarpartiet en

partimed i valet. Förställadet ettkandidater somatt uppavsersom
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registrerat partibeteckning kan inte kandidater nomineras fritt. Om ett
sådant parti ändå väljer inte anmäla kandidater till något val finns,att
liksom i dag, möjlighet ändå fritt nominera kandidater. Regleringenatt
innebär således liksom i dag tvâ parallella för hur kandidater förssätt
fram i valet.

Skillnaden dagens de partierär registreratmot system att som
partibeteckning möjlighet till ökat skydd manipulationer medmotges
beteckningarna i valen. Ur sammanräkningssynpunkt vinner attman
kandidater för i princip alla partier kan förväntas plats i dentasom
valda församlingen kända förhand. sammanställtär med förslaget

inte tillåta strykningar och tillskrivna underlättasatt namn samman-
räkningsförfarandet väsentligt i förhållande till vad eljest skullesom
gällt i valsystem med ökat personvalsinslag. Detta också klaraett ger
besked till väljarna i fråga vilka kandidater ställerom som upp.
Personröstningen sker utifrån de finns påupptagnanamn som en
valsedel.

8 §
Förslaget till ändring paragrafen i förhållande tillär Person-nyttav

Ökatvalskommitténs förslag i betänkandet personval SOU 1993:21.
Föreskriften i första stycket minsta och högsta antal anmäldaom

kandidater slopas. stället föreslåsI regler alla kandidater skallattom
anmälda för parti registrerat beteckning. Härigenomettvara som

uppstår möjlighet redan före valet vilka kandidateratt vetaen som
skall delta. Det kan inte heller uppstå någon tvekan vilka kandida-om

anmälda på kan skeär enligt desätt nuvarande reglerna.ter som som
allra flestaDe partier har registrerat partibeteckning. Amnälan av

kandidater kommer därför ske i huvudsak alla kandidater införatt av
valet. Sammanräkningsförfarandet underlättas under sådana för-
hållanden väsentligt.

Genom regeln i sista stycket skall samtliga kandidater länma sitt
samtycke till anmälan. Redan i dag tillämpar de etablerade partierna

förfarande där samtliga kandidater samtycker till nomineringen.ett
kanDet tyckas överflödigt regeln i 6 kap. 7 ovilligaatt a om

kandidaters anmäla de inte kandiderarrätt på visst ståratt sätt,att
kvar. Den regeln kan dock komma tillämpas eftersom kandidateratt
kan nomineras fritt partier inte registrerar partibeteckning.av som

10 §
Förslaget till ändring paragrafen i förhållande tillär Person-nyttav

Ökatvalskomrnitténs förslag i betänkandet personval SOU 1993:21.
detI anmälningsförfarande vi föreslår kommer länsstyrelsernasom

de myndigheter anmälan kap.se 5 8 § tredjeatt tar emotvara som
stycket vallagen. Anmälningarna läggs därefter in i kandidatregis-ett

ADB-medium. Detta register åtkomligt för samtligaärter ett
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därförmeningparagrafens sista över-Regeln i ärvalmyndigheter.
och kan slopas.flödig

partierdefrån listorövrigt utgår upprättas överiFörslaget att som
medför förkandidater.anmält Detochpartibeteckning attregistrerat

uppfyllerpartiervilkafinns listorvarje valkrets somangersom
ochsådana listor§finns i 8 kap. 12Föreskrifterangivna krav. attom
detinnebärregleri vallokal. Dessaskall finnasvalmaterial attannat

lagenmaterialdistribuera detvalmyndigheternaåligger att anger.som
därförparagrafenbehandladei den ärdistributionReglerna nuom

utgå.överflödiga och kan

6 kap.
Ändringarna för partieralla kandidaterkapitlet föranledsi att somav

införs vissaamnälda. Dessutompartibeteckning skallregistrerat vara
beaktasintetillskrivnastrykningar ochupplysningar att nanmom

anmältpartibeteckning ochregistreratpartivalsedel för ett som
kandidater.

2 §
del Person-till vissparagrafen byggertill ändringFörslaget av

Ökat 1993:21.personval SOUbetänkandetförslag ivalskommitténs
valsedeln, andrauppgifter påbehandlar ärparagrafen,iNytt som

försmeningen Person-andrameningar. Iandra och tredjestyckets
förskall finnasdetförslag invalskommitténs attrutaatt enom

så den korrespon-utformatsharLagtextenmarkera sin personröst. att
finnsregeringsforrnen. Däremotkap. §formuleringen i 3 1medderar

eftersommedtillskrivnarad försärskildföreskrifteninte namnom en
Tredje3 §.beträffande dessa seregleringsärskildföreslårvi en

skallnanmvalsedelpåmedför detmeningen, är att anges omsom ny,
kankandidater.anmält Dettapartibeteckning ochregistreratpartiett

ovanföruppgiftmedförsesvalsedelnlämpligen ske att engenom
före-amnälda. Denkandidaterna ärkandidatnanmen attsom anger

skrivadet tillåtetväljarna skallför ärskriften behövs attvetaatt om
föreslås i 3reglersådanakandidater. Nyatill

§3
Person-val efter förslagtill 1994 årsändradesstycket,Tredje avsom

föreskriverstycketi tredjeslopat. Reglernaföreslåsvalskommittén,
anmäldaha tvåmåstekandidatnarnnvalsedel upptar nanmatt somen

partibeteck-registreratpartierkandidater förallaEftersomöverst. som
överflödiga.föreskrifterdessamåste anmäldaning ärvara

föreskriverstycket helt Deni tredjeföreslagna regeln ärDen ny.
partibe-registreratför partitill på valsedelskrivsatt somnamn som
skyddetbeaktas. innebärinte Dettaanmält kandidaterteckning och att

underlättasstärks Dessutompartibeteckningarnaför avsevärt. samman-
detföreskrifternaförslaget. Genom5 §räkningen 14 kap.se attom
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kandidaterpartibeteckningen registrerad ochframgåskall ärom
tillåtet skrivahuruvida detfår väljaren kännedomanmälda, är attom

uppfyller deför partier kraveninnebärtill Reglerna attsomnamn.
på partiet.räknasendast kanpartimarkerade valsedlarna röstsom en

partibeteck-tillskrivnabeaktas endast denifyllningsvalsedlarnaPå
ningen.

partiuppmärksammas. Omi kap. 4 §skall reglerna 5Här ett
den för allaför riksdagsval gällerpartibeteckningregistrerar sin

för inomfallet kommunerkommunala val. Detlandets är ettsamma
för landstingsval.registreras Förpartibeteckningenlandsting attom

kandidater anmälas i kommunernauppstå måste dessutomskydd skall
händer iregistrerade beteckningen gäller. Detval där deni samtliga

de registrerat partibe-kandidaterpartier inte anmälerdag trots attatt
anmälansedan förslagetskulle bli falletteckning. Om så även om om

stolar skall uppståfinns risk förgenomförskandidater att tomma om
partiet registrerattillåts i vissa falltillskrivnainte atttrotsnanm

förslaget formulerats såundvika detta harpartibeteckning. För attatt
partiet både registrerat partibeteck-för det fallskydd uppstår endast

8kandidater enligt 5 kap.ning och anmält
registrerat partibeteckninginte partiPå valsedlar upptar somsom

möjligt skriva tillenligt förslagetanmält kandidater detoch är att
densammanräkningen.beaktas vid Detta motsvararsomnanm

kommer dessutomtillskrivetnuvarande ordningen. Ett attnanm
flerapå Skullebetraktas personröst namnet. namn varasom en

förstaför detväljaren hatillskrivna skall personröstavgett enanses
kap. § förslaget.se 14 5namnet

strykningarsärskild regelstycket har införtsfjärdeI om aven
inteinnebär strykningarpå valsedeln. Denkandidatnanm att av namn

för partivalsedlarskall beaktas siglängre upptarsom namnvare
och anmält kandidater ellerregistrerat partibeteckning annansom

ändå bortses frånflera struknavalsedel. Skulle ellerett varananm
förslaget.sammanräkningen 14 kap. 5 §strykningarna vid se

upplysning detta.Förevarande stycke väljarna omger

8 kap.
§

följdändring till kap. 10i paragrafen 5Andringen är en

10 kap.
§5 a

postkontoren ochvalsedlarParagrafen reglerar utläggning av
sista meningenPersonvalskommittén. Genomintebehandlades attav
valsedlar medpartierna kan läggautgår innebär deti paragrafen utatt

bör sådan ordning kunnapostkontoren. Härvidockså på ennamn
före-genomförs enligtblir möjligt valenupprätthållas det attatt

fråga förordnadock inte komma ivallagen. kanskrifterna i Det att om



107FörfattningskommentarSOU 1996:66

inte funnitsvalsedlarvisst partisendast föromval ettatt ett
valmyndig-skyldighet förnågoninnebär inteFörslagetpostkontor.

nanmvalsedlar. Däremot öppnasläggaellerheterna utattposten en
praktiken kommer,valsedlar. Ifå sinaför partiernamöjlighet utatt

från denockså nanmvalsedlarvalsedlar,partimarkeradeförutom egna
postkontoren.finnasvalkretsen att

14 kap.
Ändringarna Personvalskom-delarsig tillkapitlet grundari stora

Ökat Vissa1993:21.personval SOUbetänkandetförslag imitténs
allmännai denvad diskuteratsenligthar gjortsjusteringar som

ersättarreglerna. Dessutomgäller främstFörändringarnamotiveringen.
kandidatersamtligamed anledningtillkommitvissa reglerhar attav

Mandatför-beteckning.registreratför partieranmälasskall som
generellt vadänhar utfonnats sättdelningsreglerna ett mer

i sak.ändring InågonföreslogPersonvalskommittén attutan avses
varefter hänvisningarriksdagsvaletförutformas reglernahuvudsak

kommunfullmäktigval.landstings- ochgällerregler vadsker till dessa

4 §
ändringenföreslagnavalsedel. Denbehandlar ogiltighetParagrafen av

betänkandetPersonvalskommitténs förslag iheltstycket följeri andra
Ökat stycket tvåUtgångspunkten i är1993:21.personval SOU att

ogiltiga. Ommedföra bådaskallvalkuvertvalsedlar i att ansessamma
skall tillräknaspartibeteckningskulle ha röstenvalsedlarna samma
valsedlarna skallpåinte desammakandidatnamnenpartiet. Om är man

Personvalskom-innebärsamtliga kandidatnanm. Dettafrånbortse som
kandidat-obefintligaskallpåpekade ävenmittén att omansesnamnen

förolikahuvudsak personrösternalistorna i ettär avgettsmen
för det fallföreslås gälla ävenDetsammagemensamt namnennanm.

personrnarkeringarna intevalsedlarna stämmerpådesammaär men
markering gjortssåväl fall därSå tordevalsedlarna.mellanöverens
markering endastfall därvalsedlarpå olikaför olika kandidater som

framgårUnderförståttbehandla.valsedlarflerafinns på attvaraen av
deskick endasti befintligt ärgiltiggodtasvalsedlarna röstatt omsom

kandidatnarrmpartibeteckning ochgällerbåde vaddesamma samt
kandidat.gjord förpersonmarkeringen är samma

utökas medparagrafen skulleföreslogPersonvalskommittén ettatt
skallhuruvidaangåendereglerytterligarestycke medtredje namn

dentill §hänföra dessa 5valt ärVi harobefintliga. att somanses
särskilda reglerbehandlar detta. Dehuvudsakligenparagraf somsom

anledningmedsärskilda frågorendaststycketfinns i andra attrör av
valkuvertet.förekommer ivalsedlartvå
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§5
Paragrafen behandlar huruvida valsedel skall beaktas. Dennamn en
föreslås disponerad så det tydligare framgår hursättnytt attett
många skall obefintliga. förstaI stycket det frågaärnamn som anses

flera obefintligaeller skall medan det i andraettom namn som anses
stycket alla på valsedeln skall obefintliga. Vidareär namn som anses

förstakompletteras den med punkt 2 i stycket samt ett nytten ny
tredje stycketandra och stycke. Andra punkt 2 och 3 hämtadeär

från Personvalskommitténs förslag beträffande 14 kap. 4 § vallagen i
Ökatbetänkandet personval SOU 1993:21 medan punkt 4 motsvarar

dagens första stycke nuvarande punkten i första stycket2. Den 3 om
valsedel måste två partiet anmälda kandidater behövsatt toppas av av

inte enligt förslaget eftersom alla kandidater skall anmälda.vara
Första stycket 1 dagens regel. I punkt 2 föreslås till-motsvarar att

förskrivna inte skall beaktas på valsedel partiettnanm en som
registrerat sin partibeteckning och anmält kandidater enligt kap. 85
Sådana skall således obefintliga enligt punkt För andranamn anses
partier kan kandidater skrivas till på valsedeln. tillskrivnaDessa nanm
behandlas dessutom enligt 6 kap. 3 § förslaget.personröstersom

Reglerna i andra stycket 1-3 hämtade från Personvalskommitténsär
Ökatförslag betänkandet personvali SOU 1993:21. Punkt 1 avser

hindra partier från trycka valsedlar särskilt iatt att utan utrymme,
form vilket skulle motverka möjligheterna tillruta,av en person-
röstning. i kraft till valenSystemet träda år 1998 medgersom avses
endast särskild Om flerapersonröst personrösteratt en avges. avges
kan det inte vilken gäller. I sådant fall skall därför enligtavgöras som
andra stycket obefintliga. torde bli fallet2 Detsammananmen anses

markering finns för kandidat och det på valsedelsammaom en en
finns tillskrivet skall räknas enligtpersonröstett namn som som en
6 kap. 3 räknas dock partiet till godo. motverkaRösten För att
organiserade valkupper tillåts inte persomnarkeringar gjortssom
maskinellt enligt punkt 3 i förslaget. Om markeringar gjorts på
maskinell skall valsedeln obefintliga. Röstenväg nanmen anses
räknas dock partiet till godo. Punkten 4 i andra stycket motsvarar
dagens regel i första stycket

Tredje stycket och fall där till skillnadär nytt motanger nanm,
första stycket, skall befintliga de enligt normalt synsätttrots attanses
inte finns. åsyftas strykningar inte längre skall beaktas.Det är attsom

upplysning till väljarna finns i 6 kap. 3 § förslaget. Om stryk-En
ändå påningar sker valsedel skall valmyndigheten bortse frånen

strykningen. Nanmlistan ursprungliga utfornmingi dess gäller alltså
tillskrivnastrykningen. Om endast finns på valsedeln ochtrots namn

dessa strukits det dock naturligt bortse från bådedet översta är attav
strykning. Någon särskild regel för detta speciella falloch ärnamn

förslaget.inte nödvändig 6 kap. 3 § tredje stycketse
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förkandidatermedföreslagna reglernaDe attsammantagetger,
förut-godaskall anmälas,partibeteckningregistreradmedpartier

erhållerpartierdeFörsammanräkningför röster.sättningar somav
registreratpartiertordeväsentligt endasti alltmandat, vilka somvara

församrnanräkningarskallanmält kandidater,ochpartibeteckning att
ochstrykningaroch medvidtas. Iochledamöter ersättare attutse

partibeteckningregistreratför partiinte beaktastillskrivna somnanm
förenklas.sammanräkningenkandidater kommeranmältoch att

anmälan och kanredan vidgranskatspreliminärtharKandidaterna
ADB-stödet.framtagnaför valenin i detläggas

tillrösträkningenslutligadenkan koncentreraValmyndigheterna
kandidater. Detanmältpartibeteckning ochregistreratpartier som

erhållerpartierendast dessafallallra flestatorde i de somvara
för övrigaValsedeli statistiken.givetvis redovisasskallmandat. De

tagit någraintehittillsvarande valendede flestapartier, i avsom
det konstateratsbehandling sedanytterligarenågonmandat, kräver inte

särskildingenpartier krävermandat. Dessatagit någotde inteatt
interubrik och skallredovisas underkanredovisning utan samma

omedelbarauppmärksamhet i detytterligarenågonföranleda samman-
räkningsförfarandet.

beaktas kan arbetetinteoch tillskrivnastrykningarGenom att nanm
bedömningförarbete krävsMindreräknainriktas på rösterna.att av

kansammanräkningsförfarandetförutsesså kanvalsedlar. På sätt att
överskrids.intesammanräkningenförsä tidernaunderlättas att

färrebedömningsfallen blirblir också säkrareValresultatet attgenom
sagdabeaktats.skulle Dettillskrivnastrykningar ochän namnom

medmanuellt ellerskersammanräkningenhuruvidagäller oavsett
valsedlarna.optisk läsning av

6 §
riksdagsval.vid Denkandidater ärutseendeParagrafen behandlar av

Ökatbetänkandetförslag iPersonvalskommitténsdirekt frånhämtad
konstruerademedhar illustreratsDenpersonval SOU 1993:21.

och diskuteratexemplifierathar vikommittén.exempel Dessutomav
ochförsöksvalengenomfördafall från debakgrundreglerna mot av

avsnitt 4.6.2.Europaparlamentet setillvalet

7 §
för-ändrade iReglernaersättarreglerna.behandlar ärParagrafen

Ökatbetänkandetförslag iPersonvalskommitténstillhållande
regelnharmotiveringenden allmänna1993:21. Ipersonval SOU

Ändringarna innebäravsnitt 4.6.3.utförligtbehandlats att person-
kandidatmånersättarsidan i denpåslår igenom ävenrösterna en

listtrognatill deti sinlederDettaerhåller sådana spärren. attöver tur
kommit-förhållande tilliväljarinflytandettillbaka förfår ståsystemet

erhållitkandidater personrösterdet finnsförslag så längeténs som
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Detta vi dock inte någon nackdel. hellerInteöver spärren. ärsomser
någondet betydande förskjutning i Ur enkelhetssynpunktsynsättet. är

fördel. efterdet dessutom Namnen har redan ordnats sina personli-en
därför klar vid ordnandeenligt 6 Namnordningen redanröster ärga

ersättare.av
hurskall enligt vårt förslag påErsättare sätt oavsettutses samma

praktiken kommer det dock finnas tvåledamoten I sättatt attutsetts.
kanför ledamot Ersättarepersonröster.ersättare utsettsutse somen

på enligt förevarandeför det första antingen personrösterutses
för fall inte tillräckligt mångaparagrafs andra stycke eller, det

enligt gällandekandidater erhållit det i dagpersonröster över spärren,
med listans röstetal utgångspunkt i tredje stycketsättet angessom som

förslaget. fall tredje stycket tillämpas beaktas endast dei För det
från ledamoten erhållit Listtrohetenvalsedlar vilka personröster.

beaktas inte fullt i detta fall.ut
jämförelsetal fjärdeOm ledamot efter sitt enligt 6 §utsettsen -

styckena förslaget kan endast enligt tredjesjunde ersättare utses
paragraf. fall finns någonstycket förevarande I sådant det aldrig

Listtrohetenkandidat har klarat för personligaspärren röster.som
förslag till har dock utformatsbeaktas i dessa fall. Vårt lagtexten

förhållande till Personvalskommitténs förslag.generellt isättett mer

10 §
dubbelvalsavvecklingen hämtat direktVårt förslag till reglering ärav

Ökat personvalfrån Personvalskommitténs förslag i betänkandet SOU
följder eftersom reglerna1993:21. Regeln får ändrade ersättareom
utfomming Personvalskommit-enligt vårt förslag fått vadänen annan

Paragrafen har delats i flertén förespråkade se 7 § förslaget. upp
stycken för öka läsbarheten.att

15 §
lagrummet regleras kandidaturvalet vid val till landstings- ochI

kommunfullmäktige. Vårt förslag till reglering hämtat direkt frånär
Ökatförslag betänkandet personval SOUPersonvalskommitténs i

med1993:21. ledamöter i riksdagsvalDet sättetmotsvarar att utse
den skillnaden det för kommunala val också finns absolut spärratt en

skall få effekt.för de personliga rösternaatt

16 §
förslag tilllagrummet behandlas vårt reviderade regleringenI av

dubbelvalsavvecklingen vid de kommunala valen. Reglerna bygger
beträffande i kap. jämfört medvad riksdagsval 14 10 § 7sagtssom

Vad där motsvarande tillämpning beträffande deägersagtssom
fått annorlundakommunala valen. ersättarreglernaDet är som en

Personvalskommitténs förslag.utforrrming i förhållande till Detta
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också 7 ochavsnitt 4.6.3,motiveringenallmännabehandlas i den se
19 §§-

18 §
i 16 §grundar sig på reglernalandstingsvalvidErsättarreglerna om

ändringar be-föreslår viredandubbelvalsavveckling. Som sagts
i alltDeutseendereglernaträffande ersättare. motsvararavom

riksdagsvalreglerna förbeträffandeföreslagitsväsentligt vad som
enligt 14 kap. 7

19 §
självständiga iutseendekommunala reglerna ersättare ärDe avom

Emellertid detdubbelvalsavvecklingen. ärförhållande till reglerna om
utseendevarandra. Reglernaskalldemeningen motatt om avsvara

de vidi allt väsentligtkommunfullmäktigvalvidersättare motsvarar
för antaletVissa särregler gällerkap.riksdagsval enligt 14 7

förslag innebär det intekommunfullmäktigvalen. Vårtiersättare att
första hand skallledamoten Iroll på vilketspelar någon sätt utsetts.

fåttde kandidaterdock bland personröster överersättare utses som
fåttkandidaternågra ytterligare personrösterFinns intespärren. som

enligt destycket på röstetaletenligt tredjeersättareöver spärren utses
antaletDärefter kontrollerasgällande reglerna. ersättare äri dag om

så fallet ochbestämt. Omi förhållande till vad kommunen ärför lågt
ytterligareuppfyllda, skalli fjärde stycketförutsättningarna är

kandidater fåttåterigen blandErsättareersättare utses. utses som
Är så inte falletnågon fått sådana över spärren.personröster utsesom

i gällande reglerna.röstetalet enligt de dagenligt fjärde stycketde
kontrolleras antaletomgångEfter varje ersättare utses omsom

Är för lågt ochbestämt. detvad kommunenersättare motsvarar
uppfyllda skall ytterli-sjunde styckenaförutsättningarna i femte till är

paragrafenpågår till dess föreskrifterna iDettaersättare utses.gare
avsnitt 4.6.3.v.uppfyllts exempel ise

till ändring i kommunallagen6.2 Förslag

5 kap.
5 §

mandattiden för landstings- och kommun-Paragrafen behandlar
stycket nuvarande paragraf behandlasfullmäktige. I tredje enav

föreslås upphävd förStockholms komun. Särregleringensärregel för
Ändring-tid.sammanräkning inom lagstadgadkunna möjliggöraatt en

några tillämpningssvårigheter.medför, såvitt kan bedömas, inteen
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särskilda yttrandenReservation och

Reservation
Staaf kds angåendeHarry ersättarsystemetledamotenav

val och valetledamöter ersättarevaletJag ettett somavsomavser
särskild kan deltamedinteval. Jag personröstattannat man enanser

påverka valetinte börjagval. Därföri två personrösteratt avanser
styckena imig bakom de sistadärför inte ställakanJagersättare. tre

vallagen."principiella skäletSkulle det4.6.3.iii:avsnitt - - -
utformats enligt detmening i stället haenligt minFörslaget skulle

angivnaoch således denframgår tidigare ialternativ textentextensom
ersättarvalet.regler skulleinnebär dagensuteslutits. Det styraatt

Särskilt yttrande
Åstrand Högström mpm, IngvarGöranledamöternaav

avvägningen mellanSchmidt fp angåendeOlleoch

inflytandeväljarnaspartiernas och

ide förslaganalys ochhelt bakom denstårVi presenterassom
punkt skulle varitkommittén påbetänkandet att enansermen

tydligare.
spärrnivå på 5personvalen visar överErfarenheterna att enav

inflytandeönskemåltillgodoser väljarnastillräckligtinteprocent om
detta utfall tydligtKommittén redovisarmandatfördelningen.på men

för riksdagsvalsänkning nivånföreslåfrånavstår att somaven
till 8föreslås procent.

ochföranleda regeringenutfallet bordetydligadetVi attmenar
för sökaför riksdagsvalspärrnivånånyo diskuterapartiledarna attatt

vid kommunal-med denlösning härvidfinna överensstämmersomen
tillämpade nivån på 5till Europaparlamentetoch valetvalet procent.

Särskilt yttrande
kandidaturvaletangåendeStaaf kdsHarryledamotenav

min meningpersonval slår enligt närförtillämpade reglerna snettDe
mandatendeloch endastmed flera listorparti går framett aven
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tillsätts på personliga l avsnitt 4.6.2 redovisas tydliga exempelröster.
på detta. Särskilt gäller detta exemplet från valet till Europaparlamen-

betänkandetse 83-84. För Socialdemokraterna valdes härtet s.
fjärde kandidaten från listtyp före fjärde kandidaten påen en annan
listtyp, den erhöll fler Eftersom inte alla mandatröster.trots att senare
tillsattes med personliga borde reglerna enligt min mening iröster ett

fallsådant utformade så slutresultatet blivit detsammaattvara som om
samtliga mandat tillsatts enligt den dHondt-Pragménska metoden.
Om denna metod tillämpats hade fyra kandidater från denutsetts
listtyp fått flest och från den andra listtypen.röster tresom

Avvikelsen beror enligt min mening reglerna för personvalatt
har hämtats från förebild där har lista och sedan inteen man en

den till det svenska tillåter flera listor ianpassat systemet som samma
valkrets. Skevheten i de anförda exemplen uppkommer vid den
fortsatta sammanräkningen konstaterar samtliga mandatnär attman
partiet tagit inte kan tillsättas personliga Förfarandetröster.genom
innebär mandaten i första hand tillsätts de kandidateratt av som
erhållit personliga övrigaNär mandat skallröster över spärren.
besättas tillämpas den dHondt-Pragménska metoden. Då tillförs först
första lediga på listan röstetal de tillsatts pånanm samma som om som
personliga invalts i valkrets. Så interöster dock falletären annan
eftersom de invalda ledamöterna tillsatts med röstetalet för listtypen.
Jag med den tillämpade metoden dubbelräknas rösterna.attanser

finns enligt minDet mening två metoder valprocedurengöraatt
rättvisande.mera

metod kundeEn i den fortsatta sammanräkningen, sedanattvara
mandaten på de personliga tillsatts, tillämpa denrösterna
dHondt-Pragménska metoden för samtliga platser varvid också de
mandat tillsatts med personliga tilldelas jämförelsetal.röster ettsom
Efter denna metod räknas sedan övriga mandat in varvid man
konstaterar kandidat erhållit mandat personliga rösteratt som genom
redan vald varefter sammanräkningen fortsätter tills samtligaär
mandat tillsatts.

En metod kunde efter det de mandat tillsättsatt attannan vara som
med personliga tillsatts, listans första tal reducerades med deröster
personliga medverkat till mandat Härvid börröster erövrats.attsom

begränsningsregel införas så listas röstetal aldrig reducerasatten en
med det kvottal uppkommer då samtliga angivnaän röstermer som

med godkända namnvalsedlar på partiet delats med antalet erhållna
mandat.

Eftersom de mig påtalade effekterna kända vid lagstiftnings-av var
tillfället jag inte liggerdet inom kommitténs uppdragatt attanser
föreslå regler. bör dock bli särskilt utredningsuppdrag.Det ettnya
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Utlandssvenskarsl994/95:KU8bet. rösträtt
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bet. 1994/95:KU1 Valperiodens längd
bet. 1994/95:KU40 Val till Europaparlamentet och andra valfrågor
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Sammanställning 1995-01-19 Personröstning Synpunkter m.m.-
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Uppföljning 1995-03-20 Personröstning Synpunkter m.m.-
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Butler, David Ranney, Austin eds Electioneering. Comparati-A
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Håkansson, Ragnar Sandström, Petter, Personvalet 1994 Ett-
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Pålsson, Lars Johansson, Christoffer, Försök med personval i-
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Zäll, Fabian, Personvalet Helsingborg.i Magisteruppsats från
Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
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Kommittédirektiv WW
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friadenkommitténtillTilläggsdirektiv Dirom
1995:7val-andravissaochnomineringsrätten

1994:06Jufrågor

januari 199526denregeringssammanträdeBeslut vid

Sammanfattning uppdragetav

andravissaochfria nomineringsrättenKommittén denom
denföljasärskilt uppdragvalfrågor 1994:06 får iJu att upp

1994vidsju kommuneriförsöksverksamhet ägdesom rum
kunnatväljarna harkommunfullmäktige, därval tillars avge

särskild personröst.

Kommitténs uppdragnuvarande

1994:49direktiv dir.9 regeringenDen juni 1994 beslutade
skallkommitté överparlamentariskttill sammansatt sesomen

vissa frågor med anknytning till valsystemet.
förslagoch lämnaKommittén skall i första hand överse

missbrukmedtill tillytterligare åtgärder för komma rättaatt
möjligheternaden fria nomineringsrätten, överväga attav
förutsättningarnainföra symboler valsedlar och undersökapå

för riksdagsvalkretsar. Idelning vissaeventuell störreen av
syftedirektiven övergripandevidare utredningens ärattanges
mellankontakterskapa förutsättningar för godaytterligareatt

sökerväljare kommitténoch valda det angelägetär attsamt att
bredsamlarnå sådana olika frågorna delösningar depå att en

majoritet. skall enligt direktivenUtredningsarbetet av-vara
slutat före 1995 ars utgång.
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Personval

Inslaget personröstning tidigarehar varit obetydligt i vårtav
land. Det hittillsvarande valsystemet brukar karaktäriseras

renodlat partival.ettsom
Som beskrivits i direktiven har emellertid Personvalskom-

Ökatmitten i sitt betänkande personval SOU 1993:21 redo-
gjort för olika modeller med inslag personval. Personvals-av
kommittén föreslog reform skulle genomföras med sikteatt en

kunnapå tillämpas först efter 1994 allmänna val, efter-årsatt
det enligt kommittén fördel reformen kundesom vore en om

föregås viss försöksverksamhet.av
Betänkandet har remissbehandlats och remissutfallet är

överlag positivt. De flesta remissinstanserna tillstyrker en
reform innebörd personvalsmomentet förstärks.attav

Vid överläggningar mellan riksdagspartierna under 1993år
kom överens personröstning enligt den modifiera-attman om
de danska modell med preferensröstning Personvalskom-som
mitten skall tillämpas första vid 1998gången årspresenterat
val. komMan också överens sådan personvalsre-attom en
form borde föregås försök på så det vid valsätt tillattav
kommunfullmäktige i minst representativa kommuner årtre
1994 skulle möjligt för väljarna personrösta.attvara

Mot bakgrund överläggningarna lade regeringen iav pvro-
positionen 1993/942115 Valperiodens längd och vissa andra
grundlagsfrågor fram förslag grundlagsändringar bl.a.om av
följande innebörd. 3l kap. §1 regeringsformen införs det en
bestämmelse val till riksdagen sker röstningattom genom
parti med möjlighet för väljarna särskild personröst.att avge
Riksdagen har därefter beslutat i enlighet med regeringens
förslag bet. 1993/94:KU44, rskr. 1993/94:315 bet.samt

Ändringen1994/95:KU1, rskr. 1994/95:3. trädde i kraft dlen
ljanuari 1995 SFS 1994:1469.

Riksdagen beslutade vidare 1993/94:129,prop. bet.
1993/94:KU23, rskr. 1993/942232 lagen 1994:285 fiör-om
sök i vissa kommuner där väljarna skall kunna stär-avge en
skild vidpersonröst de allmänna valen 1994.år
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Solna,Linköping,Helsingborg,iväljarnañckHärigenom
Övertorneå möjlighetÖstersund ochVänersborg,Vaggeryd,

särskildkommunfullmäktigetillval avge1994 årsvidatt
personröst.

viktigtdetregeringen12 att varpropositionen s.l angav
bakgrundminstinteföljdes motförsöksverksamheten upp,att

samtligaiblitänkt permanentverksamheten är attattav
enligtbordeUtvärderingen1998. rege-redan årvalallmänna

organisa-ekonomiska,tekniska,desikteringen närmast ta
i utvär-viktigtEtt momentaspekterna.praktiskaochtoriska

för-ifårdeteffekter systemetvilkasadesderingen nya -vara
frågaifalletblivithaskullevadtillhållande annarssom -

mandatdebesättakommer somattvilka sompersonerom
tilldelats.partierna

uppdragetsärskildaDet

för-uppföljningdenutförauppdragi avfårKommittén att
parlamentarisktpersonröstningmedsöksverksarnheten ensom
göra.uppdraghaft ihittills attreferensgrupptillsatt

hari höstasgenomfördesvalenallmännadeEfter det att
medförsöketutvärderingpåbörjat per-Riksskatteverket aven

pågårVidarekommunerna.sjui deägdesonröstning rumsom
vidinstitutionenStatsvetenskapligainomuppföljningsarbeteett

universitet.Göteborgs
angelägetocksåemellertiddetstudier ärdessasidanVid av

finnsdetdärformiföljsförsöksverksamheten enuppatt
förebildadesändamåletdetrepresentation. Förparlamentarisk
ochriksdagsledamöterbeståendereferensgrupp,valet aven

riksdagspartierna,dåvarandedefrånandra representanter
demokrati.från Nyutom

friadenkommitténbör överUppföljningen omtas av
hardeneftersomvalfrågor,andravissaochnomineringsrätten

valsyste-anknytning tillmedfrågorolikauppdrag överi att se
ochPersonvalskommitténbehandlatsfrågorbl.a. avmet, som

undantagendamedpartiernapolitiska ettdeeftersom --
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företrädautsett dem såväl i kommitténattsamma personer
i referensgruppen.som

Det särskilda uppdrag kommittén härmed får inteärsom
omfattande än det bör kunna slutföras inom denmera att

ursprungliga tidsramen för kommitténs arbete.
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tIA/la
Kommittédirektiv

W

Tilläggsdirektiv till Nomineringsrätts- och Dir.

valkretskommittén 19953115ln l994:O6

Beslut vid regcringssammantriitlt den 24 atugusti |995

Sammanfattning uppdragetav

Nomineringsráitts- och valkretskommittén l994:06 fårJu i
särskilt uppdrag följa resultatet den möjlighetatt attupp av
rösta på kommer finnas vid i Sverigevaletattperson som av
företrädare till Europaparlamentet den l7 1995.september

Kommitténs nuvarande uppdrag

Den 9 juni 1994 tillkallade regeringen parlamentariskten
kommitté skall vissa frågor medöversammansatt som se

anknytning till valsystemet dir. 1994:49.
Kommittén, har antagit Nomineringsrätts- ochnamnetsom

valkretskommittén, skall i första hand och för-över lämnase
slag till ytterligare föråtgärder komma till med miss-rättaatt
bruk den fria nomineringsrätten. möjligheternaövervägaav

införa symboler valsedlarpå och undersöka förutsättningar-att
för eventuell delning vissa riksdagsvalkretsar.störrena en av

Utredningens övergripande syfte skapa förut-är ytterligareatt
sättningar för goda kontakter mellan väljare och valda. Det

också i direktiven det är angeläget kommitténanges att att
söker sådananå lösningar frågornade olika de samlaratt

bred majoritet. Jtredningsarbetet skall enligt direktivenen
avslutat före l995 års utgång.vara
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kommitténfickjanuari 199526dentilläggsdirektivGenom
försöksverksamhetfölja denuppdragsärskilti somatt upp

tillval1994vid ársi sju kommunerägde rum
särskildhar kunnatväljarnadärkommunfullmäktige, avge

särskildadetdirektivenEnligt1995:7.dir.personröst var
kunnabordedetomfattande äninteuppdraget attmer

kommitténsförursprungliga tidsramenslutföras inom den
arbete.

Personval

1993under ärriksdagspartiernaöverläggningar komEfter
första gångentillämpasskallpersonröstningöverens attom

genomföras enligtskallPersonröstningen1998 val.vid ärs
preferensröstningmedmodellmodifierade danskaden som

Ökatbetänkandei sittPersonvalskommittén presenterade
ocksåPartierna kom överenspersonval SOU 1993:21. om

försök säpäföregåspersonvalsreform bordesådanatt aven
i minstkommunfullmäktigetilldet vid valsätt treatt

förmöjligt1994 skullerepresentativa kommuner är vara
väljarna personrösta.att

riksdagenbeslutadeöverenskommelsernabakgrundMot av
infördesbl.a.varigenom detgrundlagsändringar, en nyom

Bestämmelsenregeringsformen.3 §bestämmelse i kap. 1
parti medröstningriksdagen skerinnebär vid tillvalatt
Ändringensärskildmöjlighet för väljarna personröst.att avge

1469.SFS 1994:1995trädde i kraft den 1 januari
Europaparlamentettillpropositionen 1994/95:154 Val1

för valsvensktanförde regeringen följande. Ett systemm.m.
utformas sådet möjligttill Europaparlamentet långtbör sä är
riksdagsval.ordning förgällandedet ansluter tillatt nu

nationella1998 allmännadet vidEftersom det klart årsstår att
tillmöjlighetfinnasframöverval och kommer att
tillvaletförstarka skälpersonröstning, talar att

genomföras päavseende börEuropaparlamentet i dettaäven
till riksdagen.gäller vid valtill detanslutersättett somsom
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till Europaparlamentet1995 valvid årsDärför borde väljarna
reglerenligtmöjlighet personröst somatt sammaavgeges

1998 riksdagsval.förgalla årsförutses
kandidat måstemånga personrösterfrågan hurl enom

spel,valsedeln skallrangordning sättaspåpartietsför uratt
föresloglämplig för spärr,vilken nivå ärdvs. ensom

undreskulle vid den gränssättasregeringen spärren somatt
Riksdagenföreslagit, dvs. 5Personvalskommittén procent.

l994/95zKU40, rskr.förslçv bet.regeringensgodtog
1994/95273.

särskilda uppdragetDet

valkretskommittén får i uppdragNomineringsrätts- och att
personröstningen vid valet Sverigesresultatetfölja avavupp

17 september 1995.Europaparlamentet denföreträdare till
vid sidan sitt ursprungligaKommittén har uppdrag,avnu,

olika följa personvalsverksamhet. Detfått uppdragtvå att upp
arbetet inte förväntas bli klart tillsammanlagda kan utgången

1995. Kommittén skall därför redovisa sinaårav
första 31överväganden i två l denetapper. etapp, senasten

1995, kommittén fullfölja detdecember skall uppdrag som
lämnats den i de ursprungliga direktiven.

l andra skall de två uppdragenetappen om
personvalsverksamheten redovisas. Utredningsarbetet i denna

skall avslutat den 1996.lsenastetapp vara mars
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FÖRORD

regeringeni uppdragfick i april 1994 göraUndertecknade att enav
årsi 1994personval i sju kommunerförsöket medutvärdering hurav

medel tilli beslutetRegeringen anslogfungerat.kommunalval
Föreliggandeassistenthjälp.materialinsamling ochförkostnaderna

institutionen, GöteborgsStatsvetenskapligavidgenomförtsstudie har
universitet.

HaglundFil kand Rogerhuvudansvarig.har varitJohanssonFolke
materialinsamlingfördärvidassistent ochmedverkathar svaratsom

imetodredovisningenställtocksåsamordning. Han haroch samman
Kodningföreligganderedigeratbilaga,medföljande rapport.samt av

fil Hans Eutförtsharoch politikerenkätermedborgar- av mag
Tidningsartiklar har registre-Malin Haglund.fil studAndersson och

Johansson.och fil stud SannaMalin Haglundkodatsochrats av
Håkansson, filkandutförts fil Ragnarvalledare harmedIntervjuer av

kandoch fil PetterChristoffer Johanssonfil kandPålsson,kand Lars
Sandström.

författatsföreliggandeoch medavslutat iUppdraget är rapport, som
Folke Johansson.av

1995i augustiGöteborg

StrömbergLarsFolke Johansson
ProfessorFil dr

augustiiursprungligenavlämnadespersonvalet 1994Rapporten om
mindretillkommitversion harrevideradenågot1995. I denna ett par

relationenpersonvalskampanjer, delseffekterrörande delsavsnitt av
dokumentationfullständigapersonval. Denröstdelning ochmellan som

denFörbegränsats.ocksåversionen har avsevärtingick i första nu
materialetutelärrmadeintresserade finns detundersökningstekniskt nu

universitet.Göteborgsinstitutionen,Statsvetenskapligapåtillgängligt
personvalet irörandesärskildhärVidare rapportpresenteras en

kaneuropaparlamentet. Denvalet tillsamband med som enses
teorianknytningarDefortsättning på kommunrapporten.fristående som

för denocksågivetvis relevanshari kommunrapportengörs nya
inte där.förts tidigarede upprepasrapporten, resonemang sommen

europaparla-förgälldeförhållandenspeciellaMed tanke de som
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i relation till ordinarie val, så fanns också skälmentsvalet attmer
omedelbartbredda analysen utanför vad alldeles berörolika sätt som

personvalsfrågan. Bland ingår omkring det lågaannat resonemang
valdeltagandet.

Folke Johansson
Docent
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1994PERSONVALETI

Förutsättningar1

Under i detSverige.företeelse i närmastenågonPersonval inteär ny
hadetvâkammarriksdageninförandetmedfrån ochsekelhalvtett av

speladeFörvissoemnansvalkretsar.huvudsakligen imajoritetsval,vi
tullfrågan.riktigtförstaroll. Deniblandsakfrågor storastor var

bedömningfördockfanns detSamtidigt stort utrymmeett av
omkringbörjade slå igenompartisystemetNärkandidaten person.som

partiröstade påNärpersoninslaget.begränsadessåsekelskiftet, man
krävdesparti. Dåvarjekandidat frånibland bara attså hade enman

förviktigasynnerligenpersonfrågomabedömde att mansomman
partidärmed bytakandidat ochvilligskulle röstaatt annanenvara

från ochinfördesproportionella valsystemetdetNärdet skälet.av
flerrnansvalkret-ipartilistorbörjadesåårs val röstamed 1911 man

i ochförstärktytterligareden blevförstärktes ochrollPartiernassar.
införandetsistaparlamentarismen. Detmed stegetstora avvar

partiernaDärmed harutjärrmingsmandaten.ochriksproportionaliteten
kanTilläggasrepresentativai det attdominanstotal systemet.nått en

riksproportiona-påkravetdrivitpartierdeldet till ärstor somsamma
personval.gälltdetpådrivandevarit närochlitet mestsom

framför allt deochmellan partiernamotsättningeninbyggdaDen
behandlingensåväl iavläsasväljarna kanintresseradeelleraktivamer

utformningeniSverige,personval iinförandefrågan avsomavomav
argumentationochdiskussionIandrai olikapersonvalsinslag system.

utslag motsätt-kanutformningenisåväl system avman seavsom
möjligheterväljarnaförsökoch attpartiintressenmellanningen att ge

lägedagenspartiet. Iskallkandidatervilkapåverka representerasom
partiernasdetispekuleramed kunna ärtill ochkanskeskulle attman

förutsättning förväljarebehålla sina ärförmåga att ensomsvagare
de måstePartierna kännerpersonröstningen.beslutet attsåväl som

tilltro tillochväljarnasöka systemet.något för acceptansgöra att av
urvalpåverkakunnaintresseradesinVäljarna i är att avtur av

medtillfredställdade inteeftersom ärsättett nyttrepresentanter
tekniken.nuvarandeutfallet denav

medockså oftastså sker detpersonvalSverige diskuterariNär man
roll.dominerandesinbehållaförväntaspartiernautgångspunkten att

mellanvaletpåverkarhandpersonval i förstatänker sigMan att
tillåterfonn prövasparti. Denochförkandidater ett som nusamma
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inte på något fördelar sin mellan tvåsätt eller fleraröstatt man
partier. Däremot det i princip fullt tänkbartär attraktiv kandidatatt en
i parti kan locka väljare till det partiet. När viöver använderett
begreppet personval här vi, inte framgår, den röstningannatavser om
på enligt beslutet försök med personval. Manperson som avses om
kan alltså väljare lyfta viss kandidat och på så vis sättasom upp en
listordningen spel. begreppetI kandidater inkluderas allaur som
återfinns på vallistorna eller skrivits dit och alltså ställersom som upp
för val till något politiskt uppdrag. spelarDet ingen roll det ärom
fråga omval eller nyval. I valsituationen alla kandidater.ärom

Det bör, framgått den tidiga utveckling i Sverige, observe-som av
det inte finns någon koppling mellan personvalsinslag ochatt ettras

valsystemets utformning vad gäller proportionella val eller majoritets-
val. Man kan ha eller inte ha i bådapersonval fallen. Majoritetsval i

Åenmansvalkretsar brukar uppfattas framhäva personfaktorn. andra
sidan har i sådant ofta bara kandidat från varjeett systemman en
parti, vilket drastiskt minskar valmöjligheterna önskar taom man
hänsyn till personegenskaper byta ideologisk huvudinriktning.utan att
USA respektive Storbritannien exempel på fungerarutgör system som
olika båda har majoritetsval. En avgörande punkt i vilkenärtrots att
utsträckning kandidaten förstai hand uppfattas partiföreträdare,som
vilket vanligare i Storbritannien, eller han/hon, oftaär skerom som
i främstUSA, betonar sin personliga kandidatur. allaI majoritetsvals-

kan det givetvis förekomma "oberoende" kandidater, vilketsystem
ofta kan öka betoningen på personval.

Syfte

På utredningsstadiet och inför beslutet diskuterades olika problem i
samband med införande personval. Vad främstärtarav man upp
risken för icke avsedda sidoeffekter. Dessa skulle till exempel kunna
bestå i viss systematiskt eller underrepresenterades.över-att en grupp
Representationen för kvinnor diskuteras särskilt utförligt i detta
sammanhang. Man också riskerna med partiernas inflytandetar attupp
minskar och enskilda individer kanatt satsa extra stora resurser en

kampanj.egen
Det naturligt valkampanjens förlopp kommer haär att att stcr

betydelse för vilken roll inslaget personval kommer spela. Förattav
personvalet skall få betydelse krävs aktivitet och intresseiatt stor

första hand från kandidaterna, från partierna och från massmedia.
Kandidaterna kan tänkas personligt inriktad kampary.satsa en
Partierna kan både välja annorlunda kandidater tidigare oc:än

dem annorlunda sätt.presentera ett
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sedanvipersonval. Dettillpositivaprincipi vetVäljarna är
infonnations-aktuelltblirverkligen ärdetfrågaförsta närtidigare. En

tillframpartierochkommunerfråninformationnårnivån.. Hur
verkligen kommervilkahellerinte attViväljarna person-vet som

på vissskälet tilldirekta röstardetvadoch är att manrösta som
person.

mycketHurproblem.olikadessabelysaSyftet här är typeratt av
politikernavilketoch sätt ärfunnits, huri dendetligger oro som

får demvadochväljarnauppvisaraktivitet attoch vilkenaktiva
personrösta

Bakgrund

Fråganfödslovånda.långföregåttspersonval harBeslutet av enom
proportionelladetår efternågraredanSverigei attdiskuterades

majoritets-riksdagsvalengällervadhadeSverigeinfördes.valsystemet
Till1908.och medtillframenrnansvalkretsarhuvudsakligenval i

reelltfrågaocksådeldet till ett1890-taletmitten stor omvarav
På1977.JohanssonJfrpartiernaDärefter överpersonval. tog

successivtinförtsharrepresentativadetdärnivå, systemetkommunal
inslagochvaritpersonkännedomen störrehar1900-talet,under av

fannssamlingslistorexempel i detillförekompersonbedömning som
seklet.mittentillframkommuneri mindre av

Detutredningenfrånpersonval komförslagetförsta pro-Det om
framladeår 1918riksdagen", etttillvalvidvalsättetportionella som

diskuteradeFörfattningsutredningenliströstning.subsidiärförslag om
ffsid 7517,1963:SOUdel 2statsskick""Sverigesbetänkandei sitt

förslagläggerpersonval. Manförprinciper ettochpersonval som
ställerpartiernavilkaiortskretsar,uppdelning i uppinnebär nyaen

bokstavsordning. Förstai namnetlistadekandidater,anknutnalokalt
för denrekommendationpartietsoch utgörundantagdockutgör ett
Endastpersonröst.sedan läggafårVäljarnavalkretsen.aktuella en

Valkrets-listorna.påförekommafårkandidaterregistreradeofficiellt
regioner änregionvalsedel för störreEnbestämmervalsedeln person.

Förslagetparti.däremotbestämmervalkretsarnanuvarandede
proposition.någonidock interesulterade

Grundlagbe-författningsutredandetfortsattadetUnder anger
riksdagsordningNyregeringsformbetänkandet Nyiredningen -

åtföljdesKravdiskussionenpersonvalssystem.viktiga kravfyra ett

be-iredovisningenhuvudsakiavsnittet byggeriSakuppgiftema
Ökat 1993:21.personval SOUtänkandet
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inte något förslag, den har ändå haft betydelse ochav stormen
karakteriserar diskussionen också idag. De fyra kraven var:

Små får inte kunna personval påstyragrupper
bekostnad större överlåterav grupper som
urvalet till partierna.
Stora ekonomiska eller andra hosresurser
vissa kandidater får avgöra.
Metoden skall begriplig och samrnanräk-vara
ningen skall inte bli alltför komplicerad.

4. Också i fortsättningen skall det möjligt attvara
föra fram kandidater inte nomineradeärsom av
parti.

Personvals- och valkretsutredningen 1977 föreslog i sitt betänkande
"Personval och valkretsindelning" SOU 1977:94 förutomatt attman

pá parti ocksårösta skulle kunna preferensröst för vissavge en en
kandidat. Utredningen anslöt sig till grundlagberedningens bedöm-
ningar kriterier och diskuterade dessutom följande viktiga fråges-av
tällningar.

Vilken frihet skall väljarna ha i förhållande till
partilistoma
Skall personval obligatoriskt eller fakulta-vara
tivt/frivilligt
Om det fakultativt hurär skall då be-man-
handla röstsedlar personmarkeringutan

Utredningen också de olika möjligheter förelåg detnärangav som
gäller personval listval:contra

rena listval.
2. listval med möjlighet länma preferensröst.att en

listal med möjlighet lärrma flera preferens-att
röster.

4. listval med möjlighet till panachering/kom-
bination kandidater från flera partier.av
renodlat personval.

Punkterna 4 och låg5 utanför direktiven för utredningen och var
alltså inte aktuella. Man diskuterar frivilligheten i personröstning eller

och uttrycker rädsla för amerikanisering, det vill sägaen pro-
fessionellt organiserade kampanjer omkring enskilda och medpersoner

satsningstörre Finland anförs avskräckande exempel.av pengar. som
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Utredningens förslag alltså listval med frivilligär personröst.en
diskuterasDessutom valkretsarnas storlek liksom problem i samband

med nominering/ registrering kandidater, spränglistor och tillskrivnaav
socialdemokratiskEn ledamot betonar risken med förslagetnamn. om

intresset för personval blir alltför I sådant läge hotasstort. ett
partisystemets funktion. Samme ledamot ocksåpoängterar att om
intresset blir alltför litet, så riskerar det hela bli skenreform.att en
Förslaget ansågs alltför komplicerat och föranledde ingen åtgärd från
regeringens sida.

Nästa i frågans behandling Folkstyrelsekommitténs förslagärsteg
1987. föreslårMan där siffermarkering lyfter kandidaten som en
högst på listan. Obligatorisk förhandsanmälan partier ochupp av
kandidater inslag. Remissinstanserna ansågär ett annat nytt att
förslaget alltför komplicerat och informationsinsatseratt storavar
skulle bli nödvändiga. Departementschefen kunde tänka sig obligato-
risk registrering kandidaterna.av

friaDen nomineringsrätten berörs flerai olika sammanhang.
Partirepresentanterna i allmänhet positiva till personval och till friär
nomineringsrätt för sig. De uttrycker däremot för vadtagna var oro

kombination dessa båda väljarinflytande kansätt utövaatten av
komma medföra för partiernas möjlighet påverka kandidaturva-att att
let. En markerat positiv inställning till personval framkommer också
i riksdagsmotioner i första hand ledamöter från centerpartiet,av
folkpartiet liberalerna och moderata samlingspartiet.

förslagDet resulterar i lagstiftning framläggs i Person-som
"Ökatvalskommitténs betänkande personval" SOU 1993:21. Ett

huvudsyfte med förslaget stärka kontakterna mellanattanges vara
väljare och valda. diskussion förekommitDen alltmersom om
"politikerförakt" eller negativ inställning till/bristande förtroende för
politiker, har säkert bidragit till intresse för frågan ochstörreett
därmed givit förutsättningar få igenom förslag. Med denatt ett
underförstådda motiveringen väljarna måste ha möjlighet haatt att
åtminstone något vad de så konstaterar utredningenröstargrepp om

sakfrågorna har blivit alltmer komplicerade och svåra fåatt att grepp
Ifall väljarna i stället kan ställning till så dettataom. personer ger en

möjlighet bevara legitimiteten i Personkännedom haratt systemet.
enligt arbeten utredningen citerar tidigare visat sig störresom ge
tilltro. De valda kan uppfattas ha personligt Samtidigtett mer ansvar.
betonas åter vikten behålla visst partiinflytande. Manatt ett tarav
också valkretsarnas storlek och konstaterar mindre Valkretsarattupp

öka förutsättningarna för personröstning. Man konstaterar dockantas
överväganden denna fråga ligger utanför direktiven. Ytterligareatt av
aspekt betonas enkelheten. Systemet bör så enkeltär atten som vara

det blir få misstag. En persomnarkering räcker. I fall ställerannat man
dessutom alltför krav på personkärmedom. Om skullestora stor man
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valsedlarutformas så felaktigabedömningenmisstag börgöra attett
valsedelnflera personmarkeringar böralltför lätt. Vidinte blir ogiltiga

ogiltigförklaras. Givetvisstället förparti/liströstning iräknas attsom
sammanräkningen.enkelhet iockså kravetkvarstår och betonas

personröstningenEffektivitet i

personröstningens genomslagocksåPersonvalskommittén diskuterar
personröstningeffektivpersonröstningen. Medeffektiviteten ieller

frånavvikersinaväljarna lägger sättröster ettatt somavser man
vid mandatför-får genomslagoch dettapartiets rangordning att

antal väljarerelativt begränsatdetdelningen även är ett somom
Ökat blandDiskussionen förssid 49.personval, annatpersonröstar

några andra länder. Ipersonvalssystem ijämförelser medgenom
mandat grundvalflertaletexempel personbesättsTyskland till av

Belgienmandatfördelningen. Ibestämmermedan listvalpersonröster,
placeringen listan harinnebärvalkvotsmetodhar attsomman en

model-danskaDenantaletlika betydelse personröster.minst stor som
del mandaten kanbara mindreinnehållerlen görspärr att avensom

grundvalbesättas på personröster.av
föreliggandeenligt detfortfarande möjligkandidaterStrykning ärav

medel tidigare. Manineffektivtlikaförslaget, det är ett sommen
strykningar.effektenökaemellertid möjlighetendiskuterar att avav

skulleså detdubbelt ellerde räknaskunnaskulleEtt attsätt attvara
viss kandidat. Manslå% strykningar förräcka med 5 utattt enex

Effekti-avseende.förslag i dettaspecificeradedock inte någralägger
utredningar.tidigareockså iolika berörtsvitetsproblemet har sätt

ochtidigarepåställts sin sätt änhar det dockHär annatspets ett
entydigtockså den utredningPersonvalskommittén är tarmestsom

personval.för effektivtställning ett

Målsättningar

väljarnasmål; ökaentydigtutredningsdirektiven finnsI attett
demkommerurvaletinflytande på att representerapersoner somav

effektivtomkringdiskussionKommitténsvalda församlingar.i ett
personröstningenvillriktning. Mangår helt ipersonval attsamma

Formellt harvalresultatet.genomslag iverkligtskall settett
Ipåverka valetmöjligheterredanväljarna attstora personer.avnu

marginellt.mycketmöjligheterutnyttjas inte dessa änpraktiken mer
iockså redanemellertidpersonvalsinslag ärinförandeEtt ettav
iskallValetantal restriktioner. ävenmedomgärdatdirektiven ett

dominerafår inteEnskildapartival.fortsättningen ett personervara
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på sakfrågoma. små fårbekostnad Alltför inteav grupper genom
personrösterdominera väljare överlåtaöver större villgrupper av som

partierna. Stora ekonomiska insatser bör inte enskildavalet till ge
kandidater möjligheter förvärva mandat. får intestörre Systemetatt
bli så komplicerat det längre tid framfå resultaten.att tar att

frågan jämnare fördelning mellan ochDessutom männämns om en
kvinnor bland de invalda representanterna.

några finns uttalanden, främstPå områden dessutom i de olika
utredningarna, antyder politikerna/beslutsfattarnavadsom som av

kritiska punkter. första sådan omfattningenuppfattas En punkt ärsom
föreligger politisktpersonröstningen. Det beslutett om genom-av

åtminstoneförande, vilket innebär den i någonatt accepterarman
utsträckning. Det inte bra sig för politikernas självkänslavore vare
eller för det politiska det blev "flopp" i den meningensystemet om en

mycket få skulle intresserade När politiker-personrösta.att attvara av
risker med personröstningen så det dockberör denär motsattana

aspekten koncentrerar sig på. Man vill inte gärnasom man se en
alltför omfattning på sådan situation såIrösterstor av person. en
skulle riskera partierna och politikerna tappade kontrollen överattman

skulle erhållna mandat. Partiernas nominering skullevilka besättasom
i så fall underkännas väljarna. "Lagom" förefaller nycke-ettav vara

i sammanhanget Personvalskommittén lägger framlord en prognos
förhoppning, vilken pekar 30-50än mot att procentsnarare en av

väljarna kommer vid valen till riksdagen och någotpersonröstaatt en
högre vid kommunala val.andel

Vad beträffar skälen för så betonar i Person-personrösten man
betänkande också främst det inte villvalskommitténs man se -

pågrundade kändisskap eller kandidatenpersonröster att genom
satsningar kunnat driva effektiv valkampanjpersonligastoraegna en

kommer framoch på så gjort sig känd. Det i betänkandet knappastsätt
några betänkligheter personkampanjer i sig,större mot men pengarna

därmed besluten skall kanaliseras via partierna.och
betänkande berör i detaljVarken direktiven eller utredningens mer

väljaren. naturligamotiven till personröstning hos den enskilde Det
önskemålet för partierna väljarna skall tillämpa kriterierär att samma

använder sigpartierna vid val mellan kandidater. Att man avsom
föremellertid inte någon garantiallmänna kriterier ärsamma

olika slutsatsersamstärnrnighet. Partierna och deras väljare kan dra
Sannolikheten dock,de bekänner sig till princip. äräven om samma

i något fallväljarna utgår från kriterier, större än annat attom samma
nomineringar skall bli gällande.partiets

något utredningen. kravFrågan jämlikhet berörs också Ettavom
jämlikhetsidealet alla väljare skall haföljer är att sammasom av

påverka via personröstning. Kännedomenförutsättningar kunnaatt om
skall likadet går tillkan och hur personrösta stor.att att varaman om
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likavälförutsättningar bör här,kunskapsmässigaOckså andra typer av
i första handAktuellt härlikvärdiga.andra avseenden, äri varasom

eller mindreNågotpolitiker. ärkännedom ensom mernamnom
personröstning.förutsättning förtillräckligintenödvändig, men

så mångavi självklartkommerutvärderingenI att ta somupp
positiva ellereller härledda,explicitamålsättningar,möjligt dessaav

begränsad utsträckningemellertid bara iMålsättningamanegativa. ger
utfalletgenomgångenDärför kommerbedömningar.underlag för av

till vadoch förklaringarbeskrivningardeltill utgörasattstor somav
kunskap på området. Dettavetenskapligkopplade till befintlighänt,

förbrukar kallasdel vadpraktiken tillvi iinnebär görstoratt ensom
villdiskussion i Vedung 1991. DetJfr sägautvärderingmållös t ex

följd införandeinträffar tillvadvi undersökeratt av person-avsom
uppkommernegativa konsekvenserpositiva ochvilkavalet och som

intesådantdär fånga ärförsökerolika avseenden. Vi äveni somupp
flertalettänkbar risk. Imål ellersigförutsett ett som ensomvare

implementeringenockså föra inmåstedennastudier typ avmanav
iharhur beslutetandra ordmåste medbeslutet. Man omsattsse

ha betydelsehär kantillvägagångssättetkontrolleraverklighet och om
slutresultaten.för

1994kommunalvaletiFörsöket

personval skullehuruppfattningfå säkrareskulleFör att omenman
genomföraskulleföreslog regeringenfungera ettkomma attatt man

antal kommuner.mindrekommunalvalet itillförsök begränsat ett
Linköping,Jönköping,Danderyd, Helsingborg,kommunerTretton -

Vellinge,Vaggeryd,Stockholm,Solna,Simrisharrm,Ljusdal,
ÖvertorneåÖstersund deltaintresse föranmäldeochVänersborg, att-

representativitets-utgångspunkt ifrån olikaförsök. Medsådanti ett
sju dessaregeringenlämplighetskriterier, valdeandraoch ut av

Vaggeryd,Linköping, Solna,Helsingborg,nämligenkommuner,
Övertorneå.Östersund blandtilloch HänsynVänersborg, annattogs

fördelning. Ipartisympatiemasochantal väljarekommunstorlek
skulleriksdagensedan regeringenföreslog1993/94: 129proposition att

försök.dettabesluta om
beslutenockså framkommithardenna studiearbetet medUnder att

heltalltid varitdelta inteanmälankommunerrespektivei attom
det kommung-så visfördel görenhälliga. Detta närmastär atten

entusias-alla varitden skulle varitvadspeciellmindre än omruppen
frånresultatenanledningfinnspersonval.för Dettiska att tro att

personval kanindikation hurgodganskaförsöket kan ettge en
svårigheterföreliggerDäremot störrei andra kommuner.fungera även
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inträffakan komma idra vadgäller slutsatserdetnär attatt somom
riksdagen eller EU-parlamentet.nivåer, till exempelval till andra

Undersökningsdesign

kommunalvalet kanpersonval i 1994försöket medHela ettses som
utvecklat denfasta denna tanke ochVi har tagitexperiment.

sju kommunernafå experimentet. Deytterligare i syfte att ut mer av
vilket vidare kaninte urvalingår i försöket är utanett om mansom

kommuner. sådanrepresentativt för alla svenska Enhävda det äratt
i experimentsidan inte förutsättningå andrarepresentativitet är etten
för jämförelserförsökskommunerna har valtsdetta slag. Tre utavav

kommun därdet villkontrollkommun,med vardera säga en manen
låterövrigt så sigpersonval, vilken ihar göra ärinte gottmen

sådanförsökskommunerna. Valetdejämförbar med tre aven av
kommunstorlekutgångspunkt frångjorts medjärnförelsekommun har

Vipartisympatier och näringsstruktur.fördelningantal invånare, av
Vänersborg med Lid-med Halmstad,jämföra Linköpingattavser

Tranemo jämförelse detta slag ochEnVaggeryd medköping och av
naturligtvis inte någonantal kommunermed så begränsatett ger

för fullstän-resultattolkning. Vi skallgrund försäkerställdstatistiskt
medförsökskommunernajämföra alla de sjuskull ändådighetens

egenskaper.några centrala politiskakontrollkommunerna vad avser
någothar vi dragitintensiva analysermöjliggöra störreFör ettatt mer

intensivstudiervi valt förförsökskommunerväljare i deurval uttreav
kompenseras dettaanalysenkontrollkommunerna. Ioch i de tre genom

normalfallet allahar ioch i de resultatviktning presenterassom
tyngd.kommuner samma

ställt frågorpostenkätvi med hjälpsju kommuner harsamtligaI av
beteende medkunskaper ochväljareslumpmässiga urvaltill omav

för ochderas intresseFrågorna främsttill personvalet.anknytning rör
informationskanaler de haravseenden, vilkapolitik i olikakunskap om

urval kandida-det gällerde viktigttill, vadtillgång när avsom anser
direktfrån frågorBortsettde har röroch personröstat.ter somom

tillockså ställtsmotsvarande frågorså harpersonröstning, samma
kontrollkommunerna.väljare i deslags urval treav

2 undersökningen,resultaturvalet gjordes,har efterDet ettatt avsom
anmältbland demockså Halmstad ingårkommit fram uppgifter att somom

fördes dock inteformella skälexperimentet. Avdelta iintresse attav
propositionen. Viredovisningen iintresserade ilistankommunen avupp

anledning detta,åtgärder mednågra särskildakunnat vidtahar inte menav
dennajämförelser medi åtankebör finnasinformationen när görman

kommun.
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kandidater på något partis listor iSamtliga står sompersoner som
försökskommunerna eller i någonde specialstuderadenågon tre avav
också fått postenkät med frågorkontrollkommunerna harde tre en

försökskommu-personval och beträffandebland attityder tillannat om
samband med personval. Frågornabeteende och observationer inerna,

samband med nomineringarna och hurvalet från aktivitet ihelaavser
bedömningarfungerat till kandidaternasvalkampanjen har av

framtida politiska verksam-personval på deneventuella effekter ettav
kandidaternas ideologiska påockså försökt fånga inVi harheten. syn

ochrepresentativa Enkäter antaloch detpersonvalet systemet.
fullstän-frågorna finnsfördelningarnasvarande liksom av svaren

redovisade i appendix.digt
har intervjuats i syftei dessa kommunerValledare från partierna sex

vilka eventuellalagts ochhur valkampanjernafå ettatt uppgrepp om
Intervjuer-med anledning personvalet.speciella insatser gjorts avsom

har också utgjort denmaterialñnns skriftligt dokumenterade. Dettana
vid förvaltningslinjen,för två examensarbetenhuvudsakliga grunden

respektive vidSandström 1995universitet HåkanssonLinköpings
1995.Pålsson Johansson Inomförvaltningshögskolan i Göteborg

information samlats in,också vissför dessa arbeten har annanramen
utnyttjas i föreliggandevilken del rapport.av en

hushållenfemtäcker minstSamtliga dagstidningar procent avsom
i syfte omfattningenundersöktsrespektive kommuner hari att avse

personvalsmaterialallmänhet ochvalmaterialet ioch inriktningen
undersöktförsökskommunerockså i samtligaVi hari synnerhet.

till personvalet.med anknytningtill väljarnainformationsinsatserna
från partierna har samlatsochInformationsmaterial från kommunerna

in.
jämförelse mellanvi gjort förstaharPå grundval enkätsvaren enav

också försöktVi harkontrollkommuner.ochförsökskommuner
relation till svenskaide valda kommunernakontrollera hur utser

generella bild svenskaför dennaunderlagi övrigt. Somkommuner av
Kommunaldemok-ingående iundersökningarhar vikommuner använt

forskningsprojektetoch istudier 1979-1981ratiskaforskningsgruppens
närvarande.pågår förförändring,Demokrati i som

högre iför politik någotintresse störreGenerellt allmäntärsett
tilltendens,också härMan kan änkommuner. ettom svag,se en

bland kontroll-försökskommunernasåväl blandsådant mönster som
härkommunvaletvalfrågor aktuella i ärKännedomkommunerna. om

också medkommunstorlek.till Detta överensinte relaterad stämmer
beträffarVadkommunstudiernaomfattandebild deden ger.som mer

påså förväntar vi härkommunpolitiker,kännedom ossom namn
i mindreden börtidigare resultat,grundval störreatt varaav

skerockså de förväntningarna. Dethuvudsak infriaskommuner. I
undantagoch med markeratkontrollkommunernaganska entydigt i ett
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bland försökskommunerna. Namnkännedomen i Linköping påtagligtär
förväntat.större än

Tabell I Väljarnas attityder och kunskaper: försäks- och køntrallkom-
muner.

Solna Ösler- Over-Lin- Hel- Vän- Vag- Halm- Lid- Trane-mo
tomeåköp- sing- sund stad köpingers- ge-

borging borg rydProcent
Mycket/ganska

59 49intresseradepolitik 56 68 64 57 49 56 56 50av
.......nvalfrågaKanange l

31 26 2927 18 27 38 30 46 l5kommunah/alet
lzáiiiange pånamn
kandidati kommunalvalet 45 61 8261 55 65 77 58 64 65
röstat i riks-olikapam

18 15 24 25 38 33 32 24 26 21kommunalvalo
påverka:Röstning

kommunalpolitik 49 43 42 50 5256 53 5I 52 48
Missnöjdmedkommunalservi-

23 18 12 7 30 11 13 15 10 11ce"

dem absolutellertill delkanpåverkadenkommunalaAvser säger röstaan att storsom mangenom
politiken.

ll andelganskaellerheltmissnöjdamedkommunalservice.Avser

försökskommunernaBland kan skönja tendens till röst-attenman
delning, det vill på olika parti i riksdags- och isäga röstatatt man

vanligare mindre kommuner. Kontrollkommunernakommunalval, iär
ingen sådan indikation. tidigare kommunstudier kan viI attger se

röstdelningen i de allra minsta kommunerna och mindre i denär större
enda undersökta storstaden. intervall däremellan, vilketI stortett
täcker de kommuner ingår här, finns inget samband mellansom
kommunstorlek och röstdelning. Tilltron till röstning kan påverkaatt
kommunalpolitiken har inte heller sig här eller i dessa storlek-vare
sklasser kommuner generellt något samband med antalsettav

den servicen.invånare. Detsamma gäller kommunalasynen
Sammanfattningsvis kan konstateras det inte här finns någotatt som

på de försöks- och kontrollkommuner ingår i under-tyder att som
sökningen, något avgörande skulle avvika från svenskasättmer
kommuner i allmänhet.

Några metodsynpunkter

förstaValet metoder har gjorts i hand med hänsyn till det ut-av
värderande syftet. Vi har både i val metod och i val under-av av
sökningsdesign prioriterat jämförelsemöjligheter såväl bakåt i tiden

referenspunkter. Tyngdpunkten har legat påsamtidigamotsom
jämförbarhet till väljare och politiker har varitoch systematik. Enkäter



144 Bilaga 3 sou 1996:66

uteslutna resursskäl. Vi har alltsåganska givna, intervjuer var av
fråndäremot i huvudsak samlat in information valledarna med hjälp

intervjuer. Dels det sig här begränsat antalrör ettav om personer,
idels skulle det tekniskt varit svårt enkätformulärrent sett att ett

olika följdfrågor skulle kunna följa på tidigarehantera som av svar
frågor. Massmediematerialet har hanterats med hjälp systematiskav

också goda möjligheter till jämförelserinnehållsanalys. Den ger
mellan kommuner.

förekommande invändning systematiska ochiblandEn mot
till del bestämdkvantitativa studier uppläggningen,är äratt som en av

resultaten. blir någotvilka hypoteser har, Närstyr resonemangenman
inte så mycket innehålletsofistikerade så desäger att styr,manmer

kommer fram resultat.resultatet, de områden vilka det Utani som
tanken detta gäller i utsträckningför den skull störreacceptera attatt
för metoder, kan tilläggas vi ändåför kvantitativa metoder andraän att

gardera Vi har i både intervjuer och enkäter inslagförsökt oss. av
specifikafrågor" där vi får möjlighet fånga och"öppna att upp mer

oväntade Valledarintervjuerna, kanockså synsätt. närmastsommer
möjligheter. harbetecknas semistrukturerade, sådana Detsom ger

infonnationockså visat sig dessa frågor givit varitöppnaatt som
tidigare förutsettkopplad till infallsvinklar eller vi intesynsätt som

aktuella.vara
politikerstudienanalysteknisk synpunkt kan tilläggasUr utgöratt en

Antalet svarande redovisas i de inledandetotalundersökning. en av
Väljarundersökningama däremot slumpmässiga urval. Vitabellerna. är

signiñkansnivåer, dehar valt inte diskutera i ävenatt termer av om
utgångspunkt från 95-resultat diskuteras har bedömts medsom

till systematis-signiñkansnivå. Därtill har dock hänsyn tagitsprocents
precisioner i enskilt värde.ka mönster oavsett

Disposition

väljarna omkringmed informationen tillVi börjar attnu se
massmedia. detförsta hand från kommuner och i Ipersonvalet, i
på och aktiviteterdärpå följande kapitel 3 redovisas politikernas syn

representantrol-Vi också påi samband med personvalet. tar upp synen
valts inpåverkaslen och den representantatt genomav enom

till väljarna och därkapitel kommer viI 4 överpersonröster. tar upp
kontaktkanaler, röstningsbeteendeinformationsnivå, informations- och

jämförs också medurval kandidater. Deoch kriterier för senareav
avslutande kapitletavseende. I detpolitikernas i samman-sammasyn

ingår också omfattanderesultaten.fattas och diskuteras I ettrapporten
undersökningensteknisk redovisningappendix med utförlig aven

olika delar.
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massmediaInformation och2

Information

väsentligt förinforrnationsspridning kanförkanalValet varaav
politisk propaganda,analyserargenomslag. Närinformationens man
informationskanalen,den centralamed massmediaofta skervilket som

personliga erfarenheterinformationsmottagarnasbetonaså brukar man
ocksåbetonarviktiga faktorer. Manståndpunkteroch tidigare som

verklighetsupp-för individernasbetydelsemassmediernas stora
mindre Jfr Aspattityderpåverkanmedan deras ärfattningar, t ex

visserligen politisktmed härvi sysslar342 ff. Vad är1986, sid sett
kontroversiellt. Detnågotinteinformation, däremot ärviktig sommen

information och/ellerspridningför allsamtidigt i grundernaligger av
skall upplevasbudskapetframfördenpropaganda att somsom

aktuellaalternativGrunig 1982. DeJfr Grunig ärtillförlitlig som
tordeOffentliga myndigheteravseendet.uppfattas olika i dethär kan

ocksåmöjligendel uppfattasneutrala. Tillkunna massme-ensomses
detokontroversiellså relativtSakfrågan i sigopartiska.dia är attsom

partisympati. Närhar vissroll tidningnågoninte spelar att enen
finnspolitiska partierfrån störredäremot kommerinformationen en

harangår den inteintenågotden uppfattasrisk för att somsomsom
så längeproblemnågot riktigtintepartisympati. Detta är stortsamma

informerar.alla partierinformerar, delsandradelssom
väsentligt,torde detbudskapetutformningenVad beträffar varaav

informationinkluderapersonröstning,stimulera attattavserom man
åstadkomma med detVad kanvarför skall personrösta. manmanom

föreliggerEhling 1992 Härdet Dozierfördelar innebäroch vilka
infonnatörvadbalanssituation mellan ärotvivelaktigt somenen
neutral presentationrimliguppfattakanofficiell representant vara en

ieller något negativtnågot positivtoch vad den systemetsom ser
inslag ihävdasig. Samtidigt kanskulle önska ettatt ett nyttman

och dåskall motiverasdetdemokratiskt när presenterassystem
översvallande,nödvändigtvisintepositivt,rimligen motiveras änom

finnskan ocksånaturligtvisinvändningardemokratitenner. Dei som
nivåkommunalavseende bördettaI ettnänmas. agera somman

roll gillarspela någonskall inteförvaltningsorgan. Det om man
någotutsträckning kunnai vissVi kommer sägaförslaget eller att

data.grundval empiriskaavseenden påutfallet i dessa avom
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Förutsättningar

Så relativt förändringar i valsystemet införande personvalstora som av
förekommer frågasällan. Det dessutom förändringar tillutgör är om

vilka enskilda väljare måste ställning eller från vilka de måsteta
Tidigare har förslag till personval förkastats remissinstanseragera. av

därför de alltför komplicerade eller kräva alltföratt ansetts stora
insatser information till väljarna för fungera. Alla förefaller haattav
uppfattat inforrnationsfrågan väsentlig. Därtill har enkelhet ochsom
lättbegriplighet i flera åsattssammanhang högt värde. Enligtett
propositionen försöket i 1994 års val 1993/942129 såpropom
förutsätts centrala, regionala och lokala valmyndigheter informera om
hur personvalet skall till. Inga speciella ekonomiska medel anslås

befintligadet inom Kommunerna skallutan anses rymmas ramar.
själva för sina infonnationskostnader. Det framgår intesvara om

dessutom förlitarregeringen sig partiernas eller eventuella andra
aktörers intresse.

Väljarna har ställa krav på bli tillfredsställande informera-rätt att att
förändringarna i valsystemet. Dels därförde detta inslagattom nya

kan dem möjligheter till inflytande de skulle kunnaintege som annars
utnyttja. Dels därför andra känner till denna möjlighet ochatt om
utnyttjar den, så den väljare informerad, relativt fåtthar är settsom
mindre inflytande vad han/hon hade tidigare. Ytterligareän ett tungt
vägande skäl väljarna i Sverige vid få information sigär äratt attvana
serverad ansträngning. Ett brott denna praxis måsteutan motegen

ställningstagande från regeringen/-åtminstone kräva medvetetett
centralt myndighet. bedöma vadansvarig Det nästa ärsteget, att som

tillfredsställande nivå på inforrnationsinsatserna, svårare. Viären
kommer här först diskutera vilka informationsinsatser gjortsatt som

vi på hur kännedom olikaoch i avsnitt kommerett att storsenare se
väljare hade möjligheten till personröstning. Dengrupper av om

officiellt ansvarige aktören kommunen, i form valnärnn-närmastär av
Vi börjar insatser gjorts från kommunaltden. med huratt storase som

håll. Därefter kommer vi till partier och politiker. finnsHäröver
givetvis inte någon entydig gränslinje mellan valpropaganda och
information tekniken i samband med personval. Vi skall underom
sarnlingsrubriken "Valkampanj er" diskutera såväl informationren som

utpräglade partierna gjort. Jämförelsenpropagandainsatermer som
den personvalsinsla-med kontrollkommuner kan bild rollenge oss av

förlopp. tredjekan ha spelat för valkampanjens Den tungaget
massmedia. principiellt kan vi häraktörsgruppen på området Rentär

ståndpunkter, dels speglingtänka finna dels självständigaatt en avoss
undantagsvisvad andra aktörer Vi kommer integör. än attannat

första hand undersökerförsöka skilja på dessa tvâ material. Ityper av
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frågeställningen "Vilkenfrånmed utgångspunktmassmedia enbartvi
i massmedia"finner väljarnainformation

Kommunerna

hurvi kontrolleratharspecialstuderade försökskommunernadeI tre
densida. Igjort från kommunensinformationsinsatserstora mansom

kommun-ansvarig tjänstemanLinköping,de attstörsta tre, svararav
skulle intetill Meranslagbeslutatstyrelsen annons. pengarenom

kommunen Väners-den mellanstorainformation. Ipå speciellsatsas
personvalmedtjänstemannanivå det härpåmeddelarborg att varman

för in-fick då självaoch partiernapartierna""påhittett svaraav
den mindrenågonting. Igjorde inteformationen. Kommunen

informationsblad tillregelbundetVaggeryd delaskommunen ettut
specialversionpersonvalet gjordesanledningMedhushållen. enav

hushåll.tillställdes allaalltsåsom
hur dekommuneri dessaför partiernafrågat valledarnaVi har tre

någonfinns intefrån kommunerna. Detinformationen somser
Linköpingalltför omfattande Ivaritinformationentycker att anser
informeratborde haför flertalet partier attrepresentanter mer,man

inteuppfattningenharborgerlig partirepresentantmedan att manen
information. Partirepresentanternasådanskattemedel tillanvändabör

fråninformationenuppfattningenharVänersborgi attsnarast
konstaterarföreträdareborgerligt partisrimlig. Ettvaritkommunen att

parti harborgerligtFrånsystem.ändratiddet ett annatettatttar
införtveksamhetLinköping,invändning iprincipiella somsammaman

ivalledarnaVaggerydangelägenhet. Ikommunal ärdetta är enom
kommunaltkommit fråninformationmed denbelåtnastort sett som

håll.
Även inteutomstående betraktaretolkning kanvälvilligmed enen

VänersborgLinköping ellersiginformationsinsatserna iuppfatta vare
kommunernautgångspunkten ärtillfredsställande. Med attsom

ansvarighetssynpunkt,ochtilltros-bådeinformatörercentrala ursom
förbluffande små. Detbetecknas äri ställetinsatsernaså måste som

Vaggerydgjorts iden insatssvårt bedöma ett extraatt genomsomom
otvivelaktigtförefaller docktillfredsställande. Deninformationsblad är

vi diskuteratde kriterieruppfyllandeligga närmare ovan.av

Massmedia

såberörda aktörer,direkt utgörpå olikainformation från sättFörutom
informationgäller såvälinformationskanal vadväsentligmassmedia en

skall till. Dessutomdetpersonval hurförekomsten omsomavom
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massmedia den kanske väsentliga kanalen för information tillär mest
allmänheten kandidaterna, deras ställningstaganden ochom om

för och såväl enskilda kandidater personröstningargument emot som
i allmänhet. Massmedia dessutom viktig kommunikations-utgör en
och inforrnationskanal för politikerna. denna delstudieI har

perioden månad förebegränsat till valdagen. Valkampanjenoss en
täcks medan information sannoliktin, den kommit tidigare viasom
massmedia det skall bli personval och hur det skall tillattom om
lämnas utanför.

Personröstning företeelse i vårt samhälle. Sådana kan bliär en ny
föremål för massmediebevakning redan på grund det frågaärattav

något ändring i traditionellt dessutomDetmönster. ärnytt, ettom en
fråga ändring innebärhär koncentration påstörreom en som en

enskilda Möjlighet till personifiering brukar nyhetergörapersoner.
attraktiva för massmedia. Varje direkt personlig kampan-ännu mer

från kandidat förmodasjaktivitet enskild kan ha klart nyhetsvär-etten
de. Särskilt nyhetsvärde torde på och enskildastort angrepp av
kandidater ha Jfr Westerståhl Johansson 1985. Med utgångspunkt
från rådande nyhetsvärderingsprinciper kan vi förvänta ökadoss en

förstabevakning redan valet.
grunder för nyhetsvärdering brukar få genomslagDe störstsom

bilden förränbevakningen kommer däremot inte in i tidigast vid nästa
förvänta förval. Det då kan sig inslag kritik kandidaterärav avman

till exempel brutna vallöften, diskutabel finansiering valkampanjenav
konflikter personvalda och parti. Sådaneller mellan representanter

kritik blir givetvis inte allmänt förekommande, det finnsmen
fåanledning förvänta sig den emellanåt kommer väsentligatt att att

fråga någotbetydelse. Det dock under alla omständigheterär om som
ligger utanför för denna studie.ramen

Vi har undersökt valmaterialet i samtliga tidningar vilka enligt TS-
fem hushållen i respektiveboken läses minst kommun.procentav av

teknik systematisk innehållsanalys. de artiklarDen Föranvänts ärsom
har till valet artikel ochanknytning har noterats typsom av annan

identifikation. har artikelns omfattning, vilkenDärtill registrerats typ
frågor den behandlat, vilka aktörer förekommit, vilkaav som

i valdebatten förekommit i vilken utsträckningargument samtsom som
bildmaterial ingått i artikeln. exakt beskrivning materialEn mer av
och tillvägagångssätt återfinns i appendix.

definitivt den bevakningDet går inte någotatt om somge svar
förekommit i massmedia liten eller Totalmängden materialär stor.
beror mycket massmediestrukturen i kommunen. Finns det många

Åtidningar så blir rimligen bevakningen omfattande. andra sidanmer
kan konkurrensen mellan tidningarna leda till specialiseringar, vilket

uppgifter genomsnitt tidning svåra tolka.gör även äratt attom per
dock klart väljarna tidningarna haft möjligheterDet är att attgenom
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allaföljerOmtotaltvaletomfattande bildganska sett.få manaven
praktiken,inågongivetvis knappast görbevakning, vilkettidningars

olikadussin inslagomkringtilltillgånggenomsnittiså får ett avman
Inslagenkommunerna.tvådag i devarje störstatidningarnaityp
kommu-mellanstorade tvåFörtillfrån ledaredå allt annonser.avser

Bevakningensåhälftenungefärinformationsmängden stor.ärnerna
omfattande.ungefär likaparvisnämnda kommunerna äri de nu

VaggerydIskillnaderna större.kommunerna ärtvå minstaMellan de
kommunerna,i de störreomfattandebevakningen än ett stegär mer

dag. lman två inslagomkringfinnakanbarai Tranemomedan per
någramaterialetvilägger utantotalsiffrorde presenteras sammansom

litenmedinnebär Tranemo,blandvilketviktningar, attannat en
övriga kommuner.mindrepåtagligtin änmaterial,mängd väger

valmaterialetfår fram härsiffror vi sägadegår inte attDet omav
inteMaterialmängden ärpersonvalet.anledningökat medtotalt sett av

och viförsökskommunernaimindreellersystematisktsig störrevare
intepersonvalvarithaskulledeninte hurdessutom stor omvet

någotpersonval föranlett störrepåindikationEn ettförekommit. att
nyhetsartiklar. Dessa utgörandelendockmassmedieintresse är en

kontroll-iförsökskommunernaandel i ännågotsystematiskt större
i kontrollkommunerna.vanligareSamtidigtkommunerna. är annonser

väljarnasroll förmycketspelakankandidaterpå storBilder en
påidentifikation ärtill sättmöjlighet ettuppfattningar. De somger

iblandocksågivetviskanDenågotåstadkomma sätt.svårt annatatt
inteväljarenskälsådantskäl. Ett ärolikaavskräckande attverka av

kanEttkandidaten.med attidentifiera sig annatalls kan vara
förtroendeingi-retuschering, intetänkbarmed allkandidaten, även ser

rapporteringsintidningarnaviktig frågavande En är anpassarut. om
blirsådanapåockså bilderdärmedochpersoner/kandidaterså meratt

handstillliggerpersonval Det nära attskall hacentrala när man
försökskommu-ipåkoncentrationföreställa sig störreatt personeren

medkandidaterflerpresenteradeocksåskulle innebära att mannerna
förändraddetdetta ärMedi tidningarna.bild enresonemang

såocksåkaninnehåll. Dettidningarnaspåverkarverklighet varasom
sigdärför detjust rörtidningarnai attkandidaterfler presenterasatt

högrepersonifieringhävdabrukar ettoch att germanpersonerom
102ft.sid1989,Hvitfelt1985,esterståhl Johanssonnyhetsvärde W
dennastöd föringetfinner vitabell såvidstäendeframgårSom av

faktisktmed bildtidningsinslagandelenhypotes. Tvärtom är personav
fårnyhetsartiklarenbarttillOm vikontrollkommunerna.istörre ser

personbilder någotförhållandet. dessaI äromvändadetemellertidvi
utfallet.förväntadefår detViförsökskommunerna.ivanligare

kontrollkommunema ärisett blir flertotalt attdettillAnledningen att
kontrollkommunema.iivanligarebilder är annonserpersonerav

värderarhurberoendealltsåutfalldetta ärTolkningen manavav
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"betydelsen" olika artiklar. Om det inte heltgörtyper avav man
orimliga antagandet nyhetsartiklar tilltro och därmedmöter störreatt
har genomslagskraft så bidrar tidningarna på dettastörre än annonser,

något till förstärka personkoncentrationen i försökskommuner-sätt att
fortfarande fråga små skillnader.Det dock Differensenär ärna. om

storleksordningen några få procentenheter.i

olika kommun.Tabell 2.1 Artiklar typav per

SzaAntal Ledare Nyhets- Insändare Annonser Annan artiklarAndel
arti- artiklar % med bildtyp av
klar %person

21399 7 52 14 6 100 27L|nköp|ng
366 2 46 11 39 4 100Halmstad 31

0 46 29 23 2 l0OVänersborg 154 34
168 0 38 14 46 2 100Lidköping 38

18 28 00Vaggeryd 222 0 54 0 l 21
3272 l 25 32 10 l0O 25Tranemo

1331 3 46 18 29 4 l 00 29Totalt

valinforrnationen i tidningarna Något mindreVad innehåller då än en
omfattning och kvalitet på den kommunala servicen.femtedel avser

ha har förts tillAndra aspekter på servicen kan "aktuella kommunala
genomsnittligtfrågor", i vilken kategori i det häftennärmastesett av

allt material återfinns. kategorier speciellt intresse härDe ärsom av
dels personfrågor allmänt, dels personvalsfrågan specifikt.är mer

allmänt förekommer lika ofta i kontroll-Personfrågor nästanmer som
försökskommunerna. Vi får inte heller här några tecken påi att

tidningarna någon roll det gäller stimuleraspelar större när att
personinriktningen i försökskommunerna.

tidigare känner vi till den direkta personkännedomen påSedan att
individnivå vad gäller politiker i små kommuner iär större än stora.

till avsevärd del på polit-uppenbart detta berorDet är att atten
så mycket i liten kommun. Personkännedomenkertätheten är större en

minskat proportionellt med den sjunkande politikertäthe-har dock inte
varför så har vi hypotetiskt också tidigarevi frågatNärten. oss

föreställt massmedias bevakning skulle ha utjämnande effektattoss en
fårJfr Westerståhl Johansson 1981, sid 48 En tanke visom

finnsvisst stöd för i dessa resultat. Det inte här något systematiskt
mellan kommunstorlek och förekomst persondiskussion isamband av

massmedia.
Personvalsfrågan specifikt diskuteras naturligtvis i tidnings-mer mer

materialet från försökskommunerna. någon liten utsträckningI
personval berörs i kontroll-förekommer det dock frågan ävenatt om

dock bara i Lidköping denkommunerna. Det är utgör änsom mer en
halv procentenhet och alltså räcker till åstadkomma avrundningatt en
till i stället för noll. information själva teknikernaDenprocenten om
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sistnämndamassmedia ingår i dennafinns ipersonvaletomkring som
fråntidningsartiklarnafinns isådana inslagEnstakakategori.

ökningalltså inneburit vissPersonvalet harförsökskommunerna. en
med direktväsentligeni tidningarna,persondiskussionen menav

persondiskussio-allmännapersonvalstekniken. Denanknytning till mer
i försökskommuner-konstatera, intekundevi störrenysssomnen var,

rimligenpersonvalet sådantvaltekniken ochsjälvaEftersom somna.
dennaochmedan företeelsenhandi första ärdiskuteras attsett ny
inte ipersonvalettyder dettasåsedandiskussion attsnarastavtar,

på valdiskus-påverkar inriktningenomfattningdramatisknågon mer
valtekniken ideninformationväljarefårMansionen. om nyasom

vadpolitikernainformation änfår intemassmedia, ommermanmen
givetvisfår. förhållande kanpersonval Dettaväljare i kommuner utan

för valutgången.bli väsentligtpersonvalet börjarsnabbtändras om

Ämnesområdeni frånvalartiklar olika kommuner.Tabell 2.2

Ferson- SzaKommunal-Aktuell kom-Personvals-Parti-sam-Kommunal
frågafrågan valet allmäntfrågor munal procentarbeteserviceProcent

10021318 10821Linköping
25 1005202 714Halmstad
l3 1004 5112019Vänersborg

100164719 1215Lidköping
26 100584 706Vaggeryd

10060370lO2Tranemo
19 100449 54l6Totalt

omfattningkvalitetsåväl påservice" ingårartiklarKommunal rörlKommentar: avsomsom
ideologidiskussion.finnsockså de inslagallmänt" ingårKommunvaletservicen. l som av

till artikelstorlek.medhänsyntabell viktati dennaMaterialet är

avsevärd deltillförs ocksåargumentationen i valetpartipolitiskaDen
Sverige iiArgumentationenmassmedia. ärväljarna viatillfram

gårdetsakfrågeinriktad. Frågan närmastmycket är attallmänhet om
flerriktningförskjuts itilltendenserspåra några motargumentenatt

medpersonvalet. Kommeri och medpersonanknytningmedargument
innehålländrapolitiska debattenandra ord den att

någrapånågra teckendet inte finnsdirekt konstateraskanDet att
totalt idominerarSakfrågeargumentenförändringar.genomgripande

ståndpunkter imedharNio tio göramaterial.detta argument attav
mellan kommunernamåttliga ävenSkillnadernasakfråga. är manom

kontroll-imarkeratdominerar aningsakfrågornakan att merense
i tvåSpegelbilden detta ärförsökskommunerna.ikommunerna än av

omkringochdiskuterarkommunernade argumenteraratttre manav
hävdat börvi tidigareNågotpersonvalet. merensomsessom

förändringar.långsiktigatyderoch ingetföreteelsetemporär som
medpersonkarakteristik ellerfrågadetkommunenden tredje ärI om
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andra 0rd renodlade Samtidigt måstepersonargument.mer man vara
medveten vi i denna kommun finner det enda lokalaatt partietom av
betydelse och detta till del uppbyggtär omkringatt stor en person.
Det detta förhållandeär personvaletän spelar in. Densnarare som

benägen "finna" effekterär kan dock givetvis avfärda dessaattsom
förklaringar "ad hoc"-produkter och hävda det finnsattsom en
systematisk liten förhöjningän andelen personbedönmingar iom av
personvalskommunerna

De olika personorienterade förekom tillargument som var en
fjärdedel inriktade på kandidatens erfarenhet och kunnighet som
politiker. Denna egenskap bedömdes uppenbarligen i denna diskussion
liksom i olika tidigare undersökningar, den intressanta.mestsom
Andra specificerade rörde i ungefär lika omfattningargument stormer
kandidatens yrkesbakgrund, vilken kommundel han/hon representera-
de, ideologiska ställningstaganden, kön och ålder. Omkring tio
procentenheter alla kunde föras till och dessaargumentav var en av

Återstoden, omkring fjärdedel rörde andra icke klartgrupper. en
specificerade personegenskaper.

Tabell 2.3 Argumenti valartiklarfrån olika kommuner.

Ferson- Sakfråge-Syn på Övriga S:a Antal
Procent karakteristik personval argument argument procent argument

7 4 88 lLinköping 100 537
Halmstad 5 0 95 O l00 446
Vänersborg 12 2 86 0 l00 211
Lidköping 6 l 93 0 l 00 2l 9
Vaggeryd 4 6 90 0 l 00 25l
Tranemo 3 0 97 0 l00 69
Totalt 6 3 90 l l00 1733

Kommenta l ungefärhälñen artiklarnaharregistreratstvå vilket vadteknikenargument,: av var
här maximalttillät.

Den massmediala bevakningen kommunpolitiker tillärav om man ser
mångahur kommunpolitiker det finns och materialets omfattning inte

särskilt intensiv. Chansen inte för väljare viaär massmediastor atten
skaffa sig information några enstaka ledande politiker.änom mer
Samma sak torde gälla riksdagskandidater i personvalssituation,en

de färre valkrets.även är Enskilda kandidater, förutom ettom per
fåtal med de centrala positionerna, får sällan någotmest mera

i den lokala Flertalet riksdagsledamöternautrymme ens pressen. av
uppfattar sig förekomma relativt ofta i lokala massmedia. Dettasett

såvälgäller valrörelsen under det normala riksdagsarbetetsom mer
mellan valen och det gäller både ledamöter med lång erfarenhet och
central politisk placering och relativt ledamöter Johansson 1995a,nya
Holmberg Esaiasson 1988. Om vi grundval den kommunalaav
nivån skall försöka spekulera vad kan komma inträffa iattom som
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informationenmed nationella val, så står det klart tillsamband att
tordeden del kandidaterna redan ledamöterväljarna ärom av som

omfattande. Förändringen valsystemet spelar dockganska avvara
roll detta sammanhang. Samtidigt innebäringen istörre systemet en

meningen kandidater inte hartendens till konservering i den att nya
i massmedia. I dettatillnärmelsevis möjligheter attsamma synas

markerade motsvarandeavseende torde skillnaderna änmervara
Å sidan löper sittande ledamöterskillnader kommunal nivå. andra

med hänvisning tillrisk framställas i negativ dagerstörre atten
löftesbrott. kanske här kandida-misstag, affärer eller Det är som nya

har sin chanster
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Politikerna3

eller kan bli direktförsta hand blirde iPolitikerna självklartär som
fåriskerarpartierna påverkas ochpersonval. Menberörda ävenav

delartidigaremindre inflytandekontroll och övermindre än av
positivafå direkta såvälkan ocksåPersonvaletverksamheten. som

möjlig-individer. Derasför politikernakonsekvensernegativa som
direkt i valet ochpåverkas bådepolitiker kanarbetaheter att som

reaktioner ochväljarnaspartierna anteciperarindirekt attgenom
lämpligavilkasin på ärförändrar representeraattpersoner somsyn

stadier i denfram i olikakan kommakonsekvenserpartiet. Sådana
politiker-behandlar vi enbartkapiteldettapolitiska valprocessen. I

tillanknytningbeteende medattityder ochundersökerVi per-na.
beträffandemotsvarande analyservikapitelsonvalet. I görnästa

punkter kopplapå någravi sedanförsökerkapitel 5väljarna. I
få bilduppfattningar ochpolitikernasochväljarnas avensamman

vadsynpunktrepresentativfungerardet politiskahur systemet ur
personval.avser

på personvalPolitikernas syn

uppfattningvilkentillkännaskäl intresseflera olikaDet är attavav
personval.uppdrag harpolitiskatilleller kandidaterpolitiker om

politiskadetförändringbradet attTycker systemetäratt avenman
kandida-enskildavaletpåverkamöjlighetenskilda väljare att avge

frågauppfattning i dennaallmännakandidaternaspolitiskaDeter.
till möjligaattityderochsåväl deraspåverkakunnatorde syn
självabenägenhetderaspersonvaletkonsekvenser att varasomav

tidigt stadiumpåPartier harpersonvalssarmnanhang.iaktiva ett
varitborgerligaharriksplanetPåolika intresse.markerat mer

partietsvilkasocialdemokraterna,exempelintresserade till ansettän
nivån Serlokaladenviviktigare. Har mönsterroll samma

ochgenvägmöjligpersonvalkandidateretablerademindre ensom
kopplingurskilja någonGår detpositivadärför särskiltde attär

kampanjbedrivaförutsättningartill attegna
tillinställningpositivpolitikernahardet helaPå taget person-en

ellerdåligtganskadettyckertionde ärval. Bara attpersonvar
Är då dettapåmöjlighetfått röstadåligtmycket attatt person.man

skillnader Detfinns detellerbland politikergenerell inställningen
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till hands föreställaligger sig politikerna skullenära att att vara mer
positiva i de kommuner anmält sig till försöket i övrigaänsom

Eftersomkommuner. vi bara eftermätning så kan vi dock integör en
med säkerhet skillnad mellan dessa kommungrupperavgöra om en
beror på från början given inställning eller det frågaären om om en
uppfattning grundad på erfarenhet från försöket. En tänkbarannan
skillnad skulle kunna ha med kommunstorleken. Vi sedangöraatt vet

personkännedomentidigare i mindre kommuner. Dennaär störreatt
skullekännedom personer/politiker kunna bättre förut-större om ge

försättningar ocksâ personval i mindre kommuner iän större.

påTabell 3.1 Syn personval kommun, parti, erfarenhet och personlig-
bakgrund.

Mycket Ganska Varken bra Ganska Mycket Summaprocent
dåligt dåligtProcent bra bra eller dåligt

Totalt 37 37 14 9 3 100
Linköping 45 34 15 5 l 100

42 28 19 8 2 l 00Vänersborg
Vaggeryd 43 41 14 l l 100

""""Hälñññil """ ""35 """ "371""" "T5" """ "10 """ "S" "TM """ "
l00Lidköping 26 37 15 16 6
0029 50 6 13 2 lTranemo

l00Vänsterpartiet 22 28 20 12 l l
6 00Socialdemokraterna 20 37 22 15 l
0 l00Centerpartiet 37 45 10 7

Folkpartietlib 49 39 ll l 1 l00
56 35 3 4 l l00Moderaterna

l00Kds 39 40 15 3 2
4 l00Miljöpartiet 20 39 17 20

12 0 100Lokalt parti 59 24 5
Erfarenhet 33 41 13 10 2 100poli-av
tik

14 8 4 l00erfarenhet 39 35
Personligbakgrund:

39 37 13 8 3 l00Man
14 10 4 l00Kvinna 33 39

M1418335 34 8 3 l0041år
l3 10 4 l0036-55 35 37år

2 10037 42 l4 556- år
18 8 2 l00Obl utbildning 4230

l0032 43 14 6 5Mellanutbildning
l00utbildning 42 33 12 l0 3Högre

uppfattning.Tycker det bra eller dåligt"Förstvill vi fråga Din DuKommentar: ärattom egen
i kommunalvalenfår möjlighet på enskildatt rösta en personom man

för-positiv till personval ivisar sig entydigtDet äratt merman
dettasökskommunerna i kontrollkommunerna. Berorän att man var

fråga effektfrån början eller detpositiv där är om en avmer
Halmstad hadejämförelse.erfarenheterna Vi kan intressantgöra en
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frivillig, vi ficksig någotockså alltför anmältän sent somsomom
hänsyn till det. Dennaalltför för kunnainformation tasent attom

harbland kontrollkommunernavisserligen den störstkommun är som
liksommed personval, härdet mycket braandel tycker äratt mensom

negativ ikontrollkommunerhela avsevärt äni är man mergruppen
tyckerandelenvi därtillförsökskommunerna. Om attsomser

vi dennaeller Mycket dåligt, såGanska dåligtpersonval är attser
kontrollkommunerna. Detklart iandel genomgående störreär

hand effekthär i förstasannolikt det viförefaller äratt en avser
positivt inställdblivithar troligenerfarenheter försöket. Man merav

någradäremot intepersonval. gärha Detefter prövat attatt se
påkopplas till storleksystematiskt kaniskillnader synsättet som

i form bättreförutsättningarEventuella bättrekommunen. person-av
allmännadirekt roll för denfall ingenspelar i varjekännedom synen

personvalet.på
inför-stadium positiva tillpå tidigtborgerliga partiernaDe ettvar

mindre entusias-socialdemokraternamedanpersonval,ande varav
kommunala planet. Denåterfinns också på detskillnadtiska. Denna

politiker,uttalad bland moderatapositiva inställningen är mest men
positiva. Dessutomdel mycketkandidater tillockså folkpartiets är stor

till personval. Enutpräglat positivalokala partierförär representanter
vänsterpartis-framför alltsocialdemokrater,obetydlig andelinte men

ganskainförande personval ärmiljöpartister tyckeroch attter av
gånger så"motståndare"Andelendåligt. ärdåligt eller mycket stortre
till demvi enbartövriga partier. Omii dessa partier somsersom

får vi"mycket bra, såpersonvalinförande är ett svagtatt avanser
möjlighetkandidater detta ärstöd för tanken att somsom ensernya

traditionellt Skillna-sätt.intressant än annatatt meravanceramer
bra" ochsvarsalternativen "Mycketdock bara mellanfinns härden

bedömningar såtvâdessaräknarbra". OmGanska sammanman
politiskterfarenhetharmellan demingen skillnadfinns det avsom
kandida-erfarenhet. Män,har sådanoch dem inteuppdrag yngresom

positivautbildninghar högre änoch sådana är mot-ter mersom
underrepre-förbättraTanken påsvarande andra att engrupper.

positiva.också kvinnorbaraborde intesentation göra utan meryngre
räckeri representationenförändringåstadkommaChansen att en

tilltill inställningenförklaringlångtsärskiltdärmed inte som
personval.

inte harkandidaterhypotesförefaller rimligdet ärEn att somsom
ändåuppdrag,politisktvalda till någottidigare erfarenhet mensom

snabbchansenpersonvaleti görakandidater,ställer att enserupp som
listan. Delångt påpositionfrånbli invaldakarriär och även neren

sigpositiva. Det visardärmedbordeerfarenhetsaknar mervarasom
inte harbland demuttaladinställningenden positiva äratt sommer

någotsånär jämnterfarenhetenfrånutgårerfarenhet. Om ärattman
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fördelad rimligenså borde också högre utbildning det lättaregörasett
bedriva kampanj. Här visar sig sådana har högreatt attegen som

utbildning positiva till införande personval. Det går dock påär mer av
denna grundval inte hävda förmåga draatt att att nyttaegen av
förändringen avgörande faktor vid ställningstagandet. Samman-är en

så förefaller ståndpunkten bestämmas partiideologisk äntaget mer
på personligt taktisk grund.

har också ställt helt fråga till politikernaVi vad deöppenen om
införande personval. Också framkommerhär avsevärtanser om av en

hållningskeptisk i kontrollkommunerna i de kommuner däränmer
gjort försök med det valsåttet. De negativa betonarärman nya som

centrala förofta partiets roll och risken kandidater intar stånd-att
punkter opportunitetsskäl. också risken för "felMan tar attav upp

invalda. förblir Dessutom betonas risken den harattpersoner som
får alltför möjligheter. positiva förDe ärgott storaom pengar som

ofta fram personval tvingar politikerna känna ochstörreatt att ansvar
samtidigt väljarna möjlighet utkräva personligtattger en ny ansvar.
Framför i försökskommunerna så betonar ocksåallt attman person-

till öka intresset för politik.valet bidrar att
försökskommunerna och i kontrollkommunerna harPolitiker i

uppfattning vinsterna för partiet såväl förallmänt sett samma om som
kandidaten. Ungefär fjärde politiker detden enskilde attvar anser

i dessa två avseenden. Möjligen kan detfinns något vinna näratt man
något på sådana smågäller vinster för partiet iatt trorana man mer

tilltro kan virespektive i kommuner i mellanstora. Störreänstora
fästa till det entydigt visar i kommu-mönster störreatt mansom mer

på politikerna tjänar personval vadbenägen änär att tro attmerner
i mindre kommuner.ärman

samlingspartietPolitiker tillhörande Folkpartiet och Moderata tror
på både parti ochi något högre utsträckning övriga politikerän att

något vinna. två bedömningar följs i huvudsakpolitiker har Dessaatt
det vill parti saknaråt. för "lokalt" parti,Representanter säga som

utsträckninganknytning till riksparti, framför allt och i atttror stor
mindre på enskilda politikerpartiet har något vinna. Man attatt tror

erfarenhet politisktdra personval. Tidigarekommer nytta ettatt avav
det mycketuppdrag spelar ingen roll i sammanhanget. Däremot är

inför personvalentydigt så de tycker det braär attatt attsom man
vinna på detta.också såväl parti politiker kommer attatttror som

kvinnliga kandidater ochManliga kandidater på vinster äntror mera
enskilde politikern har någotde framför allt den attyngsta atttror

fördelar.utbildning medför ocksåhämta. Högre större tro
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parti,personval kommun,effekterFörväntadeTabell 3.2 aren-erav -
bakgrund.och personlighet

Politikerna lör- AntalPartiernaRikspartiernas rollPartietBalansmått respektive
svarandeallmäntlokaltvinner minskarvinner svagaskommentarprocent

102831602526Totalt
230174631 35Tñköping
16625522520Vänersborg
202205629 17Vaggeryd

208-31- 371" 62Halmstad 33
46 141672520Lidköping
44 80791725Tranemo

76465519 20Vänsterpartiet
36 27256147Socialdemokraterna
28 162642627Centerpartiet
23 122683240Folkpartiet lib

17724544450Moderaterna
121296525 23Kds

32 51591712Miljöpartiet
3522672142partiLokalt annat-

42632612624politikErfarenhetav
60230602528erfarenhet

personval:Synpå
39117954655Mycket bra
37128882120Ganskabra
14642726dåligt 0ellerVarken bra
8166705-8dåligtGanska

82 3244-22-36dåligtMycket
bakgrund:7Ters0nIig

61231612829Mari
31 4l 3592222Kvinna

""" "189338629 3518-35år
5763285242436-55 år
25427852230år56-

""" "187348016 16Obl utbildning
28 304832027Mellanutbildning

53132893230utbildningHögre

införandeförlorarpåpartivinnerellerDittfråganlyder: "Tror DuförstaDenKommentar: att av
"Förlorar". "Denrespektiveskillnad""Vinner", "Gör ingenSvarsaltemativenpersonval var

införandeeller förlorar påpolitiker vinnersjälvDufrågan "Tror Duandra avatt somvar:
fallen beräknatVi har i bådaförstafrågan.i ettSvarsaltemativen desammapersonval år som

principlandelen Vinner.frånFörlorarandelvi dragitbalansmåttsåatt somsvararsomsvarar
givetvishögavårdenkrävsdetskall nåoch-100.Om attmellan 100indexvarierasådantkanett

frånbådaåterståendefrågornautgårmellanaltemativet.De tvåväljerliten deleller barainga en
lödKommerFöljdfrågomafåpersonvalkommerVilka effekter Du attinledningen attetttror

försvagaspartiernarespektiveKommerplanetlokala attminskapå detrikspartiernasroll att
tabellen.iallmänt Andel Ja-svar anges

effekt. I depositiveventuellberördesnämnda frågornahittillsdel en
politikermångavadbedömningenfrågar viåterståendetvâ seravom
politikerfemTotalt attrisker för tresett trorsystemet. avsom

medi ochlokala planetpå detminskaroll kommerrikspartiernas att
införandetredjedelUngefärpersonval. ettinförande tror attenav

vikanallmänt. Härförsvagaspartiernairesulterakommer att seatt
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ganska klara skillnader mellan försöks- och kontrollkommuner. I de
fler rikspartiernas roll kommeravsevärt minska. Itror att attsenare

kontrollkommunerna också dubbelt så andel i för-tror stor som
sökskommunerna partierna kommer försvagas allmänt i dennaatt att

förefallersituation. Det i kontrollkommunerna fråganya vara om en
något "överdriven" i den meningen mindre oroad iärattoro man
försökskommunerna där har direkt erfarenhet.man en

När vi på motsvarande bedömningar olikai partier framkommerser
skäl något revidera Med tanke på det de partierssynsättet. äratt att

tidigare visat sig positiva till personvalrepresentanter mestsom som
rikspartiernas roll kommer minska lokalt, så finns skältror att att att

fråga sig de verkligen detta något negativt. Dennaom ser som
tveksamhet inför tolkningen får stöd på be-när man ser samma
dömning direkt kopplad till införande. bådeHär deärsynen som

positiva och de negativa till införande benägnaär är attsom mer se en
risk de indifferenta. När det gäller fråganän allmänmer om en
försvagning partierna följd införande personval,ettav som en av av
så det i stället de partier varit negativa tillär personval trorsom som

denna utveckling. denna situationI förefaller det rimligt att tromer
den uppfattas risk. Tolkningen får stöd också be-att som en av

dömningarna bland dem positiva respektive negativa tillärsom
införandet. Det de betonar "risken". Skillnadernaär isenare som
bedömningar så det finns skäl uppfatta denna be-är stora att att
dömning sannolikt väsentlig för ställningstagandet. Det gårsom
däremot inte utläsa några systematiska skillnader med avseende påatt

sig kön, ålder eller utbildningsnivå det gäller dessa tvånärvare
möjliga risker.

Nomineringama

Nomineringsprocessen inte längre helt partiinternär en process.
Väljarna lättarekan tidigare personvalet påverka i efter-än genom
hand. Det inte längre, i den utsträckning det varit såär tidigare,
självklart lång och tjänst kommer belönas. Huratt trogen att reagerar

inom partiorganisationerna på detta Tar i den situatio-man man nya
hänsyn till väljarnas bedömningar Det finns grund förstörrenen

tanken nomineringsprocessen bör påverkas Påpersonvalet. olikaatt av

3 De redogörelser följer i olika avsnitt valledamas påsom om syn
verksamheten bygger de intervjuer kompletterade med skriftliga frågor som
gjorts uppsatsförfattama Håkansson Sandström respektive Pålssonav
Johansson. Exempel på punktvisa sammanfattningar återfinnsintervjuernaav
i bilaga.



3Bilaga160 sou 1996:66

kännerFrån tidigare studierså fallet.vikommer pröva ärsätt att om
sambandutformning harnomineringsförfarandetsvi till bland annat att

dänned med kommunensstorlek ochstruktur ochkommunpartietsmed
imed medlemsmöte,räcker detsmå kommunernastorlek. deI ett

inblandade ochdelorganisationerolikakommuner ärstörre processen
till medlemmarnashänsynomfattande. försökerblir Man tamer

dockpersonrepresentativitet. Det skerblandönskemål annatom
sammansättningenbedömer hurpartiledningenväsentligen attgenom

någonfinns sällaninkluderade. Dethänsynmed dessabör meravara
förekommermån sådanoch i denomfattande medlemsaktivitetmer

informerande funktion. Personrepresenta-väsentligenhar den en
Påvalbar plats.icketraditionellt varit bästocksåtiviteten har

Delvisvarit viktigare.duglighetkandidaternasvalbara platser har som
befordrings-naturligfunnits någonhar det intekonsekvens dettaaven

valbara platsernaplats. icketill valbar Defrån icke valbargång
attrakti-kandidaternasBedömningarskyltfönsterfungerar ett avsom

ha spelat någonförefaller intedradet gällervitet rösternär att
Nomineringsförfarande vid1971,Barkfeldtnämnvärd roll m

relativtliggerundersökningarriksdagsval SOU 1972:17. Dessa
Blandinträffat förändringar.det hatillbaka i tiden och kanlångt annat
partierna påhartid. Dessutomprovval ha ökatinslagettorde överav

väljareoch kvinnligaväljareframför allttillolika sätt sett att yngre
företrädda.bättreblivit

aktivitetenvalledarnaden bildbörjar medVi att ger avsomse
intensivstude-viförsökskommunerinomineringarna deunder tre som

vänsterpartiet ochförvisar sig därDet representanternaattrar.
ocksåliksomde konstaterar,belåtna ochrelativtsocialdemokraterna är

socialdemok-valtider. Enalltid ökar underaktivitetenmoderaterna, att
politisktökatfunnitsdet dessutomvalledare betonarratisk ettatt

berorockså detta inteunderstrykerhanallmänt,intresse attmenmer
ochliberalernafolkpartietcenterpartiet,personvalet. Inompå ny

förstnärrmda partierna hartvåblandad. debilden Inomdemokrati är
aktivitetsni-höjaansträngningar förframgång gjortstörre attutanman

låg.aktiviteten Detuppfattarvalledareoch miljöpartietsvån. Kds som
enda partiorga-varit aktiva. Devarit kandidaternaväsentligenhar som

de lokalaentydigt högaktiviteten ärnisationer somuppgersom
omfattningenmedbelåtenuppenbartpartierna. Där är avman

lokalt partiförvalledareinsatser. Enmedlemmarnas ett anger
skulle ställa Ettpartietförutsättning förpersonvalet att upp:som en

förundantagfinns medpersonröstning". Detkräveropolitiskt parti ett
tecken påegentligabild ingavalledarnaslokalt parti enligt att

tilläggaskannomineringarna. Detnågon roll underpersonvalet spelat
nomineringarnabetonarcenterpartietför attrepresentanteratt ett par

förefallerpersonval. Detmedförsökföre beslutetavslutats somom
partier.övrigatidigarenomineringarsina äncenterpartiet klarar avom
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det då några skillnader i aktivitet i samband med nomine-Finns
mellan de personval och våraringarna kommuner prövarsom

intervjuades kundekontrollkommuner Valledarna som personer som
valets förlopp.förmodas ha särskilt god överblick Nuöveren

bild med enkätundersökning riktad tillkompletterar vi denna en
politiska kandidater i de aktuella kommunerna. Med dettasamtliga sex

förutom jämförelsemöjligheten också generelltmaterial får vi setten
verksamhet.bredare bas för beskriva partiernasatt

föreställning vi hade från alltså personvaletbörjanDen attvarsom
börjarbidra till högre aktivitet i försökskommunerna. Viskulle en

fråga de politiska kandidaterna: mycket debatt/diskussionmed Huratt
valnomineringarna inför 1994 års Andelenhar det varit somom

debatten/diskussionen varit Mycket eller Ganska ärstoratt storanger
hälften, Andelen itotalt något 55 51äröver procentsett procent.

villförsökskommunerna och 62 i kontrollkommunerna. Detprocent
finns går riktning vad viden skillnad isäga motsatt motatt som

omfattande har diskussionenförväntat. Vi fortsätter med frågan Hur
två tredjedelar,jämfört tidigare val majoriteten,med Härvarit svarar

lika omfattande tidigare. En fjärdedel, 26diskussionen varitatt som
inför tidigarediskussionen varit omfattande änprocent, attanger mer

ord tendens till ökad diskussion. Detval. finns med andraDet en svag
försökskommunerhelst skillnad mellan ochdock ingenär som

jämförSiffrorna så identiskakontrollkommuner. närär gott mansom
jämförelsepunkt gäller vid någotde två tredjeEn närvarongrupperna.

visar sig fjärdedelar alla besvaratnomineringsmöte . Det att tre av som
nomineringsmöte. Också härvarit närvarande vid någotenkäten är

ii kontrollkommunerna, 80dock aktiviteten/närvaron större procent
försökskommunerna. kan tilläggas dettill 70 i Detrelation attprocent

kandidater redan suttitutsträckning sådanai något större är som
nomineringsmötena 87period fullmäktige besöktåtminstone i somen

aktiva, i något lägreOckså de helt har varitprocent. ut-mennya
olika storlek ivi jämför kommunersträckning 66 procent. När av

omkring nomineringarna,fråga dels diskussion bland politikernaom
så finner vi inga skillnaderdels vid nomineringsmöten,närvaro som

medinte direkt jämförbaragår knyta till storleken. Mätningarna äratt
skillnader mellanundersökningarna, de tyderde tidigare attmen

motsvarandehar minskat härolika storlekkommuner sätt somav
gäller politiskt beteende.i andra sammanhang vadskett

Kandidatargument

kandidaternaegenskaper hosvi ber valledarna tala vilkaNär att om
såvallistorna,sammansättningenhänsyn till vidtar avmansom

valledar-egenskapernågra helt dominerande.framträder De somsom
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viktigast få god representation för kön, ålder och delärattna ser som
kommunen. Centerpartiet och moderata samlingspartietsav represen-

oftare andra yrkesbakgrund viktig egenskap.äntanter tar upp som en
sistnärrmdaInom parti det liksom inom demokratiNy i kom-var en

särskild merit inte offentliganställd. Provval nämnsattmun en vara
också enbart moderat Det kan dessutomrepresentant. noteras attav en
stark betoning förrepresentationen olika kommundelar framträderav
i ivalet Vaggeryd.

frågaEn till valledarna gällde det kommit några direktiv frånom
centralt håll inom respektive parti hur nomineringsprocessen bordeom

till personval infördes. dominerandeEtt intryck in-när är att
ternkommunikationen inom partierna lämnar mycket övrigt önska.att

inte ifallMan det överhuvudtaget funnits några direktivär överens om
och mindre vad de så falli skulle innehålla. framgårän Detta närom

jämför från iparti olika kommuner. Det oftastman svaren samma som
det inte heller här finns någon systematik,även ärtas upp, om

könsfördelningen kandidaterna. dettaI avseende har uppenbarligen
flera partier varit aktiva.

deAv politiska kandidaterna i försökskommunerna 20svarar
på frågan: den möjlighetenHar personrösta använtsprocent attnya

för eller föramotivering viss på valse-attemotsom upp en person
deln Den dominerande kopplade tilltypen argumentav var om man
kunde ha personligt förtroende för kandidaten eller han/hon kundeom
tänkas insats/fungeragod väl. De därefter oftast förekomman-göra en
de har antingen med viss kandidat hadegöraargumenten att att en
karisma/ i särskilt utsträckning kunde tänkas attrahera väljare, ellerstor

Ålder,kandidatensmed inställning i aktuella sakfrågor. kön och vilken
del kommunen ifrånkommer nämndes några svarande. Viav man av
frågade också: Påverkar personvalet pá något diskussionensättannat

kandidater På denna fråga svarade ja. diskussion15 Denprocentom
första frami hand kom hade med kandidaternasgöraattsom

dragningskraft på väljarna och taktiken det gällde komponeranär att
vallistorna. Personlig lämplighet och också faktorerkön harär som
tagits med i diskussionen. lite speciellt inslag, vilket ocksåEtt ärmer

rimlig konsekvens personröstningen, har med förut-göraatten av
sebarheten. Vissa kandidater tidigare varit villiga stå på listan,attsom

bara på icke valbar plats "dragplåster,garanteratmen som rena
kände sig tveksamma. Garanti inval kunde inte utfärdasmotnu mer
med säkerhet tidigare. Det bör påpekas valledarnas ochattsamma som
politikernas olika bilder vad viktigt inte inkonsistenta.ärärav som
Valledarna tillfrågades kompositionen listorna, medan politiker-om av

tillfrågades rörande enskildaargumentna personer.om
tio olika uppräknade egenskaper jämför tabellen har vi ocksåFör

politikerna försöks- på frågan:bett i både och kontrollkommuner svara
betydelse följande hos kandidatenHur Du egenskaperstor tror att
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Vi försökerkommundra personrösteri Dinhar/kan ha för att extra
uppfattning. Detperception väljarnasfram politikernas ärhär få av

taktiken i utformningenaspektkommafråga att aven avom
denställt följdfråga lyder: Angedessutomvallistorna. Vi har somen

alltsåspela roll, vilkenbordeegenskap Q ggg; avseransersom
uppfattning.politikerns egen

etoch personligkommun, parti, eifarenhKandidatargument-Tabell 3.3
bakgrund.

ÅlderErfaren- Riks- Förtro- KönÅsikt ldeolo-i Yrke Kom-Kommu-
ende förgisk politiskhetnalt kommu- mun-
kandidatfram- lojali-del kunnig-Procentandel verk- nalsom

fråga het toningsamhets- tetargumentet person-anser
ligenområdeviktigt

4 46 7313 47 3030 56 5Totalt
63 72 739 3148 4 7Linköping 31

71 4 329 261 2 7 4432Vänersborg
25 6 76 4 532 4425 57 4Vaggeryd

""8""74""6&#39;"6&#39;"""5l"3&#39;4&#39;2 " 10"""29""51"Tlâliñsiäd """
6 632 8 728 5233 60 7Lidköping

73 l 0816 51 2628 59 7Tranemo
58 6 626 83 9 2828 64Vänsterpartiet
65 5 534 814 4131 49 7Socialdemokraterna

4 419 6 7719 4423 57 3Centerpartiet
6 529 2 7810 4232 61 5Folkpartiet lib

3 80 4 460 2761 3 1328Moderaterna
80 3 l53 34 64 1337 51Kds

8 62 7 4383 6 51Miljöpartiet 27 57
80 0 344 96 12 5735 74Lokalt parti

5 44 7444 2856 4 16Erfarenhet poli- 29av
tik

72 4 549 31 75 l 1erfarenhet 30 57
Personlig bak-
grund:

3 324 4 714550 1 1425Man
69 75 750 3866 6 1237Kvinna

"iz:&#39;-"3"5&#39;"""" 6 610 33 768 7330 235a:
4 430 6 7014 4856 52936-55 år

580 534 748 4 15 5531år56-
5 6"""" "Obi 9 7160 3048 9 2229utbildning

4331 9 7512 4431 56 5Mellanutbild-
ning

43 73 544 293 l lutbild- 29 51Högre
ning

Mycketviktig.egenskapeni respektiveAndelKommentar: anger somgrupp som

faktorpersonligen denför kandidatenFörtroende ärVäljarnas som
personröstningen.roll förgenomgående spelarpolitikerna störsttror

Mycketbetydelsefjärdedelar dessdetI stor.närmaste tre somanger
för väljarnaviktigastbedömer äregenskap nästDen sommansom

Över hälften harfrågor.ställningstaganden aktuellaikandidatens
fallbåda dessamycket viktig. I ärdenna punktmarkerat som
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försökskommuneröverensstämmelsen mellan och kontrollkommu-stor
Det finns inget tyder personvalet haft någon betydelse.attner. som

Kandidatens erfarenhet och kunnighet mycket viktig ianges som av
det hälften dem besvarat enkäten. emellertidHärnännaste ärav som

inte lika homogen. Erfarenhet viktigarebilden längre anges som av
kontrollkommunerna. rimligaste förklaringenpolitikerna i Den till

skillnad just personvalet. börjar fundera ochdenna torde Närvara man
så driver diskussionen framdiskutera i persontennermer mer

specifika mindre konkreta" just erfaren-och "argument argument som
lite i skymundan. kanhet och kunnighet kommer Det samtidigt noteras

frågat vilken egenskap borde rollvi spelanär störstatt om man anser
den egenskapså kommer erfarenhet/kunnighet betonasut som som av

andel, i det två tredjedelar alla svarande. Attnärmastestörst av man
Förtroende för kandidaten personligen bör enligt politikernakan känna

personröstningen. Också i övrigtden viktigaste faktorn inästvara
till exempel trovärdighef ochpersonkarakteristikautgör som

ärlighet vanligt förekommande egenskaper vadnär anger somman
borde viktigt. Givetvis betonas också olika egenskaper kansomvara

resultat/framgång tonvikten totaltha medsägas göra, äratt settmen
klart på personegenskaperna. Politikernas bedömning medstörre är
andra 0rd väljarna sakfrâgeinriktade de bordeänäratt mer vara.

Framför vilka andra egenskaper politikernaallt när man ser som
får fritt, så framgår klartväsentliga de detnär attanser vara svara

central idagkandidaternas dragningskraft på väljarna änses som mer
tilltidigare. dock förändring inte enbart koppladDet ärär en som

kontrollkommunerna. gällerpersonvalet, den återfinns i Denävenutan
parti. Samtidigt finns detungefär lika utsträckning oberoendei stor av

erfarenhet ochgamla grundmönstret kvar, nämligen kompetens,att
kunnighet uppfattas viktigt. Vi har här inte försökt skiljamest utsom

för kandidater på valbara respektive icke valbara platser.argument
det inte går några tecken pågenerella bilden dockDen är att attatt se

valsedlarna idag "skyltfönsterkaraktär.det finns några delar av
andra iakttagelser pekar något i denInga och inga sättsvar

kan Valen i relativt aktuellriktningen. Det dock Henrynoteras att en
påstudie nomineringsprocesserna i finner teckenNorge attav

stårförtroende inom partiet viktigare för kandidater högtär som upp
viktigare för de lägrelistan, medan grupprepresentativitet blir

Valen 1988. finns med andra ord åtminstone i denplatserna Det
fortfarande inslag skyltfönster.norska urvalsproceduren ett av

någotVilken del kommunen kandidaten harrepresenterarav som
Kommundel harbetydelse i mindre kommuner.större extra stor

betydelse i Vaggeryd, där det uppenbarligen finns klar motsättningen
mellan två ocksåkonkurrerande Det den endatätorter. är typ av

där resultaten utbildningsfaktorn spelar roll.argument attanger
Kandidater utbildning något benägnamed enbart obligatorisk är mer
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dettasig dockvisarkommundel. Detbetydelsenbetona attatt av
lägregenomsnittligt någotutbildningsnivån ärväsentligen beror att

mindre kommunerna.i de
och denargumentationenmellankopplingdet någonFinns egna

utgångs-på medfrågan går barabakgrunden Denpersonliga att se
kan hahypotesoch ålder. Den ärkönfrån egenskapernapunkt man

benägnaskulleunderrepresenteradede attär meratt varagrupper som
kvinnorfall innebäraskulle i dettaegenskap. Detrespektivebetona

medelålders.frånskillnadväljare tillsåväl äldrerespektive somyngre
riktning.förväntadhelt ide gårsmå,visserligenSkillnaderna är men

såvälochviktigkönsfördelningenväljare ärKvinnliga att yngreanser
kan dessutomegenskap. Detviktigålderäldre äratt enansersom

ochkunnigheterfarenhet ochprioriterarväljareäldreattnoteras
utsträckning.särskiltförtroende ipersonligt stor

Valkampanjerna

bidragithadepersonvaletpånågra teckenutläsagick inteDet attatt
detfrågaNästanomineringsprocessen. ärunderaktivitettill större om

påintensiv ellervalkampanjengjorti valbilden annatinslaget mernya
någotkampanjaktiviteterna. Har sätt anpassatförändratsätt man

olika slag Iökat/minskat insatsernaellerorganisation resurser avav
deraskampanjen såkandidaternabedriverutsträckningvilken att egen

något sittpartiernafrämjas Harkandidaturpersonliga tappat greppav
förloppvaletsöver

Organisation

intensivstuderat, Väners-vipersonvalskommunerdetvåI tre somav
partier detsamtligavalledarna imeddelarVaggeryd, såoch attborg

föregåendetillrelationförändringar iorganisatoriskaskett någrainte
åtgärderspeciellanågravidtadet behövligtinteval. harMan attansett

kandidaterenskildafrågasedanplan. Detpå detta är omannanen
dedenIi dessa kommuner. störstatidigareannorlundaarbetat än av

Socialde-förändringar.det skettflera partierLinköping, säger atttre,
ochoffentligaminskathar satsatmokraterna stora arrangemang

handlingsfrihet.fåttlokala enheterSamtidigt har störremedia.påmer
fåttpå varje listakandidaternaförstade femcenterpartiet harInom

kandidatensenskildakampanjstrategi. Denlägga ansvaregenupp en
generellfrågadetdockSamtidigt hävdas ärbetonas. att en merom

direkt hängerinteoch deninom partietpolicyförändring att samman
hafthasamlingspartiet sigpersonvalet. Moderata sägermed en

Ocksåval.1994 årsval iföregåendevalorganisation i änstarkare
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miljöpartiet antyder förändring liknande karaktär. demokratiNyen av
något på TV-reklarn, medan övriga organisatio-satsar attmer svarar
oförändrad. finnsDet inget enhetligt i dessa föränd-är mönsternen

ringar och de motiveras i den bild valledarna inte hellerger av
personvalet. Samtidigt frågadet förändringar mycketär välom som
skulle kunna anpassningar till roll för enskildastörrevara en personer.

minskar påMan olika organisatorisk styrning ochsätt ökadger
rörelsefrihet enskilda kandidater.

När direkt frågar antal valarbetare så framhåller ettman om par
borgerliga partier i Linköping det fler aktiva och störreatt var

1991. Socialdemokraterna däremot antalet ökatattengagemang anser
1994. Det inte heller här fråga något enhetligtär vilketmönster,om
framgår jämför med kontrollkommunennär Halmstad. harDärman
fyra partier förändringar, upplevt störrerapporterarav sex som
aktivitet och i årets val. Underlaget i formstörre engagemang av svar
på frågorna i Vänersborg och Lidköpingär respektivetunnare
Vaggeryd och Tranemo. Varken i Vänersborg eller Lidköping verkar

frågadet dock några systematiska förändringar. I Vaggerydvara om
däremot aktiviteten i års1994 val, någotär istörre ettsom man par

partier hänför till personvalet. I den kommun vi jämför med,som
har det inteTranemo, skett några förändringar. Det enda parti som

visar nâgotsånär systematiskt ökad aktivitet och ökaten engagemang
socialdemokraterna. När på övriga partier detär är ettman ser mer

oregelbundet Ett partier hänför ökadmönster. aktivitet tillpar en
personvalet, materialet inte underlag för påståendeett attmen ger om

finnsdet någon påtaglig effekt försöket med valsystem.nyttmer av
Partierna på central nivå bara i fall ha gjortrapporteras ett par

försöknågra hjälpa till inför personvalet. Socialdemokraterna ochatt
centerpartiet har haft sammandrag med från för-representanter
sökskommunerna och centrala politiker. Inget parti har gått medut
några generella direktiv eller direkt försökt inriktningen.styramer

harDäremot åtminstone inom moderata samlingspartiet iman
informationsmaterial pekat effekter personvalet kan få.som
Vänsterpartiet i kommun sig ha fått hjälp med läggasäger atten upp
kampanjen, medan i parti konstaterar "vi bäst här.ett annat vetman

förefallerDet centralt håll inte tagit initiativ utansom om man
begränsat sig till insatser det kommit önskemål,göra näratt en
förvånansvärt passiv hållning partier ibland kan gå utav som annars
relativt hårt för inriktningen valkampanjerna.att styra

Vi har också här till samtliga kandidater på vallistorna förvänt oss
få deras på ifall valkampanjen har ändrats i förhållande tillatt syn

tidigare val. Frågan med inriktning på valkampanjens omfattning löd:
harHur valkampanjen förlöpt aktivitetenHar i partiet varit som

vanligt " Svarsaltemativen, hänförde sig till inledningen " Omfatt-som
jämförtning med tidigare. Mindre, Oförändrad respektivevar-
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varitomfattningen större38såTotaltStörre. procent attsett svarar
alternativetdock pâligger62Tyngdpunkten,1991.1994 procent,än

mindreomfattningentyckteendast 6oförändrad, med attprocent var
omfattningenansågandelendirekt konstateraVi kan att1994. att som

ioch 46försökskommunernai33 procentstörre procentvarvar
imedan dettilläggaMöjligen kankontrollkommunerna. attman

omfattningenuppfattade6baraförsökskommunerna procent somvar
kontrollkommunerna.iandel lldennasåmindre, procentvarsom

Lidköpinghand idet i förstasåenskilda kommunertill ärOm man ser
förefallerökning. DetteckenpolitikernaHalmstadoch i ensersom

blåst Ökat livpersonvalethävdaförunderlagnågotfinnasinte attatt
valledarintervjuernaibild vi fått attDenvalkampanjerna.i av

i sinaktivitetochgradhaft högresocialdemokraterna engagemangav
kandidaternasocialdemokratiskadeAvstöd här.fårvalkampanj även

års val.1994undervarit högreaktiviteten64 procent attanser
partierlokalamiljöpartiet ochvänsterpartiet,därefter kommerNärmast

förefalleruppfattning. Detmotsvarandehar40ungefärdär procent
ochopinionsvinden isocialdemokraterna känttroligt ryggenattsnarare

aktivitet.ökaddärför fått

Personvalskampanjer

hade 15i kommunerkandidaternapolitiskatillfrågade tredeAv
Andelarnapersonvalskampanj.formnågonbedrivitprocent av

iLinköping, 13ifrån 27 procentdockvarierade avsevärt procent
blandhögstAktivitetenVaggeryd. äritill 7Vänersborg procent

personvalskampanj.bedrivitfjärdedel hardärkandidater,moderata en
ärsocialdemokraternasochcenterpartiets representanterFolkpartiets,

bedrivitkandidatfemteharaktiva. Därlikadeti närmaste var
sådanpartierövriga ärInomkandidatur.för sinkampanjpersonlig

förekommande.sällsyntaktivitet mer
iutnyttjasskullepersonvaletsigföreställaskulle kunnaMan att

villinteochkandidater ärutsträckningspeciellt nyasomstor av
kandidaterkonstaterakunnatredan utanVi harsin tur". attpå"vänta

tankepersonval. Dennatillpositivaerfarenhetpolitisk ärtidigare mer
järnförel-ikandidatertillgenerelltdock inte närstämmer nyaserman

valda. Depolitisktvarithartidigaresådanamed senaresomse
deutsträckningsådubbeltpersonkampanj i storbedriver som

Samtidigtmandat.valtpolitisktsuttit påtidigareintekandidater som
valdavarittidigarededetmedveten är somskall att somomvaraman

vivilket sättaktivasannoliktoch ärpartiets kärnatillhör mersom
underrepresenteradebrukarvilkenEnmäter. varaän ansemangrupp

ålders-aktivadenhärväljare, mestärverksamhet,politiski unga
underrepresenterade,också ärkandidater,Kvinnliga somgruppen.



168 Bilaga 3 SOU 1996:66

bedriver personvalskampanj mindre ofta manligaän kandidater. denI
utsträckning kvinnor fortfarande oftare än står på "ickemännensom
Valbar plats", så förefaller inte dessa kainpanjsatsningar kunna ha
någon utjänmande effekt.

Tabell 4 K ampanjaktivitet.

Finansie-
ring

Andel Kan tänkasom sig
bedrivit personval- Partiet Stöd från Betalat personkampanjannan

Procent skampanj organisation själv i nästa val
Totalt 16 8 1 6 23
Linköping 27 14 2 10 29
Vänersborg 13 8 0 4 22
Vaggeryd 7 2 0 3 19
Vänsterpartiet 2 2 O O 6
Socialdemokraterna 18 15 2 0 21
Centerpartiet 20 7 0 5 29
Folkpartiet lib 17 11 0 11 22
Moderaterna 24 7 2 15 41
Kds 8 5 0 3 17
Miljöpartiet 4 0 0 0 4
Lokalt parti 3 0 0 0 7

erfarenhet ll 6 l 4 21
Minst mandatperiod 22 11 1 8en 27
Män 17 6 l 8 27
Kvinnor 14 11 l l 18
18-35år 21 13 2 3 26
36-55 år 15 7 0 7 25
56- år 13 5 1 5 16
Obl. utbildning 13 3 l 4 13
Medelutbildning 15 9 0 8 29
Högre utbilding 17 10 1 5 23

Kommentar:Narprocenttalen Finansieringunder till lägreandel denandelänsummerar en som
sighabedrivitpersonvalskampanj,såberordetsager på mindre sighabedrivitatt sageren grupp

kampanj någrakostnader.Frågan kanutan tänkasig bedrivapersonkampanjiatt nästaom man
val ställdtill dem intebedrivitpersonkampanjär i åretsval. Dock har procentenhetersom ett par

dem kampanjatvelat betona de tänkerfortsättaoch ocksåhar.attav somnu svarat

de flestaI fall kostar det driva politisk kampanj. Vi harattpengar
frågat varifrån har fått de behövliga ekonomiskaom man resurserna.
Totalt partierna denär viktigaste ñnansiären, dock följdsett tätt av
personliga insatser. Av de 15 bedrivit kampanj har 8procent som
procentenheter fått finansiering partiet och 6 procentenheter harav
betalat sin kampanj själva. förefallerDet ganska klart partierna haratt
försökt vissa Framför allt kvinnliga kandidater har tillgynna grupper.
allra delen fåttstörsta ekonomisk uppbackning sina partier, medanav
manliga kollegor något oftare betalat själva fått stödän partiet.av
Skillnaden mellan och medelålders/äldre väljare i detäryngre

lika klar.närmaste Yngre väljare har till delen fått finansieringstörsta
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via partiet, medan de något äldre betalat själva lika ofta de fåttsom
partiñnansiering. kanDet dessutom de kandidater harnoteras att som
högst utbildningsnivå i utsträckning får stödstörre partierna och iav
relativt mindre utsträckning betalar ficka. Denna skillnadsett ur egen
hänger till del med kandidater genomsnittligtatt setten samman yngre
har högre utbildningsnivå. finnsDet inte också ganskaoväntat en
markerad politisk skiljelinje det gäller finansieringen kampan-när av
jerna. Vänsterpartiets och socialdemokraternas kandidater får väsent-
ligen frånstöd partierna och betalar ingenting privat. När sedanman
förflyttar sig höger den politiska skalan så ökar andelen
egenñnansiering. Bland moderata kandidater den dubbelt så oftaär
förekommande partiñnansiering.som

Den politiska aktiviteten förstavid personvalet kanske inteär ensam
någon säker för utvecklingen. För få hur deatt ettprognos grepp om

inte bedrivit personliga valkampanjer i efterhandsom nu ser
och vilka lärdomar de dragit, har vi frågat de kan tänkasystemet om

sig på personlig kampanj i val. visarDet signästaatt satsa atten
förutom den varit aktiv, så kan ytterligare cirka 20grupp som nu

kandidaterna tänka sig sådan insats. Om denna "ambi-procent av en
tion" förverkligas så skulle vi alltså hamna i situation där änen mer

tredje kandidat bedriver sin personliga kampanj. Kvinnornavar var
något mindre aktiva, de manliga kandidaterna.än Denna skillnad
kommer förstärkas. Mer fjärde manlig mindreänsnarast att motvar

femte kvinnlig kandidat kanän tänka sig driva kampanj i nästaattvar
val. Medelålders kandidater skulle enligt denna "prognos hårdare än
i 1994 års val konkurrera med de kandidaterna. De medelåldersyngsta

inte förlora Kandidater saknar direktterräng.accepterar att som
politisk erfarenhet har också möjligheten och det förefallernoterat som

andel i detta val kommerstörre än utnyttja denna möjlighetattom en
för få sitt första politiska mandat. Vid jämförelse mellanatt en
partierna kommer dock inte fram några frågaDetmönster. ärnya om

allmän inriktning på ökad personvalsaktivitet, den därär störsten men
aktiviteten redan och mindreär där den mindre.störst ärnu nu

enskild kandidatEn bedriver sin personvalskampanj harsom egen
givetvis, han/hon har ekonomisktäven stöd, ganska begränsadeom

Begränsningarna ligger dels i vilket kan mycketresurser. pengar, vara
viktigt, också i kapacitet och i tid. Kandidaten måste deltamen ensam
överallt och kan inte, på partinivå planerar kampanj,närsom man en
lita på andra klarar de delar kandidaten inte själv hinner med.att av
Dessutom kan kandidaten inte lita eller få hjälp kollegor medav
längre erfarenhet eller med speciell kompetens. Samtliga dessaannan
faktorer förväntas påverka valet kampanjtekniker.av
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Kampanjtekniker.3.5Tabell

AndelAn-Bro- Torg- Ar-Media Dörr- Annon- som
bedrivitbets-sering schyr mötenknack- nat person-

valskampanjplats-ningProcent
besök

7 167 23 84 3Totalt
12 2713 3147 48Linköping
7 135 l2 73 lVänersborg
2 72 2 ll2 0Vaggeryd

2O 0O 00 02Vänsterpartiet
6 189 42 14lSocialdemokraterna 5
8 206 02 72Centerpartiet 6

178 3 l8 64Folkpartiet lib 7
24ll l 162 l l10Moderaterna 5

3 83 l2 33 lKds
0 44 00 00 0Miljöpartiet

30 0 250 33Lokalt parti 0
l 65 52 l2erfarenhet

8 2210 25mandatpe- 8 4Minst en
riod

172 88 64 25Män
148 l 53 83 2Kvinnor
2110 22 132418-35år
152 75 63 35år36-55
136 l 492 l456- år

36 138 222 lObl utbildning
6 1528 73 4Medelutbildning 5

l 9 178 73 3utbildning 5Högre

Fleraalternativkunderespektiveteknik.han/honoch fickVarKommentar: använtangeomen
för tolkningreferenspunktpersonvalskampanj inlagdbedrivitAndelen är avensomsomanges.

samtligakandidater.i tabellensiffrorna i tabellen.Basen är

skillnader detfinns nâgradet inte närkan först konstaterasDet att
tillmed hänsynkandidaterkampanj mellandrivagäller tagensättet att

tyckergivetvis deDockpersonval ellergillar är attsommanom
finns vissagenerellt Detaktivapersonvalbra meddet sett.är mer

vilketkopplas till detkantekniker sättskillnader i valet somav
står försjälvakandidatersin kampanj. Definansierat somman

sig knacka dörr,utsträckningikostnaderna har ägnat attstor
tillhar utnyttjathaft partistödkandidatermedan de attresursernasom

förutsättningaruppenbarligenPartistödetbroschyrer.trycka gerupp
tillstimulerarväljare,till flernåför kandidaten att ut men

med väljarna.direktkontakt
iöverhuvudtagetframgått tidigare, störrestörreAktiviteten är som

det högreligger bakomskillnaddennakommuner. Det är som
framförDeti kommuner.olika tekniker ärutnyttjandet alla störreav

kandidaternaochbroschyrerpropaganda torgmötenallt via somgenom
i de tvåpersonkandidaternasig frånskiljerkommuneni den största ut

används inte iMediaundersökta kommunerna.övriga storamer
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i småkommuner enligt resultaten här. användsDäremot mediaän
särskilt ofta kandidater redan tidigare har varit med och blivitav som
valda till något politiskt uppdrag. övrigt kan konstaterasI modera-att

oftasärskilt dörrknackning och liksom kandidater frånter satsat
lokala partier, på andra former aktiviteter. Folkpartikandidateregna av

särskilthar i utsträckning sina på annonsering.stor satsat resurser
Broschyrer form relativt ofta utnyttjas äldreär setten som av
kandidater, medan och kandidater tidigare erfarenhet hittarutanyngre
på andra former de vi frågat här. Det uppenbartän är attsom om
olika kandidater utnyttjar olika tekniker. Lokala förut-grupper av

och partitraditioner såväl kandidaternassättningar tycke och smaksom
verkar ha betydelse för valet driva kampanjen.sätt attav

Personvalets genomslag

haft någon förHar inslaget personval betydelse valkampanjensav
effektförlopp En borde rimligen enskildasett attvara personer

kommer i i personvalskommunerna. kan,Detcentrummer men
behöver inte, ske på sakfrågornas bekostnad. kan tänka sigMan att

förändras, förstaargumentationen påverkas och i hand i riktning mot
med direkt personkoppling. Vid sidan sakfrågornasargumentmer om

valkampanjen, så ocksåabsoluta och relativa i kanutrymme man
politiska sakfrågoreventuellt tänka sig argumentationen vad gälleratt

förändras. Vissa sakfrågor, kanske skulle kommit isom annars
blickfånget därförskymundan kommer dessutom i de drivsatt av en

kandidat personkampanj. börjar frågaeffektiv i sin Vi medär attsom
politikerna de observerat personvalskampanjer inom sitthur mycket

från parti. andraparti och Irepresentanter annat ett stegeget av ser
vi det enskilda kommit speciellt mycketstämmer attom personer

frågar deti personvalskommunerna och till sist vii centrum oss om
till förändraduppfatta några systematiska tendensergår argumenta-att

tion.
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på valkampanjen.personenUppmärksamhetTabell 3.6

Uppmärksamhet andrapersonvalskampanj änMärkt
ledande företrädareinom partietProcent egna

1042Totalt
656Linköping
l l45Vänersborg
1324Vaggeryd
29Vänsterpartiet
1338Socialdemokraterna
752Centerpartiet
2573Folkpartietlib
558Moderaterna
523Kds
44Miljöpartiet
76partiLokalt

personvalskampanjfrån andramärkt formlyder: "Har Du någonFrågornaKommentar: av
andra i partietpersonvalsinslagetlett tillrespektiveHar änDitt partikandidateri att personer

valkampanjuppmärksamheti åretsföreträdarnafåttlokala ledandede mer av

kandidater hafyra tio politiskasig någotTotalt änsägersett avmer
parti. Hurinom sittpersonvalskampanjformnågonmärkt egetav

finnshur mycket detberoendenaturligtvismärkermycket är avman
imärktsabsolutPersonvalskampanjer harmärka. mestsettatt

deVaggeryd, däroch minst ivanligastdär de varitLinköping,
dock inteUppmärksamheten harutsträckning.i mindreförekommer

frekvensentill den lågahänsynproportionellt. Medminskat tagen av
många kandida-märktsVaggeryd, så har denpersonvalskampanj i av

förskjutitsuppmärksamhetenså frågandessutomDet är attter. om
något benägensåföreträdarna,ledandefrån de är att svaramerman

färre. Folk-kampanjerna varitmindre kommunernai de trots att
personvalskampanjmärktsärskilt oftabådepartikandidaterna har av
uppmärksamhetenförskjutningtyckt sigpartiet ochinom notera aven

annonseringdenMöjligen harföreträdarna.ledandedeandra änmot
haft betydelse.vi noterat

självaDeroll observatörer.politiker ihärVi frågar somen som
utsträck-såi dubbeltemellertidpersonvalskampanj harbedrivit stor

alltså integårkampanjer. Dettill andrasövriga lagt märkening som
sanningen här. Debildabsolutdirekt säga attatt avman ger en

partier kommeroch mellanfinns mellan kommunerskillnader som
villdel vadavsevärdbilden tillSamtidigt berorfram.klart man se

betraktaren.också någotoch bilden säger om
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på sakfrågor.Tabell 7 Effekter ochargument

Andel Andel andraatt attansersom anser som
påverkats sakfrågorargumentationen aktualiseratsProcent

1211Totalt
10Linköping 9

Vänersborg 9 10
18Vaggeryd 14

ll 9Vänsterpartiet
15Socialdemokraterna 14
10Centerpartiet l l
18Folkpartiet lib ll

8 7Moderaterna
ll10Kds

8 14Miljöpartiet
6 22Lokalt parti

personvalskampanj/dis-Har valkampanjeni övrigt påverkatsFrågan lyder:Kommentar: av
kommit upp.förändrats" respektiveHar andrafrågorkussion Har sättetatt argumentera

förändringtycker sig ha någontionde politikerBara noterat avvar
hänföras tillpå sakfrågor kanargumentation eller inriktning som

detkommunerna måttliga,personvalet. Skillnaderna mellan är men
upplevt effekternaförefaller ändå värt mestatt notera att man som

minst oftadär personvalsaktivitetenpåtagliga i den kommun var
kampanjernaredan kunnat observeraförekommande. Vi har att
utsträckninghär och iuppmärksammats relativt störstsett mest

framstår alltmeruppmärksammas. Detpåverkat vilka personer som
genomslag ikampanj fårenstakaklart störreävenatt enpersoners

enkel relation mellanfinns däremot ingenmindre kommun. Det
föroch bedömning betydelsepersonvalsaktivitet i olika partier av

aktiva medpolitiker,förlopp. Moderatavalkampanjens är mestsom
tycker i liten utsträckningpersonvalskampanjer, att argumenta-egna

förochpåverkats. Miljöpartistertion eller sakfrågor representanter
utsträckning, tycker ändåkampanj i minstpartier, vilka drivitlokala
skulle skettaktualiseratsandra sakfrågor än utanatt person-som

barafrågan intesammanhangetvalsinslag. bör iDet noteras att avser
med andra ord intevalrörelsen.partiet hela Detdet ärutanegna

aktivitetensamband med denskall hitta någotsjälvklart viatt egna
varit aktivaframgått de självaockså samtidigtdetäven att somom

frågatolkas så deteffekter. kanmärkt Det ärattmest en om
sig effektpositiva förväntadeinfriade förväntningar. De är storsom

alltför liten.effekten blev Debesvikna därför äroch de är att som
blivitbesvikna därför dennågon effekt ochnegativa ville inte ha är att

alltför stor.
fysiskaalltid företrädaspartier måste bekantPolitiska avsom

programrnatiskt betonarpartietgällerDetta även attompersoner.
heltåtminstone teoretisktroll. kaninte spelar någon Manpersonerna

Ofta har dock ikandidaterna.de enskildaundvika att presentera man
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deutsträckningåtminstone någon att presenterasatsat resurser
deha sigpartierna. Det kanföreträda rörtskall ompersoner som

Partiernasdäremellan.eller någotsamtligaledande företrädarna,
traditioner i olikaskildakan finnasvariera och detpolicies kan

finns någraförsöka detVi skallavseende.i dettakommuner se om
elleromfattningenhar påverkatpersonvalskampanjentecken att av

kandidater.enskildapresentationeninriktningen på av

personval ochmed ochkommunerPersonpresentation iTabell 3.8 utan
i olika partier.

kandidaterpresentation enskildaPartiets av

Övriga särskildalngaSamtliga iKandidaterledande/De som
presentationernormalt icke likakanskelistan storhögt av

kandida-omfattning enskildavalbar platskommer inProcent
ter
35122645Walt
329l652Linköping
42l63633Vänersborg
384 7349Vaggeryd

"" """""" "IK"lb""""" "2 """"""ä""""""" """""51Hålñêñaä
3382750Lidköping
3821l534Tranemo
49123l 52lVänsterpartiet
191841049Socialdemokraterna
2612l556Centerpartiet
375246FolkpartietIib
398l547Moderaterna
4660l47Kds
7220O26Miljöpartiet
65ll0518partiLokalt

gåttparti tidigareDittinområgeformulering: Har änFKommentar: merman
fall gälltdet i såja, vilka harkandidater Omenskildain för att presentera

tabellen.framgår isvarsalternativen

harkampanjtekniken. ViförekommandevanligastBroschyrer denär
valledare samlaochpartikansliermedkontakterförsökt att genom

dethartvå kommunernapartierna. defrån I störstatryckt materialallt
trettioinnehölldessatrycksaker. Avtrettiotalvardera produceratsi ett

ochAktivitetenenskild kandidat.fokusering pårespektive 45 procent
båda kommuner.likartad i dessarelativtmaterialetinriktningen är

finner vi desto störrekommunernatvâ mellanstorapå deviNär ser
ungefär likatrycksakerantaletVänersborgskillnader. I stortär som

påtagligtpersonfokuseringenmedan ärkommunerna,i de större
uppgift producerat avsevärtenligtLidköping hariPartiernastörre.

fokuseradedel demmindrebara årtrycksaker ochfärre aven
medjämförbarttrycksakerantaletminsta kommunernade ärIperson.
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antalet i Lidköping, medan däremot andelen med personfokusering är
högre i något tidigare fall. gårDet inte i broschyrmaterialetän att
finna några belägg för personcentreringen verkligen skulleatt vara

i försöks- i kontrollkommunerna. Däremot kan dennastörre än man
hävda personfokuseringengrundval i små kommunerär större änatt

i Lidköping här undantag från dettaäven utgör mönster.ettstora, om

PersonfokuseringTabell 9 i trycksaker.

Antal trycksaker Procentandel med personfokusering
33Linköping 30

Halmstad 31 45
Vänersborg 30 53
Lidköping l2 l7
Vaggeryd 12 75
Tranemo 14 86

frågar valledarna presentationen kandidaterNär enskildaman om av
förstablir entydigt. Man koncentrerar sig i hand partiin-svaret

formation. Presentation enskilda kandidater har ofta skettav
kandidaternas partierna ibland lagt mindre deläveneget omansvar, en

på enskilda kandidater. När jämför Linköping medresursernaav man
Halmstad så förefaller det det funnits något intressestörreettsom om

deför enskilda kandidaterna i Linköping. går inteDetatt presentera
utläsa något entydigt i övriga kommuner och det finnsmönsteratt

alltså knappast underlag för hävda det fråga effektäratt att om en av
skulle ocksåpersonvalet. Det kunna tidigare befintlig skillnadvara en

fortlever.som
såFrågan till politikerna personpresentationen ställd detär attom

framgå det någon förändring sedan föregående val.skulle skettom
på svarsfördelningen blir dock tveksam till frågansNär man ser man

validitet i detta avseende. Om tolkar strikt enligt frågansman svaren
formulering så skulle i utsträckning genomgående ha ökatstorman
koncentrationen till de kandidater står högst på listan. Svarensom ger
sannolikt bild i vilken omfattning det förekommer olikamer en av

personpresentation bild förändring presentationer-iäntyper av en av
uppnående huvudsakliga syftet, personvalsför-För det attna. av se om

söket någon roll, behöverspelat inte detta något avgörandeutgöra
fall jämföra försökskommunerhinder. Vi kan i alla och kontrollkom-

olikarespektive partier.muner,
ledandeTotalt presentation de kandidaterna den vanligasteärsett av

handlingslinjen. lika andel politikerna dockNästan stor rapporterarav
inte alls några presentationer enskilda kandidater. Detgöratt man av

finns inga systematiska skillnader mellan kommuner sig medvare
hänsyn till försök eller ej, eller med till Vi får hellerhänsyn storlek.
inget stöd för det finns verklig skillnad mellan Linköping ochatt en
Halmstad, vilket från valledarna antydde.svaren
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politikernas på deFlertalet partier enligt att presenterasatsar svar
miljöpartiet och lokala partierkandidaterna. Vänsterpartiet,ledande

hand det inte sker någoni förstaundantag. Härutgör attsvarar man
Med hjälp frånenskilda kandidater.särskild presentation av svarenav

finnsdet i de första fallenkan vi konstateravalledarna närmastatt en
handlingslinje. fråga lokala partiergrund för denna Iideologisk ärom

motsättning mellan partiinte upplever någonsådet att mansnarare
och person.

personkampanjerEffekten av

personvalskam-sig ipolitisk kandidatSkälet till att enengageraren
skall flerförväntar sig kampanjengivetvis han/honpanj är attatt ge

Är kampanjernaförhoppning ellerbara fromdettaröster. geren
de kandidaterpå mångaVi har hurutdelning personröstersett som

lyckats få ochoch VaggerydLinköping, Vänersborgställt iupp
bedrivit någonuppgifter huruvida dedetta till derasrelaterat omegna

framkommitredanMed tanke detpersonkampanj. attatt person-
erfarenhet blandmed tidigarebland politiker änkampanj vanligareär

analys också kontrolleraskäl i dennaså finns klarakandidater, attnya
Viväsentliga faktorn.denverkligen kampanjen gördet ärär somom

erfarenhethur långundersöka delsanalysen samtidigtidet attgenom
mandatperioder, dels hans/hennesi antalkandidaten har mättsom

kandidaten finns pånedåt. Omplats ochlistan från 1:aplacering
dessa.den högsta Denutgår vi ifrånflera listorolika plats av

nedanstående tabelloch iregressionsanalysteknik vi använder är
lutningskoefñci-standardiserademed hjälpredovisas effekten mätt av

betydelse de olikajämföra hurdirekt kaninnebär viDet storattenter.
ochkommuneralltså iAnalysen kanhar. görasfaktorerna utan atttre

jämför vi ocksåriktigaden självklarttolkningenanspråk ärgöra att
på kommunstorle-finns teckenoch detkommunerna attseparat ser om

betydelse.ken har

några jörklaringsfaktører.Tabell 3.10 Antal personröster -
Andel forklaradBedrivitAntal egenper-. varianssonvalskampanjPlaceringpå listamandatperioderlå-koefñcienter

0.26 0.19-0.l50.25Totalt
0.280.28-O.2O0.33Linköping
0.09-0.2O0.19Vänersborg -
0.26-O.440.24Vaggeryd -

totalmate-95-procentsnivå. analysenpålkoefficienter signifikantapåAngivnaKommentar: är
listan negativaför placeringKoefficientemaantal invånare. ärkontroll skett förrialet hr

högreplatsen, lvärde.Högstamed lägre änplacering liktydigt äreftersom högre ettär nren
platsen, 2högstanäst nr
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undersökerNär samtliga kandidater så erfarenhetens längdärman
antal mandatperioder och personkampanj lika viktiga för huren egen
många får. hög placering listan bidrar ocksåEnpersonröster man
till många effekten något mindre. denIpersonröster, är störstamen

de kommunerna, Linköping, blir bilden ungefär densamma. Itreav
både Vänersborg och Vaggeryd så visar sig den kampanjen saknaegna
betydelse för hur många får. VänersborgI har ocksåpersonröster man
placering listan ryckt till ha lika betydelse antaletatt storupp som
mandatperioder. den minsta kommunen, Vaggeryd, så relationernal är
till och med omkastade i jämförelse med den kommunen. Härstörsta

placering på listan mycket avgörande hur länge suttitär änmer man
politiskt mandat.

del skillnadernaTill kan kopplas till andelen bedrivitatten som
kampanj i Linköping. kan dessutom finnas skillnaderDetär större
mellan kommunerna det gäller de bedrivit kampanj ocksånär om som
står kommunerhögt listorna. När undersöker endast tremanupp
finns skäl omgärda alla tolkningar icke helt systematiska resultatatt av

förefallermed reservationer. Det emellertid klart alla deatt tre
undersökta faktorerna relevanta, i olika grad i olikaär änom
sammanhang.

Representationsideologi

Valda kan sin roll på olika Begreppetsätt.representanter se represen-
användas sammanfattande förtationsideologi kan termsom en synen

vårt politiska utgår diskussionen irepresentantrollen. I system
från de politiska partierna och vilken roll de spelar.första hand Att

central roll diskussion. Frågan i stället hur centraldet är ärär utomen
de valda i situationer där derasden Hurär. representanternaagerar

uppfattning i väsentliga frågor i konflikt med partiets elleräregen
med väljarnas uppfattningar. Personvalet kopplar markeratett mer

och valda. fimis därför skältidigare väljare Detsätt än attsamman
fråga sig hur på sin roll. Man kan därrepresentanterna somser

personligen utseddmed viss uppleva sigrättrepresentant som av
det skall någon meningväljarna. Ett sätt äratt attresonera om vara

utsträckning tidigarepersonval så måste den valde imed större än
uppfatt-"personligt, det vill på grundval sinasäga egnaagera av

han/hon väljsden valde i och medningar. Ett synsätt är attannat att
väljare. Denfår personligt mandat från sinapersonligen också ett

väljarnaslyhörd förutsträckningvalde förväntas i särskilt stor vara
och depolitikerdedåkrav eller önskemål. rimlig hypotesEn är att

benägnabörpersonvalpositivt inställda till attpartier är vara mersom
grundvalpåkonfliktsituation böribetona representantenatt ageraen



Bilaga178 3 sou 1996:66

uppfattning partiets linje.väljarnas och/eller enligtänegen snarareav
kan ytterligare och sigMan driva sägaresonemanget ett steg att

personligt förtroende skulle kännakandidater valts på grundvalsom av
bedömningar, medan kandida-speciell skyldighet sinagöraatt egnaen

grundval ståndpunkter i vissa frågorvalts till exempelter avsom
kanske tillsig förpliktade driva dessa frågor och ochborde känna att

frågornatill deras väljare modifierar sin hurmed hänsynta synom
har vi dock möjlighetbör hanteras. hypotesenDen att testasenare

empiriskt.
verkligheten i formVi skall del dessa hypoteserpröva moten av av

först och främstpolitikernas uppfattningar området. Det visar sig
relativ majoritet alla svarande den valde iattatt anser enen av

enligt sin övertygelse. Omkring tvåkonfliktsituation skall agera egen
uppfattning. vanligastfem svarande företräder denna Därnäst ärav

prioritera partiets uppfattning och på tredjeståndpunkten böratt man
uppfattning. tionde politiker väljerplats kommer väljarnas Var

svarsalternativ. Vi börjar med på idessutom synsättetattett eget se
bra eller dåligt. finnsrelation till uppfattningen personval Detsomom

och viktenframför samband mellan personvalallt klartett synen
positiva tillprioritera de väljarnas De äratt syn. somegnaav

skalloftare i konfliktsituationpersonval representantenatt enanser
väljarna finnsenligt uppfattning de har. Detden ettegnaagera
samband med prioriteringmotsvarande, något mindre tydligt, avmen

särskilt ofta dennaövertygelsen. Också härden attanser manegna
personval.positivt inställd tillövertygelse viktigår ärom man

till och andelensvarsalternativen 100Eftersom procent somsummerar
ocksåganska givet vi därmedliten, så detväljer "annat svar är är att

partietsgäller viljan prioriterasamband dethar näromvänt attett
framför allt sådana negativtviktigtuppfattning. Detta ärav somanses

för vi utgickSå långt får vi stöd den hypotesinställda till personval.
också för fortsättningen, i partierifrån. Går det finna stöd attatt man

motsvarandegått in för personval haroch i kommuner där man
synsätt

kontrollkom-så finner vi ivi först kommunerOm att manser
priorite-i försökskommunernai något utsträckning änstörremunerna

så långtuppfattningar. Skillnaden liten,partiernas stämmerär menrar
respektivepå väljarnasvi går vidare och på hurdet. När man serser

så går det dock inte längreuppfattningar, attrepresentanternas egna
grund för tankenfinns ingennågot entydigt Detmönster. attse

sig någonpersonval skulle ha tillägnatpolitiker där tillämpatman
representantrollen.speciell påsyn

handolika partier I förstahar då inomVilken uppfattning man
visat sigVänsterpartiet, tidigareocksåsocialdemokratin, sommen

partietspersonval, betonar härinställda tillrelativt negativtsettvara
partietskonfliktsituation gåbör iroll. valdaDe representanterna en
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oftastsocialdemokratiska politiker denna denBlandlinje. är syn
vanlig inom vänsterpartiet.förekommande och den också relativtär

denpartierna på personval,flertalet de övrigaInom äroavsett synav
på denförekommande uppfattningen skall gåoftast att egnaman

vanligasteväljarnas uppfattningövertygelsen. Oftast finns nästsom
svarsalternativ.

personval.Representationsideologi ochTabell 11

väljarnas Enligt SummaPartiets AnnatEgna sättegen
nedanövertygelse diskuterasuppfattning uppfattning procentProcent

1001023 3928Totalt
1001714 3732Linköping
10036 1220 22Vänersborg
10048 520 27Vaggeryd

""" ""77Ö"""" "9"""3U"""""HEIFnTvTzzY 3229
9 10027 3925Lidköping

10020 43 730Tranemo
1001424 3329Vänsterpartiet
10029 942 20Socialdemokraterna
1001118 4624Centerpartiet
100829 44Iib 19Folkpartiet
100926 4025Moderaterna
100720 5220Kds

16 100502311Miljöpartiet
13 1003118 38Lokaltparti

100123832 18Erfarenhet politikav
10084025 26erfarenhet

personval:Synpå
9 l 004127bra 23Mycket

1001022 4027Ganskabra
100920 36dåligt 35Varken bra eller

16 l 0018 3828Ganskadåligt
2 1003156 1ldåligtMycket

Personlig bakgrund:
008 14128 23Man

13 1003728 22Kvinna
10094429 18år18-35
100104227 2136-55 år
10032 8293056- år
10034 62238Obl utbildning
100823 37Mellanutbildning 32
1001223 4421utbildningHögre

personvalsåkanlyder: När införbasenför dennaanalysFråganKommentar: utgör mansom
det vidkontliktsituation. Omfullmaktigcledamothamnar irisken fördet öka att enen

mellankonfliktkommunfullmäktigeuppstårviktiga principfrågor ibehandlingen enenav
dåuppfattning,hur Duochpartietsellerväljarnasuppfattningfullmäktigeledamots attanseregen

uppfattning,enligtSvarsaltemativenbör rösta Börfullmäktigeledamoten sitt partisröstavar
kundeövertygelse.enligt Manenligt väljaresuppfattning,Bör ävenBör röstasinarösta egen

ord.medsvara egna

prioriterari dessaundantag. PolitikernadockLokala partier utgör ett
miljöpartiet,påuppfattningar. Med tankeväljarnasförsta handi att

härpersonval,relativt negativ tillframgåtttidigaredär ärman som
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konflikt,övertygelsen viktigast i såstarkt markerar den egna som en
någotpersonvalinte börbör poängteras att somse synen somman

föreställa sigpå representantrollen. Om skallorsakar viss mansynen
riktning.så går orsakspilen ienkel kausalmodell motsattsnarareen

bestämd på allmänideo-rollSynen ärrepresentantemas snarare mer
det i vissa fall, integrund. Vad vi illustrerar härlogisk är att men

olikasammanhängande i dessanödvändigtvis överallt, finns en syn
avseenden.

politikerbetydelse för partier och iTabell 3.12 Persønvalets ett
representationsperspektiv.

PersonvalPersonval PersonvalPersonvald bör gör gör att
partierna inte kanlegitimerar politiska arbetetföreträda sina egna

svårstyrt sittväljare partiernaIndex ta ansvar
16 -20325Totalt

-39-4-13 32linköping
-3312-8 40Vänersborg
-162119 35Vaggeryd

""" """"" "20 """""""" TTG """""""""" "30"""" "" "TIHäñTsTaT
-226 319Lidköping
-42712Tranemo
-914 24-16Vänsterpartiet
l 022lSocialdemokraterna -
81631Centerpartiet 5

-221514 44Folkpartiet lib
-27622 39Moderaterna

18 -233711Kds
19 -2220lMiljöpartiet

-19 -5835 47Lokalt pani
-24150 27Erfarenhet politikav

16 -178 35erfarenhet
Synpå personval:

-47-916 46Mycket bra
-212130Ganskabra
1221 41braeller 1Varken

dåligt
43 326Ganskadåligt -8

5081dåligt -14 -11Mycket
Personligbakgrund:

18 -17323Man
-221432Kvinna 6
-301033-818-35år

18 -1730236-55 år
-2035 141956- år

29 -63220Obl utbildning
-1420Mellanutbild- 355

ning
9 -2831utbild-Högre

ning

nedan. kan instämmaipåståenden sin helhetåterges ManFråganbestårKommentar: somav
maximivårdetfrånpåståenden. indexharkonstruerats gårellermindregradi dessa Ettstörre som

får indexetminimivärdet-l00.helt åsiktinnebär alla instämmer.Når allahar100 motsattattsom
personval".själv följandepåståendenPåståendenainledsmed Vad Du rörtexten: somomanser
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hanfåttde väljaresärskiltföreträdabörinvaldpåblirförstalyder:Den personrösterDet som
klagarmänniskorlegitimitetåtlyder: kan partierna närtvå Detstöd Påstående genummerav.

politiska arbetetinnebär detutformat.tredje Detpolitikerna. Detbristandetilltro till år attöver
påståendetlyder:med Sistasamverkavillledamöter partiet.kanfåblir svårstyrt.Man intein som

inför väljarna.fallakanlängreinnebär sittPersønval intepartierna taatt ansvar

valderfarenhettidigareharnågotvi sedanNär sommanomser
sig detföreställarimligtemellertidså det attattärrepresentant mer

harsocialisation. Deformorsakssamband ifinns somett enav
roll.partiets Debetona ärbenägnaerfarenhettidigare är att mermer

erfarenhet betonartidigaresaknarpartierna. Deetablerade i mersom
skillna-systematiskaingafinnsviktig. Detuppfattningväljarnas som

politikerdel. Däremotkvinnor i denna ärochmellander män yngre
denbetonasärskilt benägnautbildningmed högresådana attoch egna

uppfattning.väljarnasbetonarpolitikeräldremedanövertygelsen,
partietsdrivamindre intresseocksåinnebärutbildning attHögre av

viktig.ståndpunkt som
personvalet harbetydelsevilkenfrågatdirektocksåVi har ommer

ochrollpartiernastillanknytningsynpunkter medolikanågraur
till fyraställningfåttharPolitikernarepresentantrollen. tasynen

respektivedelvishelt ellerinstämmakunnatpåståenden. De harolika
gjortvi sedanhargrundvalPåhelt.delvis elleravstånd svarenavta

samtligatill -100instämmersamtliga+100 targår frånindex som
utsträckningvilkengäller ipåståendetförstaavstånd. Dethelt
valt dem. Iföreträda demskallspecielltpolitikerpersonvalda som

avstånddelika mångainstämmer tarförsökskommunema somsom
instämmandegradenkontrollkommunernapåstående. ärIfrån detta av

något högre.
avståndinstämmerfler ändet tarTotalt avsevärtär somsett som

Andelenpartierna.legitimitetpersonvalpåståendetifrån somatt ger
kontrollkommu-iförsökskommunemai ännågot högreinstämmer är

detpersonval görfrågangällerpåståendettredjeDet omnerna.
föröverviktmåttligtotaltdetHärsvårstyrt.politiska arbetet är en

kontrollkommunerna äniklartövervikt störreinstärmnande. Denna är
personvalgäller görpåståendet attsistaDetförsökskommunema.i om

Avståndstagandetväljarna.införsitt fullakanintepartierna ta ansvar
avståndpåstående. Dei dettainstämmandet tarnågot änstörreär som

politikernaSammantaget ärförsökskommunema.allt iframförfinns
personvalbenägnapersonval attde kommuner prövati somsesom

negativaellerproblemmindreoch någotspecielltmindre gersom
skulleerfarenhet. Maninte harpolitikerkonsekvenser än egensom

självinnanöverdrivendet finnsdettolkakunna manatt oroensom
personval.prövat

börutsträckningsärskildpolitiker ipersonvaldUppfattningen att en
fördelad. Dennajämntintehonom/hennevalt ärföreträda dem som

lokalparti,frånpolitikerpolitiker ochborgerligahandi förstaharsyn
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vidare sådana positivt inställda tillär personval, äldre ochsamt som
sådana enbart har obligatorisk utbildning. Dessutom omfattassom

åsiktdenna särskilt dem politiker iattav som anser man som en
konfliktsituation där partiets, väljarnas och uppfattningar inte gåregna

förena, skall välja enligt väljarnas uppfattningar. Upp-röstaatt att
fattningen personval legitimerar partierna företräds ocksåatt av
borgerliga och lokalpartipolitiker, sådana tycker brasamt av som om
personval. Det bara lokalpartipolitiker avstånd frånär tankentarsom

personval det politiska arbetet svårstyrt. Politiker frångöratt
vänsterpartiet och socialdemokraterna instämmer däremot i något

utsträckning övriga. politikerDe har högst utbildningstörre än som
mindre oroade för sådan utveckling övriga.är änen
Tanken personval partierna inte kan sitt avvisasgöratt att ta ansvar

framför allt lokalpolitiker. Samtliga borgerliga politiker samtav
miljöpartiets dock också avvisandeär än vänster-representanter mer
partiet och socialdemokraterna. De positivt inställda tillärsom
personval avvisar också eftertryckligt denna tanke. utbildnings-Högre
nivå också benägen avstånd. Dengör är över-att att taman mer
gripande bild får framförhär det allt personvalär ärattman synen

avgörande för vilka uppfattningar har.ärsom man
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Väljarna4

personvaletkännedomVäljarnas om

information/kunskapsammanhang belagtolikaflerafinns i attDet om
Jfr Johanssonmindre kommuneripolitikenlokala är störreden

dendetta störregrunden förteoretiska1994a. Den antas vara
mindre kommuner.kännedomochöverblicktillmöjligheten omav

ocksåföreställa sigrimligtdettordetolkningsådanMed attvaraen
förintresseStortkommuner.i mindrenår framinformation lättareatt

försannolikheterfarenhetsmässigtockså större attinnebärpolitik man
emellertidfinnstill Detalltså kännerochinformationennoterat mer.

med litetpekarresultatochteoriersamtidigt mot att personersom
ipolitikenpolitik tenderar persontermerförintresse att merse

påverka ikunnamöjligenskulleDetta225Miller,Harrop s
uppfattar in-gradi hur höggällerdetriktning när manmotsatt

personfaktorerocksåsannoliktpåverkar ut-fonnation. Dessutom som
information. Vârgradhur högiålder och könbildning, noterarman

och harintresseradeallmänt ärhypotes settär att mergrupper som
fråga.denna Dessaockså ivälinfonneradekunskaper är grupperstörre

ochäldreochmedelåldersutbildning,med högre personerär personer
ocksådockfinns59 Det1981,JohanssonWesterståhlJfrmän s

i dettaoch kvinnormellanskillnader mänpekarresultat attmotsom
minska.avseende håller att

Informationskanaler

generelltinformationskanalervilkadiskuteratinledningsvisVi har som
medborgarnagällerdetfungera bästförväntas attkan gesett om

Härförändringar.politiskaaktuelladeninfonnation typen avom nu
information.fåttväljareolikavilketpåvi sättskall grupper avse

delssammanhangi olika ärfungeratvadBestämmande för som
främsthärdiskuterats,tidigaredeneffektivitetssynpunkter typ somav

givetvisgenomslagetDelsoch tilltro. äruppmärksamhetmedliktydigt
ats/förekommitutnyttjöverhuvudtagetkanalrespektiveberoende omav

aktuella kommunen.deni
hainteöverhuvudtagetsigväljaretionde sägermindreNågot än var

okunnigaAndelen heltpersonval. ärdet skulletalashört att varaom
inte någotdockövrigt finnsIkommunerna.två minstai deminst

informations-ochkommunstorleksamband mellansystematisktriktigt
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nivå. Man har i mindre kommuner bredare spektrum infonna-ett av
tionskanaler i kommuner.än större I de minsta kommunerna har i

genomgående andel fått informationstort störresett varjegenom
enskild uppräknad kanal. Enda undantaget annan kanal, därär man
alltså själv fått fylla i vilken det varit fråga Denna vanligare iärom.

kommunerstörre innehåller genomgående ungefärmen samma
kanaler; i första hand samtal med närstående och valsedlar eller
broschyrer kommit tillsammans med valsedlar.som

Den allmänna bilden etermedia haftär betydelse i mindrestörstatt
kommuner. Solna extremfallutgör möjligen kan gå iett sägassom
förväntad riktning, alltför långt. Vi har ingen kommunmen annan

kontrollera det ligger ändå tillatt hands föreställanäramot, attmen
sig regionala/lokala etermedia Stockholmsdomineradeatt är och inte

särskilt uppmärksamhetägnat något berör bara flerastor som en av
förortskommuner. Helt enligt vad vi på allmänna teoretiska grunder
kan förvänta så fungerar personkommunikationen bäst i mindreoss
kommuner. Mönstret här relativt entydigt. Tidningarnasär roll är
däremot i det lika inärmaste i små kommuner. Detstor stora som
finns dock också här tendens till också dessa spelar störreatten svag
roll i mindre kommuner. Totalt tidningarna den viktigasteärsett
inforrnationskanalen, följda lokalradio/regional-TV.närmast Deav

läser mycket lokala nyheter i tidningarna också i högre gradärsom
informerade personvalet.om

Tabell 4.1 Kännedom persønval inførmationsvägar.om -
Lm- Helsing- Solna Oster- Väners- Vagge- Over- Totalt

Procent köping borg sund borg ryd tomeå
hört talas lO 10 12 7 10 4 3 8om

Lokalradlo, lokal/regTV 31 28 19 42 35 41 51 36
Samtalmedbekanta 19 18 17 26 29 38 23
Tidningarna 56 52 56 61 60 63 63 59
Info från kommunen 17 15 22 13 13 41 40 23
lnfo från paniema 25 42 33 29 29 35 45 34
Annat 9 6 6sätt 6 4 5 5 6
Antal svarande 351 163 153 167 355 370 167 1726

Kommentar: ochVar har kunnatmarkeraflera informationsvägar.Siñroma i tabellenen anger
alltsåhur andel fått infonnationpå visststor vederbörandeocksåsätt fåttett oavsettsom om
informationpá någotannatsätt.

kommunalaDen informationen spelar påtagligt mindre roll följermen
däremot till del med betydelsemönster istörre mindreen samma
kommuner. Här kan vi dock knyta till vad vi tidigare kunnatan se om
den kommunala insatsen i kommunerna. Den satsningenstörstatre av

de gjordes i Vaggeryd. Här vi också den kommunalatre attav ser
informationen har spelat roll. Minst eller obefintligstor snarare var
satsningen i Vänersborg, vilken också i detta avseende återfinns på
delad jumboplats. Den enda kostade på sig i Linköpingannons man
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hade uppenbarligen viss effekt. Staden ligger fortfarande ien
bottenskiktet vad gäller betydelsen infonnation från kommunaltav
häll, den ligger inte alls lägst. Det skall dock i rättvisansmen nanm
tilläggas de ibland uppfattat tidningenatt informations-svaratsom som
kanalen detäven rörde sig från håll, tillom annatom en annons
exempel kommun eller parti. Partiemas satsningar förefaller här inte
ha någon direkt relation till kommunstorlek. Det kan däremot
konstateras de viktigare deär andra, till delän informellaatt stor mer
kanaler vi också Det kan tilläggas den viktigaste delennoterat. attsom
i "annat sätt" på valsedlarna detattgruppen sett attvar man var
personval. Det dessutom ingår främst blandningärsom en av
nationella radio/TV-sändningar och olika personkontakter.

Tabell 4.2 Intresse för politik Informationskanaler.-
Radio Samtal Tid- Info från Info från Annat E hört Antal

med ningar kommu- parti-ema talas svaran-P°°° TV bekanta denen om
Mycket intresserad 48 24 69 32 46 7 l 162av
politik
Ganskaintresserad 40 23 65 25 39 5 5 810av
politik
Inte särskilt intresserad 30 25 52 20 27 5 ll 640

politikav
Inte alls intresserad 22 ll 38 12 18 7 22 108av
politik

FråganKommentar: intresse för politik lyder "Hur intresserad iDuärom
allmänhet politik. Svarsaltemativen framgår i tabellen.av

Det finns inte ganska starktoväntat samband mellan intresse förett
politik och betydelsen flertalet inforrnationskanaler. De ärav som
intresserade genomgående in mycket information. Sambandettar mer

starkast för infonnation frånär partier och från tidningar. Tidningarna
den informationskanalär bäst träffar också de inte ärsom som

intresserade politik, något med tidigarestämmer överensav som
resultat Jfr Holmberg Asp 1984, sid 224f, Harrop Miller 1987,
sid 2200. Om verkligen vill sprida kännedomen utanför denman

redan intresserad, så skallär på tidningarsatsagrupp som man som
inforrnationskanal. För skall och informera sigatt prataman om om
sådana här frågor samtal med bekanta krävs bara ärattgenom man
åtminstone något intresserad politik. Ett högre intresse bidrar inteav
ytterligare. Den organiserade informationskanal påär sämst attsom
nå till dem inte intresserade politikär den kommunalaut ärsom av
informationen. Det givetvis också i dennaär vi finner dengrupp som

andelen sigstörsta helt isäger avsaknad information.som vara av
Som första tänkbara motiv bakom personröstande har vitesten

också i vilken utsträckning tilltro till det kommunalpolitiskasett
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informationsinhämtande Visamvarierar med olika typersystemet av
politikeffekt intresse förkontrollerat för dendå samtidigthar somav

förgenomgående intressevisar sig ikan utläsas Det attstort settovan.
bådadera spelarsystemtilltro,betydelsepolitik har änstörre attmen

fått information via kommu-denEnda undantagetroll. är somgrupp
politik.roll intresse försystemtilltrospelarHär större ännerna.

följer och tillslutsatsen dekunna draMöjligen skulle taratt somman
infonnation iträffas kommunalalltså störresig och ut-avsom

kommunen fungerarpositivt inställda till hursträckning de ärär som
synpunkt.demokratiskur

högre infonna-för politik innebärhögre intresseVi har sett attnu
i specielltdetdå helt förkasta hypotesentionsnivå. Skall vi storatt

personori-intresserade politikliteutsträckning de ärärär somavsom
hargrundläggande tankendenkan vi konstateraenterade Först att

Vi sambandetundersökning.föreliggandestöd ivisst även ser
politikerpolitik och kärmedomförmellan intresse nanmom

skulle enligtsakfrågor. Härpolitiskt aktuellakännedomrespektive om
förtill intresserelateratnamnkännedomhypotesen vara svagare

0.44också så fallet;Vi finnerpolitik. är motatt gammagamma
frågorz informationpåOm vikännedom0.56 för omnu serom

med intressesambandet, medfinner vipersonval så mättatt garmna,
och sakfrågekännedom.mellanstyrkemässigt liggerför politik nanm-

försambandetKendalls Tau-b såmed änvi i stället ärMäter svagare
kännedomtankenalltså viss stöd förVi fårnamnkännedom. att om

personorienteringengrund just större än väntatpersonval på ärav
politik.intresseradeinteväljarebland sådana är avsom annars

olikaviktiga förinformatiønsvägar4.3 Vilka ärTabell grupper.

Mellan- AvslutatOblMedel-Kvm- gyrrn-
Äldre nasium+utbildn nivååldersYngreMänProcent nor

965 887 8hört talasom
294144 3724 3840 31Lokalradio, lokal/regTV
252621 18 1729bekanta 21 24Samtalmed

59 605863 6557 4762Tidningarna
25 2424 1919 2625 22från kommunenInfo
35 3831 283536 32 36partiernaInfo från
6 834 26 135Annat sätt

621556 542 541517 653833 893svarandeAntal
förs underIntervallet35-54årmed34 år.till ochMedKommentar: väjare muppyngreavses

äldre.och betecknasmedelåldersoch 55 årbeteckningen sommer

kommunalvaletvidpå fråganVi bygger Anser Du röstaattatt man genom
absolut,Svarsaltemativen Ja, Ja,politikenkommunalapåverka den ärkan

alls.respektiveutsträckning Nej,del, någon intetill Ja, istor
2 alltså0.24,får vi relationen 0.30Kendall°s Taub såmedviOm motmäter

motsvarande.ungefär
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politiskallmänt visarförceszällde deVi storatt engrupper somoss
förekomsteninformeradeockså skulle bättrekompetens om avvara

dåligt och i denöverhuvudtagethypotespersomvzl. Denna stämmer
och äldre väljare harbara medelåldersgäller detmån den stämmer att

nåtttotalt harInformation personvaletkännedom.något högre settom
generellt"gynna" demflertaletfram till det utan attstora somgrupper

Eventuellt kan tolka dennavälinformerade.brukarsett manvara mer
ytterligareinfonnationen,i än väntat,utjämnirg är större ettsomsom

underlättatintresse ochpersonorienteringen fångattecken att upp
till.lätta nå frammindretill ärinformation attannarsgrupper som

hur olika information-det gällerfinns dockskillnaderVissa när
andellika liteneller kanskelikafungerat. Detskanaler är stor, snarare

tenderarpersonvalet. Mänhört talaskvinnor inte attmän omsomson.
hämtakvinnor i sittmedieorienterade sättnågot än attmervara

Åldersgrupp harlikartade.mycketövrigtinformation. I mönstrenär
väljare oftarekan änbetydelse. Förstnågot större attnoteras yngre

Medelålders och äldrepersonvalet.talasundgått höraäldre har att om
oftaremassmedieorienterade, medanpåtagligtväljare yngremer

Skillnadernabekanta.samtal medinformationskaffat sig genom
kommuninformation,det gällersmååldersgruppernamellan närär

medelålders och äldreroll förnågotockså spelatden störreäven om
ålders-mycket i allagått hem likaPartiinfonnationen harväljare.

den generellthänsyn tillmedvilket något settoväntatärgrupper,
bland partiaktiva.genomsnittliga åldernhögre

utbildningsnivå ochsamband mellanalltså entydigtfinns ingetDet
skillnaderfinns vissainformationsinhämtande totalt Däremotsett.

Lokalradiol-betydelse för olikaharmellan vilka kanaler grupper.som
blandinforrnationsinhämtandeförrollregional-TV spelar större

medsamtalmedelutbildning medanobligatorisk ellermedgrupper
utbildning.obligatoriskharbekanta för demviktigt änär mersom

träffar däremotpartiinforrnationochsåväl kommun-Tidningar som
utbildningsnivå.oberoendemycketlika av

personröstningpåSyn

pekaforskningsresultat skullepå tidigarebaserad motEn enprognos
det 781991personval. valetför Ibland väljarnaentusiasm varstor

kommunalpolitikernFörtroende föransåg att personsomprocent som
parti Johanssonvissthan/honviktigare än ettrepresenterarär att

braMycketdettycker66 årvisar sig1993. Det attprocentattnu
i årets val.påfått möjlighet röstaGanska braeller attatt personman

delgrupper.i olikainställningdennanågot på hurskallVi utsersenu
enskildarespektive departiernastill fråganknyterAnalysen oman

Är ilikaentusiasmenpersonval.införandepå storväljarnas avsyn
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alla väljarkåren jämför förstdelar Vi i olika kommuner. Iav synen
de första kommunparen i figuren finns försökskommunen tilltre

och kontrollkommunen till höger.vänster
Två olika skillnader mellan kommunerna framträder tydligt. Dels

positivt inställd till personval i mindre kommu-är avsevärtman mer
Dels positiv i försökskommunema i kontrollkom-är änner. man mer

Storleksskillnaden väl med tankenstämmer störremunema. en
personkännedom och allmänt bättre överblick i mindre kommuner.en

kommunFigur 4.1 Andel positiva till personval -

ganskabraden andel det mycketbra ellerKommentar: Värderna ärattavser somanser
...får möjlighet enskild i kontrollkommunemaröstaatt att om manman person :

skulle få...".

försökskommuner och kontrollkommunerHuruvida skillnaden mellan
eller orsak tillskall tolkas effekt experimentet atten mansom en av

bedöma. Med tanke påanmält sig till experimentet svårareär attatt
detaljerad kännedompolitikerna knappast torde ha haft någon mer om

anmäldemedborgarna i detta avseende destämningarna bland när
effektrimligt detintresse, så förefaller det att atten avmer se som

Samtidigt återfinns också de två kommu-fått chansen pröva.attman
positiva tillhar den minsta andelenHelsingborg och Solna, somner,

personval bland försökskommunema.
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tycker fjärdedelarintresserade politikmycketdemAv är treavsom
får möjlighetmycket eller ganska bradet är attattatt person-man
intresserade politikallssig inte ärI sägerrösta. avvaragruppen som

uttryckerandel 40ändå så relativtdet procentstor sammasomsom
partipolitiskt aktiva iföreställningenutgångspunkt iMedåsikt. att

partianhångare,övertygadeåterfanns iutsträckningstörre gruppen
ipositiv inställningmindrevi här änförväntar gruppenenoss

sammanhang uttalati åtskilligaPartiföreträdare harpartianhängare.
förefaller rimligtformer och detpersonval i olikaskepsis attemot

grundade hypotesdet föreföll välkvar. Dennaskepsis finnssådan som
Bland deverkligheten.alls medemellertid intevisade sig stämma

fann det mycketdet 69partianhängarnaövertygade procent somvar
Andelenpåmed möjlighet nästanganska braeller röstaatt varperson.

sjunkerpartianhängama. Denövertygade67% bland delika stor
så härfinnspartianhängare. Detbland icketill 62däremot procent

utslagpersonröstningtanken påstöderingentinglångt ett avsomsom
Även politiskt mycketinflytande.partiernasbalanseraönskan atten

på Depositiva tillengageradeintresserade och röstaär att somperson.
utbildningobligatoriskhar äroch demedelålders änär som mer

små och mellandockSkillnadernapositiva övriga. äraningen änmer
skillnader alls.finns ingaoch kvinnormän

ibott längeodlat deföreställning vi ärEn att ensomsomannan
och därmedvälinforrneradeochvälbekantablirkommun mermer

dennahellerIntevaletpåverkaintresserade ävenatt av personer.av
påföringen rollspelarfog för sig. Detnågottanke hade synen

tillinfriaskommunen. Däremotbott ihur länge storpersonval man
tillsympatisörerblandinställningenvi harförväntningardel de om

organisationstarkpartier medföreställningenhadepartier. Violika att
föreställde vitill personval. Dessutommindre positivaskulle ossvara

intresseradestarktutredningsstadiet varitunderde partieratt som
påpersonval ocksåintresserade tankenmindre starktrespektive av

sådaninställning. Enmotsvarandemedlemsnivå skulle visa en
principielltpartietsgrundad ideltillinställning antas en vara

roll.individensideologiska syn
intresseutredningsstadiet visatunderSocialdemokratin har ett svagt

väljareorganisation. Deutveckladvälparti medoch är somett en
förentusiastiskaliterelativtocksåsocialdemokratiskt är settröstar

brukarborgerliga partiernadepersonval. Bland center-attanseman
harorganisatorisk bas. Däremotsärskilt starkhar centernpartiet en

Centerväljarna visarnegativ ståndpunkt.någonmarkerattidigareinte
väljaredelokala partier,stöderväljaretillsammans medsig, varasom

partiernaborgerligaandratill personval. Depositivaär mestsom
positivaMinstmindre positiva. ärobetydligtbarainklusive Kds är

andraderas imedvilketväljare, överensmiljöpartiets stämmer
enskildatill betoningavståndstagandemarkeradeavseenden av
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Vänsterpartiets väljare befinner sig mitt emellan depersoner. nu
förvånandenämnda möjligen något placering med ut-grupperna, en

föreställningen detta partis, socialdemok-gångspunkt i ännu änatt mer
ratins, ideologiska grundsyn borde personval. Vänsterpar-emot ett

medan inte någratiets organisation dock mindre stark, viär noterat ut-
talanden från partiet på utredningsstadiet.

Figur 4.2 Andel personval bra partiärattsom anser -

Politikerkontakter

Väljare kan "komma i kontakt med" politiker många ochsätt man
kan lägga in eller mindre i begreppet kontakt. har vi givitHärmer
begreppet vid innebörd inkluderar allt ifrån lästatten som man om en
politiker i tidning eller någon broschyr av/om politiker tillsetten en

personligen diskuterat med honom/henne. viOmatt man som
utgångspunkt för bedömningarna andelen väljarna i valentar av som
totalt sig ha haft någon kontakt med politiker så brukarsägersett en
denna siffra ligga något femtio har underDet deöver procent.

decennierna måttliga förändringarbara skett mellan olikasenaste
valâr. Den helt övervägande delen dessa kontakter har då försiggåttav
indirekt via något Gilljam Holmbergmassmedium 1993, kap 4.

skall vi väljarnaNu på hur andel varit i kontakt medstorse av som
politiker bedrivit personvalskampanj och på vilket dessasättsom
kontakter skett. Vi kan först konstatera i det femtenärmasteatt var
väljare har kommit i någon form kontakt med åtminstoneav en
politiker bedrivit personvalskampanj. Totalt politikerkon-ärsettsom
takterna jämför med valundersökningarnas generellaom man mer
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givetvis ha i minnetDå skallmåttligt omfattande.siffror, ganska man
kommunalvalen, såspecifiktfrågarvi härmedanatt avserom

torde domineraRiksdagsvalenöverhuvudtaget.valenjämförelsen
kontaktfrekvenser-och därtryckt material TV,det gällerspeciellt när

låg.siffran här inte likaperspektivsådantI ärär störst. ettna
dekommuner. Justi mindrekontakt någotSannolikheten för är större

inledningsvis,nämndes äroch broschyrer,kanaler, tidningartvå som
väljare harungefär tiondeförekommande och stöttde oftast var

såmassmediamaterial. Förutom ärenderaåtminstone typen av
märksenda formerdebekantskap ochpersonlig torgmöten mersom

de mindre kommu-viktigare iMassmedia relativtmarginellt.än sett
kommerpersonlig bekantskapresultaten tyderäven attomnerna

minsta.i de allraellerikapp övertar
folkpartiväljareså har ochpartisympatimed olikaväljareAv center-

med politiker.kommit i kontaktövrigautsträckningnågoti änstörre
politikernågonnödvändigtvis betydainteoch för sigbehöver iDet

massmedia,specielltdetcenterväljarepartiet. Förfrån det äregna
någotkontaktkanaler. Dettidningar,radio och ärbåde somsom

viade skerfolkpartiväljarnaförsärskiljer kontakterna är att person-
personkontak-fonnocksåeller via ärkontakter torgmöten, en avsom

broschyrer.ellerter, genom

persønvalskanpanjbedrivitpolitikerKontakter med4.4Tabell som

TotaltOver-Vagge-Oster- Väners-Helsing-Lin-
ryd tomeåborgSolna sundborgköpingProcent

183117 2113 27169Pånågotsätt
61586 432 5Personligbekantskap
41228 321 4RadioflV
92110 8158 5Tidningsläsning 3
10189 13168 9Brosehyr/info-blad 4
ll ll0 ll lDörrknackning
l2l ll 0l 1Telefonsamtal
323 43 2l3Torgmöte

4 l00 ll1 0Partimöte
ll2 1 l24lAnnat

1706166348 365164161 152350svarandeAntal

kampanjbedrivitpolitikerkommit i kontaktmednågon"HarFråganlyder DuKommentar: som
flera kontakt-har kunnatmarkerakommunalval". ochVari åretsför sig själv ensomperson
med politikerkommit i kontaktandeltabellen alltsåhurSiffrorna inne i storvägar. somanger

politiker.kontaktmedkommit ivederbörandeocksåpåvisst sättpå annatsättoavsettett om

gäller hurdetoch kvinnorskillnader mellan närfinns ingaDet män
personvalskam-bedrivitpolitikerkontakt medofta kommit i somman

i något% har däremot% och 19 störreMedelålders 23panj. yngre
politiker.med sådana% kommit i kontaktäldre 16utsträckning än
egenskappolitiskt aktiva. EngenerelltMedelålders är sett mest annan



Bilaga192 3 SOU 1996:66

vi har betydelse för omfattningen politisk aktivitet ärvetsom av
utbildningsnivå. motsvarandeDen har effekt också här. demAv som
har enbart obligatorisk utbildning har 12 kommit i kontaktprocent
med politiker bedrivit personvalskampanj. medelut-Isom gruppen
bildade har 20 kommit i kontakt med sådan politiker, medanprocent
denna andel stiger till 25 i med högst utbildningsnivå.procent gruppen
De bott kortast tid i kommunen någothar i mindre utsträckningsom

övriga politiker i personvalskampanj.än stött

Omfattningen personröstningav

Ordet "lagom" täcker ganska väl den uppfattning i utredningenman
och bland politikerna förefaller ha hur andelen personröstandestorom
bör I direktiven framgår syftet öka andelenäratt attvara. som
försöker påverka personsannnansåttningen bland de valda kandidater-

Eftersom denna andel i praktiken försvinnande liten tidigare, såärna.
blir i varje utfall liktydigt med ökning. Vi inskränkerstort sett en oss
därför här till studera hur andel utnyttjar denatt stor som nya
möjligheten till personröstning. Oron på partihåll förefaller förstörst

andelen skall bli alltför hög och för partierna skall riskeraatt att att
förlora inflytande personurvalet. Genom föreslå och beslutaöver att

personval har tagit fördock ställning personröstning iett attom man
åtminstone någon utsträckning önskvärd. Personvalsskommitténär
konkretiserar den beräknade andelen personröstande till 30-50 procent
i riksdagsvalet och 50-70 i kommunalvalet. dock inteManprocent tar

i vilket tidsperspektiv skall nå dessa nivåer.upp man
Nästa fråga hur röstfördelningen Det avsevärdär ärut.ser en

skillnad mellan situation där många det påpersonröstar gören men
olika kandidater så kanske inte någon kandidat överhuvudtaget fåratt
tillräckligt andel för komma de ñmis iöver spärrarstor att som
försöket på 5 respektive 50 Ytterligare fråga hurröster. ärprocent en
personröstfördelningen på kandidater står högtutser som upp,
eventuellt först, respektive står på icke valbar plats ellersom armars
kanske tillskrivna listan.ärrent av

Vi börjar med på personröstningen enligt valstatistiken. Denatt se
bild vi vill få fram där gäller i första hand omfattningen person-av
röstningen och vilken effekt fått i formden antal kandidaterav som
valts in går fram informationDetpersonröster. att ta mer ur
valstatistiken, eftersom riksskatteverket utvärderinggörmen en som
innefattar valstatistiken begränsar vi här väsentligen till vadoss som
behövs referenspunkt vilken vi kan enkätdata.stämmamotsom en av

Om vi till samtliga enskilda väljare i alla kommuner haftser som
möjlighet i 1994 års kommunalval visar sig 26personröstaatt att

har utnyttjat denna möjlighet. Denna andel varierar starktprocent
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olikamycketdärtilloch kommunerna är stora.mellan kommunerna
kommuner-mindreomfattande i dePersonröstningen avsevärtär mer

och bedömerutgångspunktkommuni ställetvi därförOm tar somna.
sjuandel i degenomsnittligomfattningpersonröstningens som

till 38personröstandeandelenuppgårså procent.försökskommunema,
förstainformation. DenolikadelikasiffrornaBåda är germensanna,

skulle kunnamycket osäker,visserligensiffran är som ensesmen
skullekommunväljaresvenskaallaandelhur somstor avprognos

personvaletval därkommandeikomma personröstakunna ettatt
totaltväljaremiljoneromkring 1.7generellt. ettDenblivit säger att av

siffranandraDenskulle komma personrösta.miljonerantal på 6.5 att
och 288iandelengenomsnittliga personrösterdensäger en avatt var

förväntasPersonröstningenomkring 38skulle blikommuner procent.
kommunerna.omfattande i debli mindre störregivetvis

in detill höger lagttabellen längsthar vi ijämförelseSom en
andelenfårtill medborgarnaenkätenviskattningar avgenom
mycketträffar vitotaltförst konstateraVi kanpersonröstning. settatt

genomsnittipå 39siffrafram tillVi kommer procenträtt. peren
tankeMedstatistikmaterialet.imed 38jämföraskommun att procent
blandenkäterpåinteandelnågotalltidpå det störreäratt svararsom

litensåintepolitik och ärintresserade röstar,intedem är enavsom
enskilda kommu-påvi sedan gärväntad. Omheltöverskattning ner

väljareunderlagmindreharvarje kommunvi fördär ett somavner,
samtligaDeavvikelsernaså blir största,enkäten, större.besvarat som

Östersund, Under-Linköping.Solna ochfinns iöverskattningar,är
storleks-samtliga isigkommunernaåterstående röri deskattningarna

storlektill urvalens ärhänsynprocentenheter. Med2-3ordningen
indikationocksåtillfredställande. Debetraktasiffrorna att engersom

vissdet finnsbeaktaurvalsstudier skallialltidpå att enatt somman
totalmateria-uppgår påosäkerhetskattningar. Dennaosäkerhet i alla

i dennasignifikansnivå på 95ifrånvi utgår typprocent,let, avenom
kommunMotsvarande osäkerhetprocentenheter.mätning till iS per

procentenheter.omkring i2är

kommun.PersonröstningenTabell 4.5 per

AntalAndelAndel kandidater Person- personröst-Andel
svarandening enligtröstningensinvaldapåperson-

medborgarenkätgenomslagröstning personrösterProcent
3422458l 119Lmköpmg
15622581424Helsingborg
16439Östersund 511632
1502931723Solna
33630571832Vänersborg
35858623760Vaggeryd
62l71Övertorneå 382874

1668395038 19Genomsnittper
kommun



194 Bilaga 3 sou 1996:66

Kommentar:Valstatistikmaterialet sammanräkningsprotokollfrån länsstyrelserna.utgörs Medav
genomslag andeleninvaldapå i relationtill andel Antal svarandepersonröster personröster.avses

enbartdenkolumn baseras medborgarenkåten.påavser som

Det nästintill ogörligt på enkelt ochär överskådligt bedömasättatt ett
effekten personvalet. Om begränsar sig till själva valsiffrornaav man
så kan vi konstatera medan i genomsnitt kommun 38att procentper
personröstade, så det räknat i genomsnitt på motsvarande 19sättvar

de valda valdes in på Det innebärprocent personröster. ettav som
genomsnittligt genomslag på 50 Det framför allt Solnaärprocent.

Övertorneåioch någon mån avviker från den ganskasom annars
kompakta bilden med genomslag 60närmare Närett procent.
genomslaget blir lägre och alltså inte fått full effekt såpersonrösterna
beror det på spridningstörre partier och/ellerpersonrösternaen av
på kandidater.

vi konstaterarNär 19 de valda kandidaterna valtsatt procent av
så innebär detta naturligtvispersonröster, i viss mening över-en

skattning personvalets effekter. Vi redan personrösternavet attav
hade tyngdpunkt bland de kandidater stod högt listorna ochen som

hade chanser bli valda med listräkning.även Dessastora attsom ren
kandidater ingår i andelen 19 Det i princip omöjligtärprocent. att
beräkna hur många dessa skulle blivit valda i alla fall. Detav som
förutsätter väljarna skulle på på parti och olikaröstatatt sättsamma
partiers olika listor det inte varit personval och det vi ingetvetom

Det enda med säkerhet kan i detta sammanhangsäga ärom. attman
det flertalet dem ingår bland de personvalda skulle hastora av som
blivit valda under alla omständigheter. Som exempel kan nämnasett

alla i Vänersborgs kommun såpersonröster avsåg 76att av procent
plats3kandidater redan stod på valbar Om räknar bort detsom man

lokala partiet "Folkviljan", vilket utpräglat uppbyggt omkringär sin
partiledare, så andelen tillfallerär kandidaterpersonröster påav som
valbar plats 70 procent.

Man kan också diskutera effekter flerapersonval i Redansteg.av
förekomsten personval kan påverka sammansättningen kandida-av av

Vi har berört denna fråga i kapitel Valteknikenterna. ocksåger
väljarna möjlighet stödja rangordningen, vilket blandgöratten man

den först ståendepersonrösta kandidaten. Detannat attgenom
förefaller åtskilliga väljarna utnyttja denna möjlighet, kanskevara som

eller mindre medvetet. Väljarna får också ytterligare sättmer ett att
visa missnöje förutom strykningar, vilka för övrigt integenom

3 Vilka platser valbara har här beräknats i efterhand. Vi harär utgåttsom
från antalet för varje parti tilldelade mandat och därefter beräknat antalet

på de högst placerde kandidaternapersonröster ned till motsvarande antal
platser.
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grundpåtill handslegat näraNågotökat.förefaller ha avannarssom
val.med dettaföljerbetoningden sompersonav

massmediaframförts i ärbland attsynpunkt person-En annatsom
utnyttjatflera"intetillhänsynmedmisslyckande attvaritvalet ett

påsamlatreaktionförsta närEnmöjligheten personrösta. man seratt
åtminstoneorealistiska,varituppenbartförväntningarnasiffrorna är att

be-Utredningenskommentarer.sådanaframförtfrån dem som
högreDen50-70påpersonröstning procent.innebardömningar en

tidsperspek-ingetkommunalvalet. Däremotskullesiffran angavsavse
intenivå. Det ärnå dennasigförväntakundevilket atttiv inom man

personvalssys-andrafrånerfarenheteröverförakanalls givet att man
ochBelgienmedhandförstaijämföraändåförsökerVitem.

sifferunderlag. Detutredningenvilkaför presenterarDanmark,
startnivåmedorimligtnågotintedå sätt att somförefaller enman

nivåtill denkommerdecennierinomhärden ett uppnoterat par
fåskullevalnågoti storOmdiskuterar.utredningen mansom

skälfinnssåpersonvalsinslaget, attatt troomkringdiskussion
EU-parlarnentetValet tillsnabbare.gåkommer ännuökningen att

kommeridagdeteffekt. Somfå dennaeventuellt kunna utskulle ser
"Nej"-kandida-och"Ja"-uppdelningenpersonfrågan där, genom

i övrigautsträckning äni störresin avsevärtställas spetsattter,
tillvalenexempel,tydligt ävensärskiltbliEU-valet kanval. menett

störreväljare personröstarde ettoch kommunerriksdag somger
Detinte personröstar.deinflytandereellt änpotentiellt även sommen

kunskap,ochinformationpåkravocksåsigför störrei ochställer
slårdenkunskapenkommermöjligheten närredan den större ommen

ökning.bidra tillocksåigenom, att en

personröstarväljareVilka

inteförsig röstaväljare bestämmer attdåVad det görär att ensom
tvåföreställa sigkankandidat Manpå visspartipåbara utanett en

medförenligaBådaförklaring.till ärhuvudalternativrelativt klara
olikapersonröstningenbeteende,politisktteoriergängse men gerom

allmäntföljdkunnapersonröstningskulleDelsinnebörd. avvara en
politisktnågotinställd tillpositivtpolitik och ärförintresse att manav

sittpåverkadetaljiochytterligarevill chansenparti. Man att merta
blandrepresenterad. Detta annatgörbliroch hurparti manman

Påvissockså påpartienbartpåinte rösta utan person.attgenom
politik,förintressemedväljareföreställer vigrund stortdenna attoss

skullepartianhängare,klaraochpolitiskatill dettilltro systemet
föruttryckkunnapersonröstningskulle ettDelspersonrösta. vara

misstroendepolitiker ochbefintliga motmedmissnöjenågon form av
politiskadenresultatetMissnöje medpolitiskadet systemet. av
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verksamheten i form otillräcklig/dålig offentlig service skulleav
kunna likartad grund för personröstning. Vi har redanvara en annan
tidigare berört tanken sådana mindre intresseradeär politikatt som av
oftare tenderar politiken i Harrop Miller,att personterrnerse mer

Är225 personröstning i första hand form politiskt deltagan-s en av
de eller form protest finnsDet inga skott mellanvattentätaen av
dessa två skäl, det bör möjligt tonviktentyper attav men vara se var
ligger.

En det förefaller i det självklar tankenärmaste förärsom att att
så måste känna tillpersonrösta på någon politiker. Mannarrmetman

måste kunna koppla politiker med någon egenskap ellernamnet en
något ställningstagande. visarDet sig mycket riktigt det finnsatt ett
starkt samband mellan namnkännedom och personröstning. Sambandet

dock långt ifrånär perfekt. finnsDet inte alldeles obetydligen grupp,
cirka 6 väljarna, ändå sigpersonröstar inteprocent sägerav som men
kunna något politikernamn. Möjligen skall denna "inkonsistens"ange
tolkas i skenet det visade sig finnas inte förränatt deav en grupp som
tittade valsedeln blev medvetna personvalet. Om då ändåom man
vill något så kangöra alltid markera första kännerDetnamnet.man

kanske igen detnär inte har detäven i aktivtman man ser om man
minne.

Oavsett denna röstning kan förekomma, såatt ärtyp av nanm-
kunskap viktig prediktor ökar sannolikhetenavsevärt fören som
personröstning. Det i storleksordningen någotär hälftenöver av
väljarna kan på någon kandidat i kommunalvalet.som ange namn
Andelen något lägre i riksdagenär och något lägre i lands-ännu
tingsvalet. Exakt vilka andelar får fram eller mindreärman mer
beroende vilken frâgeteknik använder. Vidare det belagtärav attman
det finns tendens till namnkunskapen minskar tid Jfratt överen
diskussion i Johansson 1993.

Det har också i tidigare undersökningar visat sig finnas en grupp
kan i mycket utsträckning inte gillar tankenstorsom nanm men som

på införande personröstning. dennaI ingick sådanaav grupp som
själva starkt politiskt engagerade eller till och med aktivavar var
politiker Johansson 1993. När vi tidigare såg på den allmänna
inställningen till personval återfann vi inte sådan förväntad skillnaden
mellan övertygade partianhängare, till avsevärd del kan förmodassom
tillhöra denna och partianhängare. Möjligen har inställningengrupp,
förändrats i och med personvalet blivit faktum.att ett

Personröstning politisk aktivitetär och liksom andra politiskaen
aktiviteter så underlättas den högre allmän politisk kompetens ellerav
politiskt Samma egenskaper befrämjar ocksåengagemang. namn-
kännedomen. Skillnader vi tolkar efter dessa linjer brukar vi finnasom
bland mellan med olika utbildningsnivå.annat Högregrupper
utbildning innebär ofta högre aktivitet. Bilden inte entydig eftersomär
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i ställetharDenundantag.utgjortdelvisaktivitetpartipolitisk ettjust
också ivarit högtidigaremindre kommuneriframför allt grupper

Ålder betydelse förocksåharutbildning.obligatoriskenbartmed
aktiva.demedelåldershuvudsak mestiaktivitetsnivå. Här är personer
ålders-äldrei desärskilt högvaritdockharaktivitetPartipolitisk

aktivapolitiskt äntid varitlångunderharMän mergrupperna.
flertaletfördockundantaggälltinteharkvinnor. Detta utan men

partikoppling.direktmedaktivitetspecielltaktivitet,former av
ochutjämnats ärårpâemellertidharSkillnaderna numerasenare

anledningfinnsmindredesto attIntetidigare.mindremarkerat än
ocksåpersonröstandeandelskillnad ivisssigförväntafortfarande en

sigockså visatsituation harsocialstabilkvinnor. Enochmellan män
kaneffektensistnämndaDenaktivitet.politiskförsannolikhetenöka

idelsförutsättningar,praktiska termerbättredels itolkas termer av
familjför hem,beslutoffentliga/politiska etcberoendestörre avav

1995.Johansson1993,Johansson1981,Westerståhl JohanssonJfr
oberoendeheltsammanhangetipå demedanalysenVi börjar att se

förstvikanpersonegenskaper. Därolikanågraegenskaperna,
politisktnågotockså härsåförväntat är mänkonstatera meratt som

linjeiungefärliggerinteSkillnaden ärkvinnor.aktiva storän men
minskningochutjämningtilldiskuterade tendensentidigaredenmed

iväljare störreäldre personröstarochMedelåldersskillnader.till små
medel-ochmellanSkillnadenväljare.utsträckning än yngreyngre

harbild vihuvudsakligamed denvälganskaväljareålders stämmer
ochmedelåldersmellanskillnadenaktivitetsskillnader. Däremot ärav

itenderarväljareMedelåldersförväntat.mindreväljareäldre än
Omoch äldre.bådeaktivapåtagligt änallmänhet yngreatt mervara

partipolitiskspecifiktpersonröstninguppfattardäremotvi som en
tidunder längreharPartiaktivitetbilden bättre.såaktivitet, stämmer

dock intesådanEn äräldre åldersgruppen.denhög ivarit relativt syn
ochföljt debatteninte argumentenspecielltsjälvklar, näralls man

uppfattningenfåpersonval. kanDärinförandebakom snararemanav
därmedochpartiernahotpersonröstning upplevs motettatt som

partiaktivainteför de ärteknikborde somgruppervara ensnarare
givetvis förtsdockdebatt harintresserade. Dennapartipolitiskteller

aktiv elit.av en



198 Bilaga 3 sou 1996:66

Tabell 4.6 Vilka personbakgrundpersonrästar -
Procent Andel Antal svarandepersonröstatsom

41 810Man
Kvinnor 38 858
18-30år 35 512
31-55 år 42 634
56- år 39 522
Obligatoriskutbildning 37 510
Mellanutbildning 40 530
Avslutat gymnasiumeller 40 610
mer
Giñ/sammanboende 42 l IST
Ensamstående 32 499

Väljare med enbart obligatorisk utbildning i något mindrepersonröstar
utsträckning övriga. Skillnadernaän mycket måttliga, vilketär
skillnader har koppling till partipolitisk aktivitet brukar isom vara
sådana sammanhang. De markerat mycket mindreår motsvarandeän
skillnader vad gäller fonnerandra aktivitet till exempel attav som
diskutera politik Jfr Johansson 1995. tankeEn stabil socialattvar en
situation skulle bidra till politisk aktivitet i form personröstning. Viav
förutsätter här stabil situation liktydig med eller åtminstoneäratt en

sarmolikär "Gift/sammanboende". förefallerDetmer om man svarar
klart denna tanke får stöd i datamaterialet. Skillnaden iatt person-
röstning mellan de två till och med någonär större ängrupperna av
de tidigare diskuterade skillnaderna.närmast Sistnämnda faktum stöder
också tanken det inte bara det förhållandet medelål-äratt äratt man
ders och har barn, vilket givetvis starkt sarnvarierar med gift/samman-
boende, spelar in. Eftersom skillnaden så detär större ärsom sanno-
likt faktor specifikt kopplad till denna situationär haren som mer som
betydelse.

En egenskapernästa kan betydelse förgrupp av som vara av
personröstningen politiskt ochär politiskt intresse. Vi harengagemang
berört de olika partiernas inställning och partisympatisörernas olika
grad stöd för personröstning. Partier med stark organisationav
och/eller med markerad ideologisk bas har förväntats visa mindre
intresse för personröstning. förstaI hand bör sådan skillnad slåen
igenom på politikernivå, vi försöker hitta spår den också imen av
väljarnas inställning.
Vänsterpartiet ingår definitivt i den partier utpräglatärgrupp som
ideologibaserade i sin framtoning. Här timer vi hög andelen
personröstning. Den däremot liten blandär socialdemokrater, där vi
med ovannämnda hypotes också förväntat liten andel röstaross en som

Centern parti oftaär uppfattas ha starkettperson. som en
organisatorisk bas och följaktligen borde ha liten andel personröstare
bland sina väljare. I mätningarna ligger centerpartiet högst ifråga om
personröstning. Det finns inget entydigt stöd för tanken partietsatt
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dettabeteende iväljarnaspåverkarbasorganisatoriska/ideologiska
starkmedpartierunderinfallervarkenMiljöpartietavseende. som

programmatisktdockdriverbasideologiskmarkeradellerorganisation
partiledare.fråganmed iochtillpersonfixeringundvika omlinjen att

ovanligtiaccepterats väljarepartietshaverkar somlinjeDenna av
personröstar.utsträckningliten

karakteristika.politiskaVilka personröstarTabell 7 -
svarandeAntalAndel personröstatsomProcent

kommunalvalet:Partiröstning i 8153Vänsterpartiet 60738Socialdemokraterna
17261Centerpartiet
12244liberalernaFolkpartiet
28140samlingspartietModerata 6445samhällspartietKristdemokratiska
5828deMiljöpartiet gröna- 6demokratiNy
8441partiLokalt

Partianhängare:
34248övertygadStarkt
70539övertygadstarktAnhängare,men 59732partiÄr någotinte anhängareav

ör politik:Intresse
15853intresseradMycket 78843intresseradGanska
61634intresseradsärskiltInte l0l17intresseradallsInte

kommunalvaletkanröstaDu attAnser att igenomman
politikenkommunaladenpåverka

36649absolutJa, 42245deltillJa, stor 72035utsträckningi någonJa, 11617allsNej, inte

i urvalet.individerfåAlltför

frekvenseniskillnaderavsevärda avkunnattidigareVi har notera
till kommun-koppladedeltillkommuner,mellanpersonröstning stor

kommuner.mindreiutsträckningi störrepersonröstarstorlek. Man
sympatisörermellanskillnaderrelativtframkommitockså storaharNu

ojämntpartisympatierna ärpåtankeMedpartier. attolikatill
vilkeniövervägaskälfinnsså attkommunerna,mellanfördelade

skillnad. Personröstaroch manfrågadetutsträckning är sammaenom
positivaväljare ärpartier,vissadärförkommunersmå att varsofta i

kanMankommunermindreistarkasärskiltpersonröstning ärtill
vissasigfrågaochorsakskedjanpåvända omsigtänkaockså att

särskiltidedärförjustoftasärskilt attväljare personröstarpartiers
kommuner.mindreiborutsträckningstor
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Tabell 4.8 Andel personröstning kommun och parti-
Lägsta andel: ÖvrigaSolna partier

Helsingborg +3 demokratiNy +0
Linköping +6 Miljöpartiet de gröna+3-
Vänersborg +9 Socialdemokraterna +5
Östersund +10 Vänsterpartiet +9
Vaggeryd +35 Mod. samlingspartiet +1 1
Övertorneå +45 Kristdem. samhällspartiet +12

Centerpartiet +14
Folkpartiet liberalerna +15
Lokala partier +23

Kommentar: Siffrorna hur skillnaden/ökningenstor ianger är, mätt procenten-
heter, i relation till den kommun respektive det parti överst har lägstsom
andel personröstande. Observera dessa siffror byggeratt på rösträkning och
alltså inte fullständigt med tidigarestämmer redovisade vid uppdelningsom
på parti bygger på enkätdata. Den teknik multivariatanvänts ärsom
regressionsanalys med kommuner respektive partier inlagda dikotomasom
variabler.

En kontroll för fördelningen partisympatier har inte särskiltav stor
betydelse för bilden personröstning i olika kommuner. Linköping,av
Helsingborg och Solna bildar fortfarande med markerat litenen grupp

Östersundandel personröstande. Vänersborg och har 5-10 procenten-
heter högre andel Övertorneåpersonröstning, medan Vaggeryd och

tydligutgör med 35-45extremgrupp procentenheteren högre andel
personröstande i den förstaän När vi pâ väljaregruppen. ser som

påröstar olika partier och kontrollerar kommun, så blir effekten
Enstörre. övriga partier, inte särredovisatsgrupp tidigare utgörsom

tillsammans med Ny demokrati den har allra minst andelgrupp som
personröstande. Miljöpartiets och socialdemokraternas väljare person-

någotröstar Skillnaden knapptär fem procentenheter.mer. Vänster-
partiet, moderata samlingspartiet och kristdemokratiska samhällspartiet
har omkring tio procentenheter högre andel personröstande denän
förstnämnda Centerpartiet och folkpartiet hargruppen. sättsamma
omkring 15 procentenheter högre andel förstaän Störst andelgruppen.
personröstande väljare har lokala partier med i det närmastenu
tjugofem procentenheter jämförelsegruppenän "övriga partier".mer
De partier vilka vi framför allt får förändrad bildav är vänsterpar-en
tiet och centerpartiet. Båda framträder här mindre utprägladesom
personröstarpartier i den förraän jämförelsen. De högre andelarna
tidigare visar sig till del hänga med dessaen tvåsamman attmer
partier har relativt hög andel väljare i de mindre kommunerna,en än
med just dessa partietsatt väljare särskiltär benägna personrösta.att

Även starkt övertygade partianhängare och politiskt intresserade i
övrigt personröstar. Vi har dessutom redan tidigare kunnat konstatera
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förefaller det svårttill personröstning. Därmedde också positivaåratt
tanken de aktivanågot konspiratoriskanågot stöd för den attatt se

i försök motarbetapå ledande kandidaterskulle personrösta ett att
däremot, i likhet medi övrigt. Om depersonröstningeffekten av

partiet högt ochkandidatermånga andra, personröstar satt somsom
tillskrivas mindre taktiska motiv.fall, så får detkomma in i allaskulle

spelar viss roll. Mantill det politiskaTilltro personröstarsystemet mer
igår påverkadet röstasystemet atttror att att genomom man

i frustration självrådigaintekommunalvalet. Man personröstar över
i Vaggerydmarkerat exempelpolitiker. kanDet noteras attettsom

påverkadem kanpersonröstade 70 attprocent trorsom manav
politiken i kommunen rösta.attgenom

bedrivit personvalskampanj9 Kontakter med politkerTabell som -
personröstning.

personröstandeefterOkadandel Okad andelperson
för andrakontaktformerröstandei kontrollgruppen

IGmtaktfonn:
42 14Partimöte
40 27Personligbekantskap

18eller informationsblad 28Broschyr
16Dörrknackning 27
222Tidningsläsning
721Radi0fIV
l 0l 5Telefonsamtal
ll4Torgmöte
l524Annat
3333form kontaktNågon av

för kontakt.form kontakt" finns ingenmöjlighettill kontrollKommentar:För "Någon annanav
Följaktligenblir det siffra i bådakolumnerna.samma

med politiker, vi berört tidigare informations-Kontakten som ur
effekt på personröstande. Vi jämförsynpunkt, har stimulerandeen

någon politiker bedrivitförst andelen kommit i kontakt med somsom
träffat på någon sådan politiker.personvalskampanj med dem intesom

på flera alternativ så ingår till delEftersom kan olikasvara enman
flera dessa viss kan mycketi Isamma personer av grupper. en grupp

ingå väljare också på kommit i kontakt medväl sådana sättannatsom
kolumnen hurpolitiker. den sista kan vi mycketI se mer som en

för kontakttyp kontroll förväljare varje enskild medpersonröstar om
också haft andra former kontakter. Vi kan den vänstraman av se

effekten kontakt.kolumnen den maximalt möjliga respektivesom av
På motsvarande kan den högra beskrivas minimimått påsätt ettsom

effekt.samma
första i den de tvåVi diskuterar i hand andelarna vänstra av

sifferkolumnerna i tabellen. Andelen 33personröstar ärsom pro-
centenheter högre i med kontakt i den andra 66 33än motgruppen
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Kontakter partimöten denpersonröstande. störstaprocent ger
partimöten 42effekten. dem varitAv personröstar procenten-som

likavarit sådana Nästanheter fler i möten.än storgruppen som
Ökningenpersonlig bekantskap med politiker. ibetydelse har

någonuppgår till 40 procentenheter kännerpersonröstning om man
effekt broschyr/ infonnations-personligen. Något mindre harpolitiker

ökar andelen personröstande med 28blad och dörrknackning. Här
Massmediekontakter personvalskam-respektive 27 procentenheter. om

omkring procentenheter. Att läsa "ganskaökning 22panjer ger en
det vill direktmycket" lokala nyheter i tidningarna, såga utan att man

med politiker denna läsning,sig ha kommit i kontaktsäger genom
med 10 procentenheter iökar också andelen personröstarsom

läser mindre. Om tillhör denförhållande till dem somsom man grupp
lokala så ökareller i allt finns nyheterläser "allt stort sett som av

med ytterligare 6 procentenheter. Kontakterandelen personröstarsom
telefonsamtal ökar andelenpolitiker ochmed torgmöten genom som

procentenheter, alltså intemed endast omkring 15 änpersonröstar mer
resurskrävandetidningar. Båda dessa ganskaeffekten läsaattav
småträffar också, vi relativtaktiviteter sett sett grupper avsom ovan,

väljare.
vi tankeninfonnationskanalerI tog attresonemanget ovan uppom

väsentligt för informationens genomslag. Dettilltro till kanalen är
personröstning måttförefaller rimligt omfattningen ettatt av somse

måttetinte sig det endainformationens genomslag. Det är vare
exempel fullt rimligteller alldeles självklart mått. Det tillär attettens

skallfull kännedom varförinformation leder till manomse en som
det går tilloch kännedom hur personröstapersonrösta att somom

resulterar i aktivt ochframgångsrik. gäller denDetta även ettom
det här vill han/hon intemedvetet ställningstagande hos väljaren att

har dock ingen omedelbar anledningmed Vi attatt tro enom.vara
effekt effekteninformation skulle ha denna ellerviss äratttyp ensav

andel personröstningvanlig. Vi uppfattar därför högresärskilt när
påviss kanal teckenfått information ett attgenom en somman

information från kommunernakanalen varit effektiv. framstårHär som
personröstande 27 procentenheterden effektiva. Andelen ärmest

information från kommunernasig ha fåtthögre bland dem sägersom
hela tidendå i "övriga ingårbland övriga. Det skallän attnoteras

fått information andra kanaler. Visådanaäven snararegenomsom
betydelsen olika informationskanaler.under- överskatterän av

finns enkeltinte hävda detVi vill med detta att ettresonemang
politikerkontakter ochorsakssamband mellan till exempel vissa

ökad informationpersonröstning. här förutsätterNär resonemanget att
förenk-för personröstning, så dettaleder till sannolikhet ärstörre en

eventuellt fåling. Dels kan informationen vi redan nämnt motsattsom
så kan det ibland så deeffekt. Dels och sannolikt attvara sommer- -
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utsträck-itänkt sigintresserade och redan störrepersonrösta,är att
fram denaktivt letarkanskeinformationen ochobserverarning rent av

detexempel såkan tilltillgänglig. Detinformation finns attvarasom
politikerkontak-orsakar såvälbakomliggande faktorerandrafinns som

medhuvudmönstrethindrar intepersonröstningen. Detta attterna som
personröstning.bidrar tillinformationsannolikhetall är att

allasåinomkommunal informationtillTilltron är gottstor som
från dehar informationeffektväljare. Näst störstgrupper av

demprocentenheterfler 20femtedelpartierna. Enpolitiska av
jämfört med dempartiernasomfâtt information personröstargenom

partiernakanal. Samtidigtdennainformation ärfått genomsom
Delsåtminstone två olikainformationskanaler på sätt.speciella som

varierarpartisympati och tilltronväljare med olikaolika fördeär
ellermed partietsympatiserartillmed hänsyntroligen manom

redanväljareförmodaDels så kan att annansomgruppenman
fåpartierna förvänder sig tillutsträckningaktiva igrund större attär

fråninformationfåttkällor. Detill andrainformation än som
också i någotpersonliga bekantafrånmassmedia och personröstar

information på dessainte fått sätt.utsträckning deänstörre som
procentenheter.här endast 12-15Skillnaden dockutgör

personröstning.på kommunal serviceTabell 4.10 Syn -
Antal svarandeAndel personröstatProcent som

5631nöjdHelt
64045Ganskanöjd
66434missnöjdnöjd ellerVarken
25443missnöjdGanska
4027missnöjdHelt

i formverksamhet, härkommunalviss effektñmisDet av synen
ellerhelt nöjdservice. Om ärpâ kommunal är manommansynav

utsträckning. Dettai något lägresåmissnöjdhelt personröstar man
mellangruppenkommunerna. Iutpräglat i de mindremönster är mest

kopplas tillkannågra skillnaderdet knappastfinns synsom
demindrede kommunernaservice. Väljarna i personröstarstörsta om

dock barakommunala servicen. Detmed den ärhelt missnöjdaär
servicespelarsig. övrigtskiljer Idenna utextremgrupp synensom

politiskatilltro till detdet gälleråterigen, liksomingen roll. Vi närser
för siguttryckpersonröstning inte är ettsystemet, att van-vare

frågamissnöje. förefallereller Detmaktskänsla omsnarare varaens
ha fram vissnågot ellervill åstadkommapositiv röstning. Man enen

välsådannågon. Enbli med stämmerkandidat än att synmer av
skälpå vilkabild framkommermed den näröverens sermansom

Westerståhl l993b.röstdelningväljarna föruppger
omfattandepersonröstningkonstateraVi har redan kunnat äratt mer

mellan olikaviskillnaderi mindre kommuner. De noteratsom nu
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förklarar inte i någon utsträckning dettaväljare störregrupper av
personegenskaperna samvarierar inte medförhållande. De olika

i någon sådan utsträckning de kan förklara nivåskill-kommuntyp att
och mindre kommuner det gällernaderna mellan större när person-

röstning. kan därtill dessa olika personegenskaperDet attnoteras
i och små kommuner.fungerar på Desätt ärstora somsamma

intresserade de övertygade partianhängarepolitik och ärav som
i vilkeni utsträckning kommuner depersonröstar större oavsett typ av

röstdelar, det vill olika parti i riksdags-bor. De säga röstarsom
i något utsträckningoch i kommunalvalet, störrepersonröstar -

ungefär procentenheter de inte röstdelar.skillnaden 10 änär som-
röstdelare också i mindre kommuner.Andelen är större

skall försöka dra slutsatser från detta försök iMed tanke viatt
hända också vidkommunalvalet till vad kan komma personvalattsom

ytterligare jämföri riksdagsval, finns skäl kontroll. Vi dåprövaatt en
personröstningen olika delgrupper med hänsyn tilli om man som

rikspolitik,väljare intresserad intresserad kommu-är mest mest avav
lika intressrad rikspolitik och kommunalpoli-nalpolitik, är avom man

intresserad rikspolitik eller kommunal-tik eller varkenär avom man
för primärtpolitik. Tanken intressetär personrösta äratt att enom

företeelse, så bör andelen högkommunal personröstarsom vara
kommunalpolitik.särskilt i intresseradär mestgruppen som av

i självaResultaten inte helt entydiga. Andelen personröstande ärär
intresserad kommunalpolitik,verket högst i är mestgruppen som av

uppgår Skillnaden dock litendär den till 51 ärprocent. om man
både riks-relaterar till lika intresserade ochär avgruppen som

andel,kommunalpolitik. lika 47Där personröstar nästan storen
sjunker sedan markerat till 31väljarna. Andelen procentprocent av

rikspolitik.intresserad främsttillnär är avman ser gruppen som
intresserade nâgondera 20Bland dem inte personröstarär avsom

procent.
inte förvånandeförsöket gäller kommunalvalet detEftersom är att

personröstande bland demvi får den andelen ärstörsta mestsom
nivå. skall dessutom tilläggas denintresserade denna Det attav grupp

uppgårintresserad kommunalpolitik liten. Den baraärär mestsom av
första handåtta samtliga svarande och återfinns i i detill procent av

Andelen också i det densamma förminsta kommunerna. är närmaste
både riks- och kommunalnivån.den lika intresseradärsom avgrupp

omfattar hälften alla väljare och jämnt spriddDenna överärgrupp av
Framför allt här finns potential" förolika kommuntyper. storen
riksdagsvalet.personröstning iäven
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och röstdelningPersonröstning

påverka olikamöjlighetertidigare givit vissahar redanValsystemet att
hand har varitutnyttjats i förstamöjlighetolika Denval sätt. som

någotpartier i olika val,på olikahar kunnatröstdelning. Man rösta
härVi kommerfjärdedel väljarna gör. attnämnare avennumerasom

kommunalval och relaterariksdagsval ochmellanröstdelningenpåse
röstdelningvisats dennahar tidigarepersonröstning. Dettilldenna att

olikaväljaremed dehänger röstartill delenstörre att somsamman
utgångspunkt från kommu-kommunalvalen mediställningpartier tar

1994. PersonröstningHaglund1987,förhållanden Johanssonnala
och kommafinjustera" röstningenmöjlighetytterligare attattenger

partiplattform i sin helhet.längre än accepteraatt en

röstdelning.ochPersønröstningTabell 4.11

RöstdelningPersonröstningProcent
2740Vän
2837Kvinnor

0.03-0.07gammaSambandmedkön
343518-35år
2941år36-55
203956- år

-0.230.05gammaSambandmedålder
2237Obl utbildning
2539Mellanutbildning
3540utbildningHögre

0.240.05gammaSambandmedutbildning
ll49partianhängareStarktövertygad
2539Partianhängare
4333partianhängare

0.49-0.19partianhängarskapgammaSambandmed

utsträckningutnyttjas i ungefär mänmöjligheternatvåDe avsamma
Ålder vanligareRöstdelningeffekt.dock olika ärharoch kvinnor.

oberoende ålder.tämligenpersonröstningenmedanbland är avyngre,
medan detröstdelar,utbildningmed högrespeciellt väljareDet är som

annorlundadelvisHolmbergriksdagsvalen SörenanalyserI gör enav
främst förstaröstdelning i ställetoch hävdar steg mottolkning är ettatt

deuppenbartsid ffpartibyte.Holmberg/Gilljam 1987, 91 Det är att som
övertygadestarktbland dem inteåterfinnstill delenröstdelar ärstörre som

ocksåpartibytamastår huvuddelenGivetvisvisst parti.anhängare attett avav
sammanfaller de. konstaterartill del Jagochfinna inom denna attengrupp

till någothänvisarpå förfrågan orsakenröstdelatdehuvuddelen omav som
rikspartiet sinutgår frånmedan deanknytning,med kommunal som
väsentligen beror påröstdelningdärmed klartstårnaturliga hemvist. Det att

1993b,jfr Westerståhlställningstaganden. Johansson 1987,kommunala
1995och LindforsHaglund 1994
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heller beträffande utbildning finns något medinte samband person-
framkommer jämförröstning. Den skillnaden vi väljarestörsta när

olika stark partianknytning. Röstdelar främst väljare intemed gör som
anhängare visst parti. Personröstning däremot vanligastärär ettav

finnerbland starkt övertygade partianhängare. Sammantaget vi deatt
kommer tilltvå påverka röstningen, så längre änsätten att att attman

två till del olikavisst parti, utnyttjas storacceptera ett av grupper av
Personröstningen ökad möjlighet påverkaväljare. öppnar att mer

för tidigare utnyttjat möjlig-specifikt för andra demängrupper som
någotröstdela. kan tilläggas deheten Det personröstaratt att som mer

och positiva till det politiskade röstdelar involverade iärän som
systemet.

Varför inte personrösta

förefaller från början ganska naturligt personröstningDet att somse
försökahandling, ställningstagande kundeaktiv attett som manen

och frågar i stället väljarna varförförklara. vänder vi kuttingenNu
fråga så kaninte ställer detta slagde Närpersonröstat. av manman en
skall ställa och tillförvänta sig särskilt mångaknappast att upp svara

något motsvarande såexempel "jag tänkte inte på det" eller även om
Vad vi får fram i viss utsträckningskulle råka ha varit fallet. är

huvudskälentorde ändå bildefterhandsrationaliseringar. De ge en av
till avstående.

personbakgrundTabell 4.12 Varför personrösta -
Sza AntalKände Kände till Litar Annat

paniema skäl svarandetill att/hurProcent procentpersonerna
47829 22 1004 45Man

24 17 100 519Kvinnor 10 49
100 31914 2318-30är 8 55
100 36646 26 1931-55 är 9
100 31241 39 1656- är 4
100 3189 41 37 13Obligatoriskutbildning

30 100 307Mellanutbildning 48 175
26 100 362Avslutat gymnasium eller 7 53 14

mer
100 98747 27 19Totalt 7

Vad skälettill lät blilyder Till Dig inte personröstade: DuKommentar:Frågan att attvarsom
personrösta/kände tillKändeinte till kundepersonrösta Svarsaltemativen 1 att manvar:

mycket 3 Litar påhur skulle 2 Kände inte till tillräckligt attgöra, om personema,man
skäl.partiema bra politiker på valsedlarna,4 Annatsätterupp

de bliTotalt väljarna svarade lät7 personröstaattattsett procent av
eller intevisste de kunde detdärför de antingen inte göraattatt om

alltså exempel påkände till hur de skulle harHärgöra. att
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ofta isärskiltfinner detta skälfram. Vinåttinformationen inte
välin-intresserad ochpolitisktmindrebrukar varasomgrupper

med enbartochmedelåldersochkvinnor,forrnerade, personeryngre
möjlighetentillkännerobligatorisk utbildning. I nästa steg menman

intekännerkandidaterna. Maninformeradalltför dåligtsig omanser
skälet ochvanligastedettillräckligt. Detta ärtill uppges avpersonerna

Också dennafrågan.dem besvarathälfteni det typnärmaste somav
ochkvinnoroftastinteskäl personrösta yngreatt avavavgesav

utbildningbytt roll. Högrehar härUtbildningsnivån däremotväljare.
tid i kommu-bott kortpersonkännedom. Personerinnebär lägre som

kommunlänge i sinbottskäl, medan deockså detta somnen anger
partierna.litarmer

litarskäl defjärdedelnågotDet attär över somsom uppgeren
skäl ianför dettakandidater. störrebra Mänställerpartiernaatt upp

medochoftareäldrekvinnor,utsträckning änän personeryngre
högremedutbildning oftareobligatorisk än ut-enbart personer

deutsträckningi dengenomgåendebildning. Detta är grupper som,
Jfraktivapartipolitisktoftarelativtpolitiskt aktiva, ärsettär

särskiltiskäl1981. AnnatJohanssonWesterståhl storuppges
utbildning.med högreochutsträckning män, personeryngreav

praktiskmångaskäl,mängd olikaåterfinnsrubrikBakom denna aven
medvalsedlarinte haftochbland dem poströstatatt nanm.natur, man

tillinte kännerkombinationocksåmarkerarMan att manaven
kandidaturval. Ettpartiernastilltro tillharoch att manpersonerna av

mindreelleroftarelativtförekommer ärskälannat en mersom
kanpersonval. Deninförandeinvändningframfördprincipiellt mot av

fungerakommerdet ändå intebedömningiockså bestå attattaven
siglöntdärför inteoch är att engagera

partilokalteller påKdssocialdemokraterna,Väljare röstarsom
påde litarhänvisa tillandrautsträckningi äntenderar attstörre att

sigockså väljaregällerurval. Detsammapartiets varauppgersom
inteBland dem ärparti.partianhängare,övertygade oavsett som

någotanhängareallskanske inteellerpartianhängareövertygade av
kunskapsig saknasärskilt mångadetparti, så finns omsom uppger

Deställervilkakunskapgår till ellerhur det upp.personer somom
utsträckningmindreockså ipolitik kännerintresseradeinte är avsom

tillinteintresserade kännerbara måttligtdeproceduren ochtill ärsom
in-mycketdeomfattning. När ärtillräckligkandidaterna i som

därfördelsså detavstår från ärpolitik personröstatresserade attav
intresserademycketurval.partiernas Isig lita påde sägeratt gruppen

gjortmed ochvaritsjälvaexempel denormalt tillåterfinns som
kanblandvilket dåskäl",de "annaturvalen. Dels annat varaanger

jfr ovan.principiell naturav
mådetbristande kunskap,tillhänför sigAlla motiveringar som

demokra-problemkandidaterna,tekniken eller är ett uromvara om
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tisk synpunkt. finnsDet alltid avsevärda väljare integrupper som
känner till dem eller någon politiker. Oftarepresenterarvem som ens

de i alla fall antingen på grund ställningstagande tillröstar av
partilinjer, enskild fråga eller helt "gammal vana". De påröstar ettav
parti de alltid har på. Dessa väljare har full möjlighetröstat attsom
lägga sin och de känner sig sannolikt inte berövade sina möjlig-röst
heter till inflytande. Mer allvarligt kunskapsbrister vad gällerär
tekniken. Här har väljarna de inte hur grund förgör,vet attom man
känna de fått minskat inflytande. När andra kan påverka utfalletatt

tidigare, denna inte kan det, så det ochän upplevsärmer men grupp
det minskat inflytande. kan hävdaMan det bara ärett attsom en
relativ minskning. De kan på tidigare. Man kanrösta sättsamma som

sig dessa väljare i alla fall inte särskilt intresserade ochsäga äratt
kan sig de liten Hursäga utgör änattman en grupp. man resonerar

så står det klart det allmändemokratisk synpunkt väsentligtäratt attur
lägga ned energi till denna minimeras. Sjustor att attse grupp

förefaller mycket. Man bör kunna nå längre det gällernärprocent att
sprida informationen.

Argumentation för viss kandidat

4Flertalet väljare markerar viss kandidat vilken de i första handsom en
vill invald, detta på grundval någon eller några egenskapergörse av

de kopplar till kandidaten och de upplever positiva. Isom som som
princip kan markera kandidat främst för få bortattman en en arman

står högre på listan. har dock tidigareDet visat sig dennaattsom upp
bevekelsegrund relativt ovanlig W esterståhl 1993b. Samma intryckär
får studerar de kommentarer och på frågornär öppnaman man svar

kommit in i denna studie. Teoretiskt finns också möjlighetensettsom
markerar eller mindre slumpmässigt. framgårDetatt man mer av svar

på frågor det finns något inslagenstaka sådant beteendeöppna att av
bland de isvarande denna studie. Vi bortser här från dessa fåtaliga
undantag och på vilka kriterier väljarna markerar viktigaser som som

de ställs inför lista sju olika möjligheter. fråganär Denen som
här lyder: Om vilkenDu eller vilka följandeanvänts personröstat, av

egenskaper hos politikern viktiga för Ditt beslut flera alternativvar
kan markeras. delvis motsvarande fråga fleraEn har i tidigare studier

för undersöka väljarnas och politikernasanvänts ävenatt syn
vilka faktorer borde hänsyn till kandidaternärta satteman man upp
på vallistorna. väl känt politikerna försöktDet anteciperaär attatt
väljarnas önskemål både kompositionen listorna ochgenom av genom

gå fram med flera listor. Personvalet riktningeni ökaäratt ett steg att
väljarnas inflytande och det förefaller rimligt föreställa sig detatt att

kriterier blir aktuella. olika kriterierna eller viktigaDeär samma som
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detäcka inskulleså debörjanvaldes frånkandidategenskaperna att
jämförbarhetenpå. Idagkomma ärkundealternativolika mansom

de tvåtillemellertid lagtskäl. Vi harväsentligtytterligarebakåt ett
ochfrågorkommunalaiåsikterHans/hennesstår sistskäl som

infångakriterierDessaFörtroendeingivande person. att enavser
personvalssitua-ioch sakmellanmotsättningcentralmöjlig enperson

tion.
kriterier intepålistadennamedvikontrolleraändåFör attatt

inockså lagtviväsentligt har ettväljarnanågot somtappar sersom
fårordmedochfrittdär väljarnaskäl"alternativ "annat angeegna

självavalt härhartrettiotal väljareviktigt. Ett attdevad ansett vara
kön,väljarnaförefallermotiv. Deti sittfylla sersom omsvarenav

villdeden månkriterier. Ioch klaraenklaoch yrkeålder som
svarsalternativen.fastademed hjälpdetdesådessamarkera gör av

deltillpå ochvarianterhuvudsakifinnsdelendenI enöppna
delfinnsalternativen. Dessutomde fyrakombinationer ensenareav

ståndpunktreligiösakandidatenstillhänvisningblandade tillskott varav
fall.enstakaiförekommer änendadentillhörigheteller är mersom

viktignationalitet/invandraremarkeratharväljareTvå som en
pålistadenintrycketdefinitivtfår attTotaltegenskap. sett avman

bedöm-finnsallrain dettäckerfinnskriterier mesta avsomsom
personval.samband medställningstaganden iförningsgrunder

såingåttsvarsalternativenfem förstaalltså dedärstudiertidigareI
viktigast.uppfattatskunnighet"ochErfarenhetgenomgåendehar som

ochpartiernaspolitiskatill detributväljarnasdetkanMan somse
till detganskavaritsedanhar stegarbete. Det stortettpolitikernas

kandidatendel kommunenvilkenkriteriet,viktigaste somnäst av
"Ålder", nämligenyrketidigaredet motsvaratrepresenterar. som

efterordning placeratsnämndhar i"kön"och"samhällsklass
i dennakriterierfemmotsvarandemedjämförkommundel. Om man

väljarnavadbildexaktdetfår iså närmastestudie avsammaman
1993.Jfr Johanssonviktigtuppfattar som

iåsikterkandidatensangåendetillkommitkriteriertvåDe somnya
fåttharkandidatenförförtroendepersonligtochfrågorkommunala

Ställnings-kunnighet.ocherfarenhetmarkeringarmångalika som
likaväljarnaalltsåsakfrågorkommunala sättstaganden i somav

kandidaten/representanten.förförtroendeharviktiga att mansom
andellågskullesakfrågeinriktadnormaltpartipolitiken ärEftersom en

Så börmisstroende systemet.mothär ettattsnarast somvara sesvar
uppfattasdessastället kanfallet. Idock inte som ensvarvara

kandidatenvidockså läggervikt väljarnavilkenmarkering somav
ingerkandidatendetobserveras ärsamtidigtskallDet att somperson.

vill ha. Denpolitikererfarenhetoch harförtroende renamansomsom
likaeftersträvarexempeltilldär storpersonrepresentativiteten man

mångalikaellerväljarnablandförsamlingarvaldakvinnor iandel som
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bland de valda bland väljarna, får inget stöd. Omstörreyngre som
överhuvudtaget skall prioritera representation för olika delgrupperman

så uppfattas fortfarande kommundel viktigare änsom rena personegen-
skaper kön etc.som

Är då vad viktigt det gällerär välja mellannär attsynen som
olika politiker densamma överallt eller finns det skillnader mellan
olika väljare. Här föreställer vi det kan finnasattgrupper av oss
speciella intressen eller speciella motsättningar vissagör attsom
egenskaper eller kanske fördelningen vissa egenskapersnarare
uppfattas väsentlig. Det bör då i första hand fyrade förstarörasom

personrepresentativa egenskaperna. De sista karaktärärtremer av en
knappast finns någon grund för föreställagör sig skillnaderatt attsom

baserade på gruppintressen. Dessutom förde tidigarevi in hypotesen
med innebörden väljare med lägre social och/eller lägreatt status
politisk kompetens skulle personinriktade. Vi kan åtminstonevara mer
till del denna tanke håller måttet.pröva Partipolitisk anknytningen om
och intresse för politik kan leda till betonar sakfrågor änatt man mer

personfrågor. En faktor storleken det politiskaärrena annan
här liktydigt med kommunens storlek. Vi har inledningsvissystemet,

diskuterat den personkännedomen och konstaterat flera olikaattrena
studier visat känner till åtminstone på kandidater iatt man namnen

utsträckning i mindre kommuner.större Leder detta eventuellt till en
särskild bedömningsgrund i sådana kommuner Vi börjar med att se
pä eventuella skillnader mellan kommuner.

Det finns inget enhetligt i skillnaderna mellan hurmönster mycket
diskuterar egenskaper kön, ålder och yrke i kommunerman som av

olika storlek. finnsDet däremot skillnader antyder vissaattsom
egenskaper, speciellt ålder och yrke, kan ha varit aktuella i olika stor
omfattning. Dessa skillnader dock inte någotär systematiska.sätt
Kommunstorlek spelar ingen roll i sammanhanget. denDet integör
heller det gäller kvalitetnär erfarenhet och kunnighet. Ocksåen som
den diskuteras lika mycket i i små kommuner. Sammastora som
förhållande gäller för åsikter i kommunala frågor. Enstaka sakfrågor

främst kan föranleda markering detta kriterium, kan före-som av
komma i alla kommuner. Däremot pekar i tabellentyper mönstretav
på diskussionen i Vänersborg och i Vaggeryd på vissaatt centrerats
sakfrågor i något utsträckning istörre andra kommuner.än
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kommuner.pølitikeregenskaperViktiga4.13Tabell -
förTotaltOver-Oster- Vagge-Solna Väners-Helsing-Lm-

ryd tomeásund borgköping borg person-
röstandeProcent

13615141314 1417Kön
131113 922Ålder 191713
1471112199 2623Yrke

27 1712 2512 63i 4kand borKommdel som
5452 6548 56536045Erfarenhet/kunnighet

48 57666555Åsikter 5154frågor 43kommunalai
5160574548444338Förtroendeingivandeperson
64511520610064433582Añxl svarande

egenskaper.markerafleramöjlighetfunnitsharDet attKommentar:

minstai dediskuterasegenskapKommundel däremotär mersomen
allrai deminst största.diskuterasDeni de större.kommunerna än

kommundelsrepresenta-diskuterarhelt rimligtförefallerDet att man
kommuneller itvåkärnig kommunbor ition somenenmanmer om

kommunerflerkärnig. Av detvå- ellerupplevsinvånarna somsomav
erfarenhetharHelsingborgenbart idetundersökningeniingår är man

någonintepå detpekar ärResultaten härkommundelsnämnder. attav
kommundelskallväljarnabetydelse förindelning harsådan att sesom

ellercentralortensi stället störreegenskap. Detväsentlig ärsom en
försannolikhetenSamtidigtavgörande. är attdominansmindre ärsom

därmindre kommuneritill störreuppfattning kommersådan synesen
iVäljare kan störretotalt dominerar. ut-någon delfinnsdet inte som

förmodakanManmindre kommuner.ikandidaterpåsträckning namn
mindredestoIntetillbegränsademellanåtkännedomen namnet.äratt
kännerkommunermindrevanligare iocksåsannolikt attså detär man

bedömningpersonligkanså görakandidaterna litetill att enmanmer
bedömningendet gällerResultatenkvalitéer. närhans/hennes avav

tanke.stöder dennaförtroendeingivandekandidaten är personenom
kommunmindreentydigt sägermönster attfinns gerHär enett som

personbedömningenför sättersannolikhet som enattstörre man
det faktumpådel byggatilltorde attfaktor. Dettaviktigare manstor

bättrebedömningarsådanatillmöjligheterhar bättre person-genom en
kännedom.

anfördes detutredningsstadietdiskussionenRedan i som en
denförbättraskulle kunnapersonvalmedfördelmöjlig att man

iVäljarnapolitikerna.valdabland derepresentationenkvinnliga
påinneförmodades attkvinnornaspecielltochallmänhet meravara

vallistorna.politiker sätterdekvinnorprioritera än sammansom nu
infrias.delmindretillbaraförväntningarnaredanVi har sett att en

fråga. DäremotcentralväljarnainteKönsfördelningen som enavses
könutsträckning än mäni attkvinnor störrekan vi konstatera anseratt

dockåterfinnsskillnadtill. Dennahänsynbörfaktorär tamansomen
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inte i alla väljare. Bland äldre väljare och bland väljaregrupper av
med enbart obligatorisk utbildning finns inga skillnader mellan män

kvinnoroch i detta avseende. Skillnaden mellan och kvinnormän är
däremot klar det gäller och medelålders väljare och väljarenär yngre
med obligatorisk utbildning. sistnämndaI ocksåän tarmer grupper

i utsträckning bland övriga väljare könsfördelningmän större än upp
väsentlig faktor.som en

Tabell 4.14 Viktiga politikeregenskaper personlig bakgrund.-
Kön Ålder Yrke Kom- Erfaren- Åsikt Förtroende- Antal1

het kommunal ingivande svarandeprocentandel mun-somanse,
del kunnighet fråga personargumentet

viktigt
7 15 14 18 59 55 51 326Män

Kvinnor 17 13 13 15 53 55 52 319
Yngre 14 27 23 14 44 54 47 181
Medelålders 14 10 17 60 58 56 259
Äldre 8 8 8 18 61 51 48 205
Obl utbildning 7 8 7 22 59 48 49 787
Mellanutbildning 10 15 16 21 58 58 54 208
Avslutat gymnasium+ 18 18 16 8 51 58 51 244

Kommentar:Varje svarandehar hañ möjlighet markera eller flera alternativ.att ett

Både ålder och yrkesbakgrund betonas och medelåldersav yngre
väljare och väljare med obligatorisk utbildning. Eftersomänav mer
det generellt så de har högre utbildningsnivå, såär detärsett att yngre
delvis åstadkommer båda dessa skillnader. Närsamma grupper som

på dem har enbart obligatorisk utbildning så det iärman ser som
själva verket de äldsta väljarna betonar åldersfördelningen.som
Egenskapen får helt tolkning på den totalaän nären annan man ser
fördelningen. Vilken del kommunen kandidaten bor i ellerav som
kommer ifrån uppfattas viktigare äldre väljare och väljaresom av av

inte har mellannivå utbildningsskalan. Det kan tilläggasänsom mer
det finns visst samband mellan kommunstorlekäven ochatt ett ut-om

bildningsnivå, så detta inte förklaringen till olika utbildnings-utgör att
olika på vilken vikt skall tillmätas kommundel.grupper ser som

Denna skillnad kvarstår kontrollerar för kommunstorlek.även om man
Erfarenhet och kunnighet betonas aningen män änmer av av

kvinnor. Den markerade skillnaden återfinns dock mellanmer
åldersgrupper. De nått ålder då de haft chansstörre attsom en en
skaffa sig erfarenhet tenderar värdera erfarenhet högre. De haratt som
högst utbildning erfarenhet något mindre viktig vad övrigaänser som
väljare ochMän kvinnor skiljergör. sig inte sig det gällernärvare

på hur viktigt det med vilka åsikter kandidatenär har isynen
kommunala frågor eller det gäller kandidaten förtroendeing-när ärom
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viktiga.genomgåendeuppfattassakernaBådaivande somperson.som
bådeutsträckningi något änväljaremedelålders störreDäremot anser

personegenskaperoch ärsakfrågorbådeväljareoch äldre attyngre
särskiltocksåutbildningobligatorisk ärmedVäljareviktiga. änmer

iställningstagandenkandidatensviktenbetonabenägna att av
frågor.kommunala

be-kandidategenskapervilkaföreföll intressantDet att somse
denmedmissnöjdaellerspeciellt nöjdademtonades varsomav

innehållmed servicensmissnöjdaOm deservicen. ärkommunala som
medfelvadföreställning ärspeciellhar någonockså somom

dettasåde valdasammansättningen representanterna, engerav
avseendemedSkillnadernaåtgärder.på behovindikationintressant av

särskilt Deinteemellertid mestnöjdhetgrad stora. som varvarav
könsfördelningen,utsträckningnågotbetonade imissnöjda större

nöjdadembetonadeskommundelförrepresentationmedan varsomav
missnöjeblirövriga. Slutsatsenutsträckning attäni något större av

tillkopplasprimärtintemedborgarnamed servicen personsamrnan-av
valdadeblandsättningen representanterna.

påochpartianknytningpølitikeregenskaperViktigaTabell 4.15 syn-
politiska systemet.

AntalFömoende-ÅsiktErfarenhetYrkeÅlder Kom-Procentandel Kön lsom
svarandeingivandekommunalargumentet mun-anser

frågakunnighetdel personviktigt
8429292289 15l 3Vänsterpartiet
629202224753 5Socialdemokraterna
1774034386 l 307 lCenterpartiet
123232925764 5Folkpartietlib
2872322327667Moderaterna
6633272l2 7412Kds
59148901410 15Miljöpartiet
85183536 ll60Lokalt parti

Partianhängare:
353292735l06 66övertygadStarkt
7292224245 764Anhängare
61616201956 74anhängare

Ttösming påverkar
politiken:

3753135366 754absolutJa,
438272628l08 86till delJa, stor
74316191956 55Ja, något.
1208686l21Nej, inte alls

alternativ.eller fleramarkeramöjlighethañsvarandehar ettN attKommentar: arje
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mellanUtjämning könen

Personvalskommittén uttryckte i sitt betänkande förhoppning atten om
införande personval skulle bidra till det skulle komma in relativtattav

fler kvinnor bland de valda föreställdeMansett sigrepresentanterna.
det hos väljarna skulle finnas intresse för in kvinnligaatt röstaett att

kandidater. Departementschefen betonade också i propositionen denna
aspekt tänkbar fördel med personval. Tidigare forsknings-som en
resultat blandad bild vad gäller förutsättningarna för sådanger en en
effekt Jfr Johansson 1993, Wägnerud 1993. I analysen vilkaav
politikeregenskaper väljarna uppfattar viktiga har vi kunnatsom som
konstatera kön, bland de egenskaper vi undersökt, tillhör deatt som

uppfattas minst viktiga. Kvinnor, och väljare med högsom som yngre
utbildning uppfattar dock kön något viktigare vad övrigaän gör.som

En i första hand förväntas på kvinnliga kandidaterröstagrupp som
kvinnliga väljare. Viär har redan kunnat konstatera andelenatt

personröstande något lägre bland kvinnorär bland resultatän Ettmän.
avviker från den bild allt utjämning mellan könenstörresom av som

vi kan iaktta i övrigt. Därmed förefaller redan från början sannolik-
heten begränsad för personröstningen i någon störreattvara om-
fattning skall bidra till jämnare könsfördelning bland de valda. För att
komplettera denna bild har vi på fördelning blandpersonrösternassett
manliga och kvinnliga kandidater i kommun. Om personröstningenen
överhuvudtaget skall kunna bidra till ökad andel kvinnor så måsteen
andelen kvinnorpersonröster kvinnornas andelstörre änvara av
kandidater. Vi har för denna analys åter gått in på materialet från
Vänersborg och vi finner där medan andelen kvinnor blandatt
kandidaterna totalt 38 såär på kvinnligautgör personrösternaprocent,
kandidater endast 25 samtliga När vipersonröster.procent av
särskiljer kandidater valbar och icke valbar plats finner vi att
detta genomgående. Kvinnornamönster är lika andel, alltsåutgör stor
38 både på valbar och på icke valbar plats. I det förra falletprocent
så har 24 och bland kandidaterna på icke valbar plats 27procent

tillfallit kvinnor.personrösternaprocent av
Materialet blir snabbt ganska litet vi börja delanär partier,upp

vi kan ändå konstatera den enda där väljarna sinattmen grupp genom
personröstning försökt lyfta kvinnliga kandidater på valbar plats är
inom vänsterpartiet. Där finns kvinnlig och två manliga kandidater.en
Den enda kvinnliga kandidaten har fått 43 dessaprocent treav
kandidater avgivna I övrigt gårpersonröster. tillpersonrösterna män
i utsträckningstörre vadän andel kandidaternamännens motiverar.av
Slutsatsen blir entydig. Det finns inget stöd för tanken att person-
röstningen generellt skulle ha någon utjänmande effektsett
könsfördelningen bland de valda Däremot ökar denrepresentanterna.
givetvis möjligheterna för speciella organiserade aktioner för inatt
till exempel fler kvinnor bland de valda.
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Representativitet
dethurpåpolitiker haochväljarebör synNorrnativt sammasett

grundläggandesåväl degällerDetfungera.skallpolitiska systemet
politiskadevilkainomdevalsystemettformerna ramarsomex

Självarättigheter.ochfri-grundläggandefinnas tbörbesluten ex
demokratiskgrundläggandenaturligenuppfattas ursom mersystemet

Densakfrågor.aktuellaenstakaiåsikterexempeltillsynpunkt än
påverkarinnebärpersonvalinförandei valsystemetförändring avsom

börjanfråndetberörtredanVi har attformelladedels ramarna.
långvarigunderdet ut-enighet,totalrådde att enknappast men

kundeprinciputveckladessmåningomsåredningsperiod mansomen
innehålletdiskuteraskall vi nästaHär steg,omkring.enighetrimlignä

uppfattningharpolitikerochväljareochpersonvalet sammai omse
detdelväljare överbeskrivaskan tarsker avVad att endär. somsom

Närnomineringsprocessen.hade itidigarepolitikernainflytande som
elleridåde störretillämparkandidater,olikatillställningväljarna tar

nomine-ipolitikerna görkriterierutsträckningmindre somsamma
ellerförsig,föreställer när argumenterarringsprocessen Man man

tillhänsynskulleblandväljarna taofta ompersonval annatemot att
detillhörellerbakgrund somhar gruppkandidaterna sammasamma

bättrefungeraförväntaskunnaså falliskulle deDärigenomsjälva.
grupprepresentativitetbetecknariblandVad virepresentanter.som

WesterståhlidiskussionJfrfrämjasskullepersonrepresentativiteteller
6.kap1981,Johansson

iblandmål i sig,iblandPersonrepresentativiteten ett somsomses
Detâsiktsrepresentativitet. ärgradhögrenåförmedel att avett en

väljarnapolitiskatill det attsystemettilltronförvktigtbland annat
Sådanabeslutsfattandet.politiskai detföreträddavälsigkänner

iutgångspunktmedalltframfördiskuteratstidigareharproblem
inriktningvilkenjämförtblandharManinnehåll. annatpolitikens

derasvilkenochverksamhetenoffentligaden synvill haväljarna
Holmberg1974,StrömbergJfrsakpåharrepresentanter samma

vilkapåskallVi1981.JohanssonWesterståhl persone-1974, se
väljarnakandidater/representanterpolitiskahosgenskaper som

harpolitikernautsträckningvilkeniochviktigabedömmer som
enligtkandidaterpolitikernaNominerar sammauppfattning.samma

problem ärtillämpade Dettaviljaskulleväljarna merkriterier sesom
däremotkanManpersonvalssituationen.inte baragällerochgenerellt

valdaochväljaremellanmotsättningareventuellaförutsätta att
fårpersonvaletiväljarnauttrycktill enklart attkommer genommer

blivandeurvalet representanter.påverkachans att avny
harväljareochpolitikernivåernajämförsig attvisar närDet man

vilkabedömningengällerdetlikartad närhuvudsak avi synen
börtabellentolkningenVidviktiga.kandidategenskaper är avsom

olikainförställtsväljarnaochpolitikernai minnetha attman
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formulerade frågor. Frågetekniken har gjort politikernasatt svar
beträffande vad de själva viktigt blivit koncentrerade tillanser mer
färre alternativ. Mot denna bakgrund kan vi alltså hävda be-att
dömningen ganskastämmer väl Dock inteöverens. helt. Politikerna
prioriterar erfarenhet och kunnighet väljarna,än medan väljarnamer

åsikter i kommunalsätter fråga viktigare vad politikernaän gör.som
Att väljarna sakfrågeorienteradeär politikernaän har vi ocksåmer
tidigare i denna studie kunnat konstatera. Det faktum inganästanatt
politikermarkeringar finns kön, ålder, yrke och kommundel
behöver inte det fråga någonär åsiktsskillnad.tas att störresom om
Även väljarna dessa egenskaper mindreär viktigaatt ochanser
politikernas "rena" nollor bör i ljuset den nämnda fråge-ses av
tekniker.

Tabell I 6 Viktiga pølitikeregenskaper- överensstâmmandebedömning.
Per kommun.

Procentandel ÅlderKön Yrke Kommun- Erfarenhet Åsikt kom- Förtroende-m-som AntalI
delargumentet kunnighetanser munal fråga givande svarande

viktigt person
Linköping:

0 0 0Politiker 0 23 5 15 234
Po1:sperception 7 6 4 7 39 48 72 234
Väljare 5 4 6 1 14 13 ll 353
Vänersborg:
Politiker 0 0 0 0 27 9 15 168
Polis perception 4 3 2 7 44 61 71 168
Väljare 4 4 4 4 19 21 14 357
Vaggeryd:
Politiker 0 1 0 0 26 5 14 208
Polzsperception 4 5 4 32 44 57 76 208
Väljare 8 6 6 15 31 39 34 370
Totalt:
Politiker 0 0 0 0 25 6 14 610
Polzsperception 5 5 3 15 41 53 72 610
Väljare 6 5 6 7 22 24 20 1080

Kommentar:Politikernahar fått den egenskapde bordespela roll. Här harstörstange anser
endastde egenskapertagitsmed gär jämföra medväljarnasuppfattningar.att frågan1som om
perceptionhar politikernatätt bedömavikten detgäller draargumentennär Svarenatt röster.av

dem bedömt harMycket betydelse.att Varjeargumentet svarandeavser som stor blandväljarna
har hah möjlighet markera eller flera alternativatt viktigt.ett som

Vi har diskuterat politikernas uppfattning vilka egenskaperegen om
bör hänsyn till. Politikerna förväntasta förman representantersom

väljarna inte nödvändigtvis ha uppfattning sin väljare,samma som
dock åtminstone känna till vilka uppfattningar väljarna har.men

Frågeteknikerna här likartadeär och bättre möjlighet tillmer ger en
direkt jämförelse. Det framgår politikerna helt medvetnaäratt om
vilken tyngdpunkt väljarna lägger på åsikter i kommunala frågor.
Däremot överskattar de den vikt väljarnaavsevärt lägger vid att
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berorDettaförtroendeingivandeskallkandidaterna personer.somvara
uppfattningar.sinamissledassiglåterpolitikernainte egnaatt av

ocherfarenhetbetydelsenöverskattathadeDå skulle avsnarare
hargrund. Däremotnågonuppfattningar harkunnighet. Deras annan

vidläggerväljarnaden viktuppfattatbättrepolitikerna represen-som
allt entydigtframgår framförDettakommunen.viss deltation för av

aktuellt.där dettaVaggeryd, äri mestargument
för-påvisarpolitikerväljare ochmellanJämförelsen snarast en

åsikter hosochpersonegenskapervilkaenighethållandevis stor om
skälfinns ingetrepresenterade. Detskall att trokandidaterna varasom

systematisktskulle på sättgrundpå dennapersonröstningen ett meratt
tenderarvalda. Däremotbland depersonsarmnansättningenpåverka

förtroendepersonligt över-uppfattaalltsåpolitikerna att som mer
väljarnavadegenskaper gör.andraskuggande än
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5 Utfall

förhållande till svenskaformellt iInförande personval utgör sett enav
valsystemet. Förändringen primärttraditioner förändring i ärstor

fråninflytande. Samtidigt detavsedd öka den enskilde väljarens äratt
begränsade möjligheter.början uppenbart konstruktionen baraatt ger

kontroll. finns "terapi-Politikerna vill inte släppa ifrån sig all Det ett
fårpersonvalet fått. Väljarna möjligheti den utformningmoment en

vill påverka, det småtill aktivitet de känner de ärnär att men
uppfattarmöjligheter aktiviteten får några konsekvenser. Hur olikaatt

påpolitikerna det någotberörda aktörer det hela Anser äratt att satsa
påverkaoch väljarna intresserade försökaär att genom person-av

effekt har försökt belysa delar dessaröstning Blir det någon Vi av
drasfrågor och här skall de viktigaste slutsatserna samman.

Omfattningen personröstandeav

medEftersom det kommentarer till personvaletredan tidigt kom
innebörden misslyckande därför baradet blivit att procentatt ett x

frågan omfattningendeltagit, så finns först beröraskäl att avom
konstatera 26-38 beroen-personröstningen. Vi har kunnat att procent

utredningensde på Ivilket räknar personröstat.sätt prognoserman
bli i storleksordningen 70beräknade siffran skulle komma attattman

exakt specificeradegjordesDennaprocent. utan att man merprognos
till dels utvecklingenvilken tidshorisont avsågs. När man ser avsom

dels förutsättningarna i detta val, såpersonröstningen i andra länder,
förefaller gjorde fullt rimlig. förefallerden utredningen Detprognos

på nivå något ellertänkbart personröstningen hamnar denna inomatt
några decennier. utgångspunkt från deltagandet beteckna dettaAtt med

personvalstanken förefallerförsta försök misslyckande förettsom
medomotiverat. beskrivas högt deltagandeDet kan likaväl ettsom

tanke finns i andra avseenden skälpå förutsättningarna. Däremot att
förhoppningar inte helt infriats.konstatera förespråkarnas idéer ochatt

valts inBland så det mycket fåärannat representanter som person-
stod på eller mindreutanför den redan tidigareröster, mergrupp som

säker plats.
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Information

utgångspunktcentraloftaförutsättningarskall haallaOm ensamma -
informerade. Vembliralladet på någotså måste sätt attgaranteras-

Underfungeratinformationenhar ut-för det Huransvarettar
Tidigareviktig.mycketinformationenbedömdesredningsstadiet som

svårhanterligaalltförbedömdesdärför deavfärdadesförslag att som
valtekniskadeinformationförinformationssynpunkt. Ansvaret omur

försökdettaIoffentligahand åvilai förstabordeSynpunkterna organ.
falli tvåfrån kommunernatill väljarna treinformationenhar somav

i sinMassmedia harotillfredställande.undersökts varitnärmare
ändå varitharpersonval,särskilt mycketintebevakning satsat men

spelatharTidningarnaväljinforrnationskanalen förviktigasteden arna.
informations-etermedia. Detföljdasannoliktroll, närastörst avmen
Totaltroll. ärockså spelathargivit settpartiernamaterial storutsom

andelenochhögdetändå kännedomendärför systemetnyaom
förändringi dennaPersonorienteringenliten.relativtokunniga är

inteför demintressantinformationen ävenbidrar till göra somatt mer
informationenTroligenpolitik. utgörintresseradesärskiltär omav

fullständigtvidproblemmindrevaltekniken docksjälva ett genom-
viainformationensannoliktkommersituationdennaförande. I
tillVi återkommergenomslag.på riksplanetetermedia stortatt ett

enskildainformationtillvalinforrnationen och"vanligaden om
kandidater.

Politikeraktivitet

inställdapositivtgenomgåendeiPolitikerna i kommunerna är settstort
efterfrågornaställdenegativ. VitioEndasttill personval, ären av

avskräckande. Devariterfarenheterna intevisade klartoch devalet att
i dekollegorsinapositivaförsöketmed änvarit var meromsom

Överhuvudtagetmed.jämfördeviutanför försöketkommmer som
för effekter"oro"kontrollkommunernapolitikerna iuttrycker avmer

roll, deminskadfårrikspartiemapåpersonvalet. De atttror enmer
deochsvårstyrtarbetetdet politiskapersonvalet göratttror mer

sittkanpersonvalssituation inteipatierna taatttror enmer
påmindre benägnadäremotDe attpolitiska troär attansvar.

dettolkakanlegitimitet. Manpartiernapersonvalet som enger
fåttsjälvdessfram tillsexisteraröverdriven att manoro som

lokalt partiellerblocketborgerligatillhör detPolitikererfarenhet. som
till ochvalledamasig enligtlokalparti uppfattarpositiva. Ettmestvar
Lokalachans.ha någonpersonvalet förberoendemed attavmm

personvalethävdarendadeoch lokalpartivalledarepartier är attsom
roll.spelar stor
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inte kunnat någon tendens tillGenerellt har vi notera extra storsett
under nomineringsprocessen. En deli försökskommunernaaktivitet

förlorapartierna riskerarframför uppfattningenpolitiker att att
lite"fel" kandidater kommer in. Enoch risken förkontrollen att mer

sådana varit villiga ställa"fel skulleovanlig attatttyp somvaraav
bli valda.helt plötsligt kanicke valbar plats,på garanterat nuupp en

platser föricke valbarainte några "garanteratexisterar röst-Det
personvalet verkligen hartilläggaskandidater. Det kandragande att

enligtpersonegenskaper åtminstoneeffekt så"önskad sätt att
delblivit viktigare i försökskommunerna. Enbedömningpolitikernas

kandidatenshar medpolitiker göraattatt argument somanser
förut hatidigare. Också torde"dragkraft" spelar rollstörre än man

kandidater,väljarnas bedömningarförsökt anteciperaatt av men
Möjligenhar kanske ökat något.för sådana hänsynstagandenintresset

för fullständigt genomslagpersonval alltförkom beslutet sent attom
partier sig avslutat nomineringennomineringsfasen. Någrai säger

beslutet blev känt.innan
så först densjälva valkampanjen kan vivi ärNär attnoteraser

samstämmigaNågot enligtomfattande i kommuner.större sommer
uppgifter dock troligen inte har med personvalet göra, ävenatt om

intensiva i den kommunenockså personvalskampanjerna störstaär mer
på det finns någotoch politikerna i de kommunernastörre atttror mer

fåttmed personval. Samtidigt har personvalskampanjvinna störreatt en
bedrivsgenomslag i mindre kommuner. De kampanjer därsom upp-

märksarmnas proportionellt sett mer.
kandida-krav skulle lika möjligheter till allaEtt att systemetvar ge

föreställning underrepresenteradeEn attter. annan var grupper,
fram personval.speciellt kvinnor, skulle kunna komma bättre genom

relativt liten del bedrivit aktivtill börjanDet är en en som person-
del sig dock villiga försöka sigvalskampanj. En större säger attvara

val. kan därmed möjligen också drapå sådan kampanj i Mannästa
personkampanjer inte bedrivs med utgångspunkt frånslutsatsen attatt

behag". kandidater bedriver oftaredet hela har "nyhetens Yngre
personvalskampanjer äldre kollegor. Vad gäller ålder skulleän
möjligen underrepresentationen för kunna påverkas troryngre om man

effekt. medelålderspå kampanjerna kan få Samtidigt det mångaäratt
"vaknat och sig villiga bedriva kampanj iupp säger attsom vara

inte riskeraval. De vill förloranästa terräng.att
kandidaterna utnyttjar ålder liksomDe argumentyngre som

utnyttjar könsfördelningen Kvinnligakvinnorna argument.som
kandidater däremot inte aktiva manliga. Partierna har dockär änmer
i särskilt utsträckning givit stöd till dessa två kandida-stor grupper av

kandidater, sådana inte tidigare varit till något"Nya" valdater. som
politiskt uppdrag, sinnågot positiva i allmänna hållning tillär mer

sådana uppdragserfarenhet.personval harän som



Bilaga 2213SOU 1996:66

på sin roll.dock intepåverkarPersonvalet representanternas syn
företräda andra änpersonvalts inte bördeMan att gruppersomanser

erfaren-politiker hardegällerDettaskulle gjortvad de somannars.
kollegorDerasförsökskommunerna.frånpolitikernadet villhet, säga

föreställning. Dessadelvisharkontrollkommunernai anserannanen
väljare isinaföreträda störreförväntaspersonvalda kan egnaatt

utsträckning.
finansieringförfråga formernadiskuteradmycket ärEn avannan

viktigastedenpartiñnansieringenutgjordeförsöketvalkarnpanjerna. I
sida förekom.kandidaternasegenñnansiering frånformen, ävenmen

aktivatidigareredanfrågadet härdåskall ärDet noteras att om
tekniskafinns ingaDetlitepolitiker extrasatsar resurser.egnasom

valkampanj.ikandidatför störrehinder satsaatt summor en egenen
bliså attraktivtdettveksamtförefaller det ärfrämstoch attFörst om

står detDessutomnågrainvesterarinvald storaatt summor.man
stå på derasfårkandidatervilkabestämmafrittpartierna att som

såfinansieringformdennapartierna inteOmlistor. accepterar av
ellerpartifår bildavill försökadenresultera imåste det egetatt som
ochosäkraBådaväljarna. sätten ärbli inskrivenpå attsatsa av

förändrassituationenkanSjälvklartsärskilt attraktiva.knappast
kontrolleramöjligheterhar partiernaidagsikt, attlängre storamen

ñnansieringsformer.önskadeicke

Väljaraktivitet

sedan tidigareså vipolitikerkännedomBeträffande väljarnas vetom
politiker. flertaletnågon Iåtminstonemajoritet kanklaratt namngeen

enbartförsöket harpartiföreträdarna. Ide ledandesigfall detrör om
politikermed någoni kontaktkommitpå någotväljarefemte sättvar

personröstningenönskarpersonvalskampanj. Ombedrivit attmansom
dekoncentreradeoch intekandidaterpå flerskall spridas vara

bland övrigaaktivitetsnivånså måsteplacerade,tidigare högstredan
möjligheterbegränsadeidagVäljarna harpåtagligt. attkandidater öka

någonkänner tillde inte änpersonval eftersomreelltgöra ett mer
kandidaternainformationOtillräckligenstaka kandidat. anges somom

inteväljare varför de personröstat.frågarskäletvanligastedet när man
personval. TvåtillinställdapositivtväljarnaGenerellt ärsett

någotinförandet, medantill änklart positivatredjedelar är mer en
kan ocksåinställda.negativt Deteller mindretiondel noterasär mer

politiskadettilltro tillhyserväljareblanddet ärannatatt som
intemed servicemissnöjemedan däremotpositiva,ärsystemet som

med andraförefallerPersonvaletpersonvalsaktivitet.leder till större
ellerför missnöjeuttryckpå vilketbliord inte sättatt ett german

sågillar. Detintebli med sådana ärförsöker attsnararemansomav
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det de redan på andra aktiva och intresserade politikär sätt ärsom av
får ytterligare kanal möjlighet påverka aspektattsom en som ger en

svårarevalet förut något åt.göraattav som var
fråga iEn central detta sammanhang grunderna för ellervar

kriterierna för nominering kandidater i relation till kriterierna förav
finns områdepersonröstning. Här där intressekonflikter kan göraett

sig gällande och där politikerna eventuellt riskerade förloraatt en
viktig del sina möjligheter verksamheten. Kommeratt styraav
väljarna lyfta fram kandidater på helt andra grunder de politikeränatt

traditionellt valsedlarna Vi har visserligen barasättersom samman
kunnat mycket översiktlig jämförelse, de resultatgöra en men som
framkommit politikervisar och väljare har i delar likartadatt storaen

på vad viktigt det gäller välja Politikernaär när attsyn som personer.
också i huvudsak medvetna väljarnas på vad börär taom syn man

hänsyn till. Den enda noterbara skillnaden i rördesynsättmer
förtroende för kontra ståndpunkt i sakfrågor. Väljarnaperson var
något benägna politikerna till sakfrågor. Politikernaän attmer se
byggde hellre på personligt förtroende. Här kan på sikt i ettman
generellt genomfört förskjutningpersonval kriterierna. Detana en av
kan bli något kännbart för politiker inta "fel" ståndpunkt.attmer en
Det kan inte kompenseras allmäntsätt ettsamma som nu genom
förtroende för ifråga.personen

Synen på vilka egenskaper hos de eventuellt blivande politikerna
viktiga varierar också mellan kommunerna. förefaller tillHärärsom

finnas reelltexempel för väljarna inom till exempelett utrymme en
kommundel eller inom del valkrets lyfta fram sinaatten annan av en

också alldelesDet uppenbart personvaletärrepresentanter. attegna
möjligheter för andra lyckas organisera sig, tillger grupper som

exempel kvinnliga väljare eller väljare, fram sinaattyngre egna
kandidater. Däremot förefaller det alltså mindre sannolikt någonatt

eller mindre automatiskt skulle eller missgynnasgrupp mer gynnas av
personval. Det framstår helt klart den föreställning fannsattsom som
på utredningsstadiet kvinnor skulle särskilt personvalattom gynnas av
saknar all grund.

Några synpunkter

Fimrs det verklig motsättning mellan partiinflytande och personvalen -
något lyste fram i diskussionen före införandet personval Detsom av

självklart finnsdet motsättning såär sättatt atten om person-
röstning får effekt så blir det på bekostnad partiernas inflytande.av
Däremot blir det knappast det gäller urvalskriterierna någranär
revolutionerande förändringar. Dels finns det avsevärden samsyn
mellan väljare och politiker. Dels det sannolikt i avsevärdär ut-
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politisktutsträckningnågoniredanväljare ärsträckning nusom
inteMan personröstatkommer personrösta.aktiva enatt somsom

påverkaför kunnapartiernakritik attutan mera.mot
tills dessrollsannoliktspelarfinns i storDe spärrar systemetsom

nivå vid dettahögretill änhunnit öka avsevärtpersonröstningenatt en
avstår från personröstaför vissariskfinnstillfälle. Det attförsta atten

effekt.någoninte fårpå grundändå spärrarnadetdärför att av
Ökningen vadfall långsammaresådant ängår ipersonröstning ettav

betydelse.iminskarsiktPå längre spärrarnagjortskulleden annars.
detdärkommuneri småtroligen bäst egent-fungerarPersonvalet

mindrei deNamnkunskapen är störstbehövasskulleinteligen
påfokuseratdärvalmaterialetoch dessutom ärkommunerna mer

Personkontakterkommunerna.i defalletvad störreärän somperson
i deväljarnainformationen tillroll förockså särskiltspelar stor

sannolikt någotspelarprocentuellaDe spärrarnamindre kommunerna.
underlättarAllt dettadär.högrepartiaktivitetenoch ärrollmindre

personvalet.
andraochför riksdags-giltigaresultatenutsträckninghur årI stor

ökamåstekampanjaktivitetentidigareVi harval poängterat att om
väljareförförutsättningar störrereella attskall finnasdet grupper av

riksdagsvalenklare vidsannoliktinfonnation. Dettatillräcklig är ettfå
inomfärre kandidaterellerantal ettfrågadär det är sammaom

massmedier.inklusive flerinforrnationsresursermedområde större
giltighet kangenerellamindreellerresultatensBeträffande större

kommunpolitiskt in-särskilthandi förstdet inte ärtilläggas att
rikspolitiskmedVäljareväljare personröstat.tresserade ensom

försöket.utsträckning iungefäriharorientering personröstat samma
fallsärskilt intressantEU-valet kanliggandeDet ettnära ursomses

förefaller aktivitetenvaletföreveckorinfonnationssynpunkt. Ett par
för väljarnadet svårtmåste kommanivå göra attpåligga attsomen

kandida-Flertaletställningstagande tillunderlag förskaffa sig person.
sak-detförutsätterdärtill ärOmför väljarna.okända attär enter man

detså verkarbli avgörande,ofta kaneller EUfråga för mot som--
informerad. Dessutomtillräckligthålla sigsvårareännu att gervara

avsiktligtlistpolitiksinpartiernaexempel påEU-valet att genom
påverkarverkligendetsåför väljarnaförsvårar personrösta attatt

partietssammansättningen representanter.av
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genomförandePersonvalsprojektets

HaglundAv Roger

Ingående moment

undersökning äri denna attvi valtundersökningsdesign seDet som
har härVi använt ettexperimentsituationen. avnäraliggande osssom

kommunegenskapernaskontroll övervilketurval,matchat ger en
betydelse.

ingå ibordedelardebeslutadesprojektarbetet enattInitialt i som
personval imedförsökårs1994studieheltäckandenågorlunda av

följande:svenska kommuner, var

kunskaperochtillattitydermedborgarnasstudieEn om0 av
personvalsförsöket.

erfarenheterochattityderpolitikernasstudieEn av0 av
personvalsförsöket.

bevakning.lokalpolitiskamassmediasstudieEn av
syfteirespektive kommunernai devalledarnastudieEn av

partiskiljaktigheter.principiellafinnaatt

års1994delta itillätskommunerdet sjubekantSom somvar
valdeomfattningistudie rimligvåroch förpersonvalsförsök, göraatt

urvalskriteriumstudie.heltäckande Detförsjudessavi 3ut merenav
olikafå kommunerskullevifrämsteftervi arbetat att avvarsom
blevspecialstuderaförbeslutadevikommuner attstorlek. De oss

Även resterandefyradeVaggeryd.ochVänersborgLinköping,
Östersund ochSolna,Helsingborg,ingårförsökskommunerna -

i dessaÖvertorneå gåttmedborgarenkätenendast utattgenommen-
kommuner.

störrevalde kanviförsökskommunerDe enses somtre som
Tillkommun.litenrespektivekommunmellanstorkommun, enen
ochLidköpingHalmstad,kontrollkommunervi valthardessa tretre -

jämföra kommunermöjligheterskapaför kunna attTranemo somatt-
detta. kontroll-Degjortintemed kommunerpersonvalprövat som

1 HalmstadförsökLinköpingföljande:såledesMatchningskonstellationen är -
TranemoVaggeryd försökkontroll,LidköpingförsökVänersborgkontroll, --

kontroll.
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kommuner vi valt detär jämförbarai med denärmasteatt se som
försökskommuner vi studerat, detta i syfte komma den idealanäraatt
experimentsituationen.

ämförbarhetenJ eftersträvats framför allt följande kommun-rörsom
faktorer: kommunstorleken, det partipolitiska läget och näringsstruktu-

i kommunen. Dessutom har förutsättning varit undvikaattren en
massmedia överlappning. kan konkretDet i Halmstadattsenare ses
valdes i matchningen till Linköping, där kanske Norrköping skulle
kunna "naturligare" järnlike. Dock hamnade vi i detta fallses som en
i nämnda massmediala överlappning. Vi dock valetattmenar av
Halmstad definitivt inte val,är sämre utgöratt ett utanse som en
fullgod matchning till Linköping. När det gäller de två återstående
kontrollkommunerna, eller matchningskommunerna så vill,om man

vi valet okontroversiellt. Försökskommunerär och match-attmenar
ningskommuner ligger i del Sverige och med liknandesamma av
omständigheter vad de kommunala faktorer vi studerat.avser

Medborgarenkäten

Om bryter ned hela undersökningen i dess delar, kan vi börjaman
med medborgarnas attityder och kunskaperrörmomentet som om
personvalsförsöket. Den metod vi valde för dettamäta äratt en
surveyundersökning bland kommumnedborgare. Enkäten, som var
medvetet begränsad i sitt omfång, gick till urval kommun-ut ett av
medborgare i samtliga sju försökskommuner, i de kontroll-samt tre
kommunerna Sammanlagt skickade vi 4160 formulär till likaut
många medborgare. De utvalda individerna har valts slumpmässigt
enligt principen Obundet Slumpmässigt Urval, k OSUom s ur
folkbokföringen, och kriterierna har dels varit kommunmedborgarska-

och dels de åldersmässigt skall inom intervallet 18-80 årpet att vara
på valdagen 1994. I de specialstuderade försökskommunernatre samt
i de kontrollkommunerna valde vi 520 individer i varderatre
kommun, och i de fyra resterande försökskommunerna valde vi hälften
260.

Vi skickade medborgarenkäten onsdagen efter valet ellerut nämnare
bestämt 1994-09-21. Då vi använde så kallad börB-postoss av
samtliga enkäter nått sina adressater måndagen den 26:esenast
september. detta första utskick fanns enkäten följebrev,med samt ett
frankerat svarkuvert. 1994-10-03 skickade vi vår första påminnelse,ut
och denna gick till de inte hade besvaratännu enkäten 2880.som
Påminnelsen formeni trycksak i C5-fonnat, och såledesvar utanen

2 För konkret enkätutseende, bilaga 1.se



2293Bilaga1996:66SOU

och1994-10-27gicktvå utPåminnelseformulär. nummernytt
individer2039svarskuvert.ochföljebrevfrågeformulär,innehöll nytt

1994-gickpåminnelsensistaoch uttredjepåminnelse. Dendennafick
individer.blivit 1381dåicke-svararna,resterandetill de11-25 som

uppmanande brevenbart utanformenipåminnelsen ettsistaDen var
formulär.nytt

ochmedborgarenkäten,individer i4160således avingickTotalt
individer,2788frånenkätforrnulärbesvaradetillbakafåttvihardessa

totalurvaletfrån67,0%. Ompåsvarsfrekvenstotalvilket manger en
vårbesvarakunnatanledningarolikaindividerdebort avtar som

justeradvilketindivider,4079enkät3 tillurvalet enreduceras ger
45sammanhanget nämnasi att68,4%. kanDetpåsvarsfrekvens

skickatharindivider28ochuttryckligen svarsvägrat, attindivider
motiv.någottillhänvisningochifylldaickeformulär utansinatillbaka

%70ligger näramedborgarundersökningarisvarsfrekvensEn som ,
nivångrundPåmått mätt.med dagensnivågod avfår ensomanses

påminnelsentredjeefter denvidareintevibeslutade68,4% att
vinågoturvalsgrupp,till våruppmaningar somytterligaremed

utbyte.lite iskullebedömer ytterstge
deenkätenuppvisarsåtid,svarsintensiteten övertillOm serman

sambandiåterfinnsTopparnadalarna.ochTraditionella topparna
iPilamaemellan.därdalarnaochpåminnelser,utskickadevåramed

dagar,3-5tillLäggerpåminnelser.utskickpåvisar mantabellen av
påminnelseresultatendatumtill dessapostdistibutionen,för syns

tydligt.ganska

3 avlidit, ärflyttat,harsådanaåterfinns somindivider somBland dessa som
individer ärdedelta,kandeså samtmenligt sjuka somtid,for lång attutomlands

naturligtkategori meddennatillrelateraoch ärdeltaförhindrade attdirekt att som
bortfall.
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Tabell I Medborgarenkätens svarsintensitet..

Ankomstdatum Antal inkomna Ankomstdatum Antal inkomna
enkäter enkäter

27.9 113 30.11 0
28.9 524 1.12 9
29.9 290 2.12 10
30.9 183 5.12 0
3.10 151 6.12 13
4.10 95 7.12 2
5.10 8.12 0
6.10 56 9.12 0
7.10 24 12.12 6

10.10 112 13.12 0
11.10 158 14.12 2
12.10 107 15.12 0
13.10 37 16.12 l
14.10 27 19.12 0
17.10 47 20.12 l
18.10 28 21.12 2
19.10 12 22.12 0
20.10 3 23.12 0
21.10 13 27.12 0
24.10 11 28.12 1
25.10 10 29.12 0
26.10 3 30.12 0
27.10 2 2.1 0
28.10 2 3.1 0
31.10 5 4.1 0

l.ll 9 5.1 2
2.11 66 9.1 0
3.11 187 10.1 O
4.11 101 11.1 2
7.11 76 12.1 0
8.11 85 13.1 1
9.11 29 16.1 0

10.11 26 I7.l 0
11.11 8 18.1 0
14.11 20 19.1 0
15.11 17 20.1 0
16.11 9 23.1 0
17.11 12 24.1 O
18.11 2 25.1 0
21.11 20 26.1 l
22.11 0 27.1 0
23.11 5 30.1 0
24.11 0 31.1 0
25.11 2 1.2 0
28.11 2 2.2 0
29.11 1 3.2 l

Kommentar: Datumet 1995-02-03 detär damm dâ vår datañl "låses". Detta datum är
valt då det under de efterföljande veckorna inte kom enda enkät. Pâtre grunden

detta beslutade inte förändra enkätñlen ytterligare.attav

Om bryter ned enkätmaterialet i sin helhet för det finnsattman se om
eventuella skevheter, ñnner för det första det gällernärman svars-
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68,4%:totalenkätensfrånavvikelseandeföljkommun,frekvensen per

kommun.SvarsfrekvensTabell 2 per
UrvalSvarsprocentKommun
520NWTlinköping
52064,2%Halmstad
52068,7%Vänersborg
52065,4%Lidköping
52071,2%Vaggeryd
52072,3%Tranemo
26063,8%Helsingborg
26059,2%Solna
26064,6%Östersund
26065,0%Övertorneå

verklighetenbildså somnaturligtvissig avönskar sannIdealt enman
nåsyfteislumpurval attstatistiskt represen-göramöjligt ettattgenom

respondenternasgällervad samman-skevheterEventuellatativitet.
detförochönskan,ideala attdenna omsekunna störaskullesättning

olikakanmaterial,vårt grupperiskevheter seeventuella manfinns
Är finnsdetsådet ettfördelning. attderasochrespondenterav

kanellerfaktor,viktignågon manberoendebortfallsystematiskt
tillgåmaterialrepresentativt attharfaktisktvi ettsäga att

tvåalltframfördetmedborgarna, ärtillenkätengällerdetNär
nämligenskevheter,eventuellavisakunnatordevidärvariabler

innebäraskulle attskevheterEventuellaåldersfördelning.ochköns-
någoniunderrepresenteradesigvisaråldersgruppervissa vara

fåonormaltsåkanskedet attEller äriintekommun, annan.enmen
såkön,ochåldertillOmenkätvårbesvarathar sermankvinnor

ingåendeolikadeiföljande sättrespondenternasigfördelar
först:könsfördelningenmedtabellenkommunerna -

kommun.Könsfördelningen3Tabell per
svarandeAntalkvinnorAndelAndel mänKommun
35350,7%49,3%linköping
33449,4%50,6%Halmstad
35752,9%47,1%Vänersborg
34053,2%46,8%Lidköping
37049,7%50,3%Vaggeryd
37646,8%53,2%Tranemo
16653,6%46,4%Helsingborg
15451,3%48,7%Solna
16853,0%Östersund 47,0%
16951,5%48,5%Övertorneå
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ÅldersfördelningTabell 4 kommun.per

Kommun 18-24år 25-34 år 35-49 år 50-64 år år65-80 Antal
svarande

Linköping 13,6 20,1 28,0 21,5 16,7 353
Halmstad 11,1 18,3 28,1 24,9 17,7 334
Vänersborg 10,6 17,9 29,4 26,3 15,7 357
Lidköping 10,3 16,5 28,2 24,7 20,3 340
Vaggeryd 13,8 15,7 30,0 22,4 18,1 370
Tranemo 10,9 17,8 27,1 25,3 18,9 376
Helsingborg 8,4 18,1 27,7 25,3 20,5 166
Solna 12,3 24,0 25,3 19,5 18,8 154
Östersund 14,9 16,7 27,4 22,0 19,0 168
Övertorneå 8,3 14,3 29,8 27,4 20,2 168

Vilka slutsatser kan då dra köns- och åldersfördelningen Serman av
först till de svarandes könsfördelning i de ingåendeman kommunerna,

så uppvisar denna inga avvikelserstörre från det normala 50/50. Två
till procentenheterstre elleröver- undervikt kan inte sägas utgöra ett
problem. När det gäller åldersfördelningen på respondenterna i de
olika kommunerna, så finns det olikheter, dessa ligger enligt vårmen
bedömning inom rimliga Omgränser. vill gå ytterligare,ett stegman
kan korstabulera variablerna ålder och kön, förman på så sättatt se

könsfördelningen skev förär någon ellerom några åldersgrupper. Då
detta finnergör fördelningen förhållandevisman att är jämnman över

kommunerna. Det endastär i några fall differensen i antaletsom
ochmän kvinnor blir markant.

I Tranemo det framförär allt i åldersintervallet 50-64 år detsom
finns övervikt manliga svarande. 63% deen svarande i dennaav av
åldersgrupp ochmän, således 37% kvinnor. I Solnavar kommun
uppvisar den och äldstayngsta vissa avvikelser. intervalletIgruppen
18-29 år finns övervikt där 61%män, de svarandeen män.av var
Det gäller för âldersintervalletmotsatta 65-80 år, där kvinnorna varit
flitigare besvara vår enkät; 72%att de svarande kvinnor. Iav varÖstersunds kommun slutligen, finns det övervikt för kvinnor ien
åldersintervallet 30-49 år, där 62% de svarande kvinnor. Iav var
övriga fall ligger differenserna måttligt, med någramera procenten-
heters övervikt för antingen eller kvinnor.män

För överblickatt enkätmaterialetöver vaden gäller marginal-
och frekvensfördelningar, så har ligger i bilagan det frågeformulär vi

Formuläretanvänt. är kombination de båda enkäterna enkätenen av
till försökskommunerna och enkäterna till kontrollkommunerna är
sammanslagna i utrymmesbesparande syfte, där det framgår dels vilka
frågor varit och vilka intesom varit det,gemensamma och delssom
frekvensfördelningen tillskrivna för de olika frågorna. Enkäten åter-
finns i bilaga 1 och redovisar marginalfördelningarna för hela med-
borgarenkäten. Materialet viktatär så varje kommunatt inväger med
lika vikt, och hänsyn har även tagits till det kommunvisa bortfallet.
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Politikerenkäten

behandlar politikernastill den delperspektivetFör över somman
har vi härpersonvalsförsöket, så även använtattityder och åsikter om

in-initialt genomfördavid densurvey-undersökning. Då vi,en
fannrespektive kommunerna,politiker i deantaletventeringen attav

kommunalval i deårsställt i 1994antalet politiker sexuppsom
vidiskuteradetill drygt 1400,uppgickvi specialstuderarkommuner

olikaurval skulle kunnaeller Dåskulle skeurval ettett geom
fall, totalundersökning.vivaldeproblem i just vårt göraatt en

erhållande kopiorlänsstyrelse förmed respektiveEfter kontakt av
politikertagit med allahar vi såledesvalsedelsmanuskripten,från som

studerade kommunerna.vid valet i devalsedlarfunnits upptagna
enskilda kommunernaantalet i depolitiker, därTotalt blev detta 1424

iVaggeryd till 111politiker ifrån 306ganska mycket;varierade
Även frampartierna förtolikahar deinom kommunernaTranemo.

kandidater,med 2från det minsta partiernakandidater;olika många
ochpartiFördelningen100 kandidater.medtill det största per

nedan.framgår tabell 5kommun av
framvissa partier gåttsammanhangetiViktigt ärpoängtera attatt
falleti vissa kommuner. Detvalsedlarmed alternativa mest extrema
olikafram med fyraflertal partier gåttdärVaggeryds kommun,är ett

kandidater funnitsdär vissaoch med ochvalsedlar, i fall tillett
totalt 48 partiermedvåra kommunerpå flera dessa. Imed sexav

ifrån vi plockatvalsedlar utgåhaft 70involverade, har vi näratt
kommunfullmäktige.tilltotalurval kandidatervårt avsamman

4 vilketpartierna olika många kandidater, skulle krävaDe olika har sortsen
totalundersökningBland detta gjordeinitialt viktningsförfarande. attannat en

kommunfullmäktigepolitiker med uppdrag iVi diskuterade endastFöredrogs. även om
politiker inte längreinsåg då kanske skulle få medskulle undersökas, att sommen

sådanturval skulle dessutom skapafinns med då personvalsförsöket genomfördes. Ett
bli i vårapolitiska partier och kandidater skulle aktuellaproblem i fall aktörernya --

Vårt totalundersökning skulle däremot denundersökningskommuner. val passa- -
eventuella oförutseddakvasiexperirnentella designen bättre, då garderar motoss
sigha totalmaterial och arbeta nedåthändelser; det bättre än tvärtomär att ett

vilket omöjligtl.skulle vara
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Halmstad.ochLinköpingkandidater partiFördelningTabell 5 perav -
HalmstadLinköping

2421 VV
100S60S
35C54C
22libFp31lllFp
54M54M
20Kds38Kds
16deMp21 grönadeMp gröna --
12Pensionärspartiet10DemokratiNy

5Akademikerpartiet
partiet 5Socialistiska

2Framstegspartiet
283Totalt301Totalt

och Lidköping.VänersborgpartikandidaterTabell 6 Fördelning perav -

LidköpingVänersborg
22V15V
45S51S
27C44C
28libFp25libFp
39M33M
20Kds27Kds
16deMpde 7 grönaMp gröna --

Demokrati 5Ny19Folkviljan
202Totalt221Totalt

och Tranemo.parti VaggerydkandidaterTabell Fördelning7 perav -
TranemoVaggeryd

32S20V
25C82S
16libFp45C
20M28libFp

Kds 1454M
4deMpKds 72 gröna-

Socialistiska partiet 5
l 11306 TotaltTotalt

såenkätutskick kani formpraktiskaSer till det etcetera,rent avman
gjordes 22:epolitikerenkätenförsta utskicketdet nämnas att no-av

politiker i degick till 1424och svarskuvertvember, då enkäten ut
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undersökningskommunerna. Utskicket gick i form A-post,avsex
dagenenkäterna borde ha funnits hos adressaternavilket innebär att
förstanovember. 1994-12-05 skickade vi detefter alltså den 23:e ut

fungerade tackbrev till deocksåpåminnelsebrevet, ett somsomsom
Påminnelse 2 gickgick till samtliga.Dettaredan svarat. ut nummer

fåhoppbestämt 1994-12-16, ijulveckan,i närmare att reste-ut om
påminnelse gick till 617juluppehållet. Dennainnanrande att svara

följebrev och svarskuvert. Denutskicket fanns enkät,och ipersoner,
gickskickade vi 1995-01-13. Denpåminnelsen,sista uttre,nummer

till 386vid denna tid uppgickåterstående kandidaterna,till de som
uppmanande brevi formenstycken. Påminnelsen utanett nyvar

medenkät och skickades B-post.
så framgårför politikerenkäten,till svarsintensitetenSer man

Även utskicks-för politikerenkäten så hartabell nedan.denna 8av
tydligt någradärmarkerats med pilar,datumen svarstopparna syns

påminnelse.efter skickaddagar
dessa har vipolitiska kandidater, ochTotalt ingick således 1424 av

svarsfrekvensbesvarade enkäter. totalfått tillbaka 1059 Detta ger en
totalurvalet bort de individerpå 74,4%. Om från tar som avman

enkät5 total-besvara vår reducerasolika anledningar kunnat
Således hamnar vi justeradmängden till 1410 kandidater. en

75,1%. kan vi fått 22svarsfrekvens I sammanhanget nämnas att
enkät-och 3 återsända och tommauttryckligen svarsvägrat,som

formulär.
framför allt medkan kanske tyckas aning låg,Svarsfrekvensen en

politikerenkäter generellt brukar högrebeaktande settatt svars-geav
påminna vi imedborgarenkåter. Dock vill vifrekvenser än attom

samtliga politiker,vår surveyundersökning valt vända tillatt oss
står långt ned på listorna ochvilket alltså inkluderar sådanaäven som

undersökningar denna Ettvanligtvis inte kommer med i typ.av
står på listorna har hört sig och undratflertal de långt ned avav som

formulär då med politik" enligtvarför de fått vårt de inte sysslar
damexemplet på dettaDetutsago. extrema somegen mer var en

irriterad vi besvärade henne med vår under-ringde och över attvar
enbartsökning, då hon "inte sysslade med kommunalpolitik, utan

fanns med i kyrkokommunala sammanhang". hon upplystesNär om
från befintliga primärkommunela valsed-hennes tagits deatt nanm

faktiskt fanns med i sista position pålarna, och hennes nästatt namn
fullmäktigelista, förvånad: hade intehennes partis blev hon "Hon

blivit tillfrågad eller informerad detta".om

5 tidigareResonemanget här detsamma vid medborgarenkäten:är notsom se
i avsnittet medborgarenkäten.om
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Tabell 8 Politikerenkätens svarsintensitet.

Ankomstda- Antal Ankomstdatum inkomnainkomna enkä- Antal
enkätertum ter

24.11 42 4.1 3
225.11 165 5.1

28.11 141 9.1 2
29.11 115 10.1 3
30.11 42 11.1 4

01.12 34 12.1
2.12 25 13.1 0

16.1 35.12 47
6.12 28 17.1 5

32 18.1 47.12
68.12 62 19.1

9.12 28 20.1 0
12.12 27 23.1 4
13.12 38 24.1 7
14.12 316 25.1
15.12 26.1 213
16.12 ll 27.1 1
19.12 10 30.1 l
20.12 10 31.1 4
21.12 27 1.2 1
22.12 59 2.2 l
23.12 41 3.2 1
27.12 19 6.2 1
28.12 17 7.2 0
29.12 6 8.2 1
30.12 14 9.2 0
2.1 12 10.2 1
3.1 6

Kommentar: Datumet 1995-02-10 det datum då vår datafil låsesÃ Detta datumär är
valt då det under de efterföljande veckorna inte kom grundenda enkät. Pâtre en

detta beslutade vi inte förändra enkätñlen ytterligare.attav

Om bryter ned resultatet politikerenkäten timerett steg,man av man
svarsfrekvensema ligger på ungefär nivå mellan kommu-att samma

Det egentligen bara Vaggeryd liggerär aning lågt,nerna. som en
ändå inom acceptabla gränser.men

Tabell 9 Politikerenkätens svarsintensitet kommun.per

Kommun Svarsprocent Antal svarande
77,7%Linköping 301

Halmstad 76,7% 283
Vänersborg 76,0% 221
Lidköping 72,8% 202
Vaggeryd 68,0% 306
Tranemo 75,7% 11l
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någradet förekommerförmaterialetnedOm bryter att se omman
användakan inte"normala,från detavvikelsersystematiska man

vid medborgaren-vi gjordekönsfördelningenochâlders-sig somav
käten°. olika partiernahur dekan pådäremot represente-vi ärDet se

parti-förantal kandidateruppgiftermaterial, då vi harvårti omras
följandefinnerdettaOmrespektive kommun. göri manmanerna

nedan.tabellense

pølitikerenkäten.kommunparti ochSvarsintensitetTabell 10 per -
Lidköping l TranemoVaggerydl|l VänersborgHalmstadLinköping |

% N% NNN %%% NN%
70,068,286,7 15 2075,0 2285,7 24 --v

93,8 328270,784,4 4574,5 5110060 69,078,3s
76,0 254527 68,944 74,163,674,3 3579,6 54c
62,5 1675,0 2882,1 2880,0 2522100,090,3 31
75,0 205439 57,433 66,784,881,5 545474,1m
64,3 1469,4 7265,0 2059,3 272038 70,068,4kds
25,0 468,8 16100,0 71693,881,0 21mp --

20,0 580,0 10nyd -- ----- -
60,0 589,5 191212 66,7at/- 58,3 -ann ---

lokalt

efter parti. N-svarsfrekvenspolitikernasProcentsiffroma sorteratKommentar: anger
och kor-valsedlar,på sinarespektive partikandidatermångatalet hur satt uppanger

6 ochuppgifterna i tabellernamedresponderar

75,1% finnerpåsvarsfrekvenstotalapolitikerenkätensvi frånUtgår
systematikfinnas någonverkar inteDetvi följande värt notera.att
vår enkät,har besvaratpartis kandidatervilketdet gällernär som

under-i våragenerellt lägreliggerför kdsmöjligen sexutom som
verkardet inteövrigt kanl sägasökningskommuner. attman nog

Möjligt-bortfallet.vad gällerspelar inpartifaktorfinnas någon som
list-politikernasbortfall det gällervisstvi finna närvis skulle kunna

något rim-svarsbenägenheten,inverkanplacering och dess som
nedbortfall längrefårinnebäraligtvis borde störreettatt man

parti-bortfall "drabba"sådantDock tordekommer.listorna ettman
undersökning7.vårvikt föroch mindrelika, vara averna

marginalför-vi lagtmedborgarenkäten, harförPâ sättsamma som
bilaga 2.finns ifrågeformulärenkopiai dendelningarna somav

6 under förut-endastrelevant,sig skulle detta kunnaI och for menvara
nämndafaktiska fördelning påtill populationensvi tillgångsättning haratt var-

till.vi inte tillgångiabler, något harsom
7 låternaturligtvis önskvärd,material skullegranskning vårtEn menvaraav

vi harmed göraAnledningen härtill hängerså enkelt.sig inte attgöras attsamman
listor, medolika antalkandidater, medolika storlek antalpartier radikaltmed av

listorkandidater står på fleraolika många etc.som
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Även här har kombinerat formulär skapats där enkäten till försök-ett
skommunerna har utgjort mall för sammanslagningen.

Massmedieanalysen

grundläggande tanke med denna utvärderingEn har varit det inteatt
förekomma störandeskall överlappning, och då har kriteriumett

varit massmedium skall ha mycket liten någon sprid-att ett om ens
ning i två eller flera våra undersökningskommuner.av

När det gäller dagstidningarna, har vi med hjälp officiell tid-av
ningsstatistik TS-boken valt totalt tidningar. tidningar15 Dessa
täcker de specialstuderade kommunerna, och grundkravet harsex
varit täckningsgraden skall fem tabellenminst Iatt procent.vara
nedan vårt urval.ses

Tabell II Tidningsurvalet.

Linköping Halmstad Vänersborg Lidköping Vaggeryd Tranemo
Hallands-Östgöta Elfsborgs Lidköpings- TidningLäns Nya Finnveden Borås

CorrespondentenPosten Allehanda tidningen Onsdag
6-dagars 6-dagars 5-dagars 3-dagars l -dagars 7-dagars
72% 68% 60% 87% 13% 70%
lib ober lib opol lib obunden m
-Ö-STg-ÖTÖ: --uvuqhâr-a-dsb-ygde-n-s-5G Göteborgs-PostenSkaraizorgs- innvedenäte or gs-

7-dagarsPosten Bygden Fredag Tidning
6-dagars 7-dagars M-L 14% l-dagars l-dagars l-dagars
6% s 6% s 20% 19% 11%-
s lib lib obundenc c

-- UIriEe71am71s7--Jönkäpings-Pos-Skaraborgs
TidningLäns Tidningten

6-dagars 6-dagars 3-dagars
8% 48% 16%
lib 0b höger/m

svE7.77§5.7"75.GÖteHOrgs-PostenVärnamo
7-dagars Tidning Tidningnemo
M-L 9% 4-dagars l-dagars
s 15% 32% -
lib obunden obunden

---- GÖIe-bBTg-s-Føst-en-Göteborgs-Posten
7-dagars 7-dagars

s 7% M-L 4%
lib s 5%

lib

Kommentar: tabellenvisasde tidningarI ingår i tidningsstudien. respektivetidningarFörsom
i ordningentidningsnamn,utgivningsintensitet,hushållstäckningsgrad färg.och politiskanges

Dessutom vilka veckodagar tillrelevanta; exempel låsesGöteborgs-Postenpåaranges som
Söndagari vissa kommuner. falletDär så står det S" eller i förekommandefall M-L".är
Göteborgs-Postenhar tagitsmed i undersökningen denpå och vis överlappandeitrots att sätt är
fem våra kommuner. harDetta gjorts då tidningen allt har hañ hög täckningsgrad,trotsav
framför allt komplement helger,på och har Iokalsidordär vi fönnodadeskunnahitta kom-som
munalt relevantmaterial. sin egenskapl kompletterandetidning har vi också dessansettattav
överlappandeeffektervarit små.ytterst
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kmed hjälpgranskatsdagstidningar harlokalatotalt 15De av s
såartiklar registrerasinnebärinnehållsanalys, vilketkvantitativ attatt

materialet. Föranvändas göraanalysmetoder kankvantitativa att
har vi valttidningsmaterialet,analyseramöjligttidsmässigt attdet att

perio-såledesinnebärvalet. Detmånad företillbegränsa attoss en
i vår analys.täcks in1994-09-181994-08-18den --

varitvår analys, harmed iartikel skall kommaförKraven att en
skallantingengrundläggande kriterier:antaluppfyllaskallden ettatt

behandla kom-ellerallmänhet,personvalsförsöket ihandladen om
dessutomfallet skalldetlberörd kommun.munalpolitiken i senare

åtminstonedet skalluppfyllt;kriterium röraytterligare enett vara
objekt,egenskapeller iaktöregenskapantingen ipolitiker, avav
explicitkodatsartiklarhar rördelar. Dessutomeller båda som en

har berottvalfrågabedömtsVadvalfråga i kommunen. vara ensom
fallellerflertal tillfällen,vidtill debattvaritfråganpå ettuppeom
tillfrågansåledes gjortdebatt, ochfrågan tilltagitpolitikerdär upp

3.återfinns i bilagatidningskodningenförvalfråga. Kodschematen
insedermerakodats ochartiklarTotalt har 1381 stansats som en
och SannaSPSS-ñls. Malin HaglundgenomförtsharKodningen av

iinstansningenförHaglundMalindär ävenJohansson, ansvarat
kodarna,bådamellan deinterreliabilitetskodningVid kSPSS. en s

ochförändringlöstessedermeraprobleminitialtfanns ett genomsom
tidningsartiklarna. Ge-medför arbetetkodschematuppstyrning av

båda kodarnadeöverensstämmelsenförändring blevdennanom
relia-ochunder gångdragitshartillfredsställande. Stickprovemellan

möjlighethärigenomHaglund, förRoger attbilitetskodats att geav
ellerjusteringNågonkodningsarbetet.ieventuella bristerstyra upp

behövlig.varitintehar däremotuppstyrning
hänvisasfördelar sig,artiklar1381hur dessaöverblickFör aven

förfrekvensfördelningarnainlagti kodschemat3, där vitill bilaga
artikelmaterialet.hela

Valledarundersökningen

partierdepartiföreträdarna förin frånmaterial samlatsInitialt har
års1994valperioden föreförplatserkommunfullmäktigesbesattsom

före-Respektiveundersökningskommuner.kommunalval i våra sex
och delsvalsedlar,aktuelladelsombads skicka inträdare/valledare

ganskafickbortfall vi tyvärrvalmaterial. Detkommunaltallt var
ochfick vipartierna,tillfrågadetotalt 48Av debegränsat: par-svar

8 for theStatistical PackageförSPSS ståroinvigde kan nämnasFör den att
statistikbehandlingsprogram.vetenskapligtochSocial Sciences, är ett
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timaterial från sammanlagt 39 partier. Nästa i denna under-steg
sökningsdel vi med hjälp anlitade studenter genomfördeattvar av
intervjuer med valledarna, i syfte finna eventuella parti- och kom-att
munskillnaderl-likheter.

Dessa studenter har därefter författat C-uppsatser/examensuppsat-
på det i denna del insamlade materialet. Två studenterna hörser av

hemma på Förvaltningshögskolan i Göteborg Lars Pålsson och
Christoffer Johansson, och tvâ vid Institutionen för kultur- och sam-
hällsvetenskap vid Linköpings universitet Petter Sandström och Rag-

Håkansson. Uppdelningen dem emellan har varit sådan deattnar
två Linköpings-studenterna har studerat Linköpings och Halmstads
kommuner, medan Göteborgs-studentema har studerat Vänersborgs
och Lidköpings kommuner, Vaggeryds och Tranemo kom-ävensamt

Anledningen till de fått fler kommuner Lin-att attmuner. senare var
köping och Halmstad och har varit krävande.är större mer

Undersökningen valledarna har gått tillväga på så valle-sätt attav
fördaren respektive fullmäktigeparti för mandatperioden 1991-1994

har intervjuats med semistrukturerade frågescheman där möjlighet till
viss uppföljning alltså har varit möjlig. Dock har alltså ettav svar

frågorantal utgjort mall för samtliga intervjuer. Se bilagagemensam
4 för konkret utseende och innehåll i valledarintervjuerna. Bortfal-
let vid denna projektdel har varit ganska begränsat, och koncentre-är

till vissa kommuner.rat
Framför allt Tranemo och Lidköpings kommuner har betydandeett

bortfall. Utifrån de totalt 48 partierna har intervjuer genomförts med
för 39 partier. Bortfallet på 9 intervjuer naturligtvisrepresentanter är

inte bra, framför allt inte det koncentrerat till vissa kommu-när är
Generaliserbarheten och järnförbarheten blir därmed begränsad.ner.

Resultatet dessa studenters undersökningar har givitav oss en
mängd information hur partierna bedrivit sina valrörelser i deav sex
kommunerna, och har dessutom givit material till två examensuppsat-

vid Förvaltningslinjerna vid de båda universiteten. vårt vid-Förser
kommande, vad gäller valledarrnomentet, det framför allt vid järn-är
förelser mellan matchningsparet Linköping och Halmstad vi kansom
uttala med viss säkerhet, vid jämförelser mellan våraävensamtoss

försökskommuner: Linköping, Vänersborg och Vaggeryd. bila-Itre
5 återfinns exempel på sammanställningar vissa frågor-överga av

na.
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PersonvalsprojektetimedarbetareSamtliga

Göteborgsinstitutionen,Statsvetenskapligañl dr,Johansson,Folke
Projektledare.universitet.

Göte-institutionen,Statsvetenskapligaprofessor,Strömberg,Lars
universitet.borgs

institutio-Statsvetenskapligadoktorand,ochfil kandHaglund,Roger
Projektadministratör.universitet.Göteborgsnen,

ochpolitikerenkätmedborgarenkät,Kodarestud.filHaglund,Malin
tidningsartiklar.

institu-Statsvetenskapligadoktorand,ochfilAndersson,EHans mag
medborgarenkät..Kodareuniversitet.Göteborgstionen,

tidningsartiklar.Kodarestud.filJohansson,Sanna
samhällsve-ochkultur-förInstitutionenfil kand,Sandström,Petter

valledare.Intervjuareuniversitet.Linköpingstenskap,
samhällsve-ochkultur-förInstitutionenkand,tilHåkansson,Ragnar

valledare.Intervjuareuniversitet.Linköpingstenskap,
universitet.GöteborgsFörvaltningshögskolan,fil kand,Pålsson,Lars

valledare.Intervjuare
GöteborgsFörvaltningshögskolan,fil kand,Johansson,Christoffer

valledare.Intervjuareuniversitet.

marginalfördelningarochformulärblandinnehållandeBilagor annat
Folke.Jo-E-mail:författaren.tillhänvändelseeftererhållaskan

hanss0n@pol.gu.se
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PERSONRÖSTNING EUROPA-I

PARLAMENTSVALET

studienmedAvsikten6

personvalSverige därval iförstadeteuropaparlamentet ärtillValet
tillvalväljaresvenskaförsamtidigt nyttskala. Detfull är ettingår i

församlingförsamling. Enpolitiskkändfögaoch varsför nyossen
Motväljare.svenskaflertaletföroklaraframståruppgifter som
ochstabilasynpunktväljarnasde flestaåtminstonedetbakgrund urav

föränd-tvåfrågadet storavalsystemet, ärsvenskaoföränderliga om
studiemed denna ärAvsikten att tasamtidigt.kommerringar som

ochsammanhangdettaifungeratpersonvalethurinformationfram om
Personvalförlopp.valetsförochväljarnaförspelatdetrollvilken

förtidigaremöjlighet änstörrebekant avsevärtinnebär ensom
ocksåmandatfårpartier utanvilkabarapåverka intevälj somattarna

Detmandat. ärdessabesättakommer avkandidater attvilka som
vilketmedmöjligheter,dessautnyttjarväljarevilkaintresse att somse

möjlighetenutnyttjarinte attvarför vissarespektivedetsyfte de gör
personval.påverka genom

kandida-rangordningenprimärtgällerSverigePersonröstningeni av
tlytta"möjligheterformellainga attfinnsparti. Detinom ettterna
givetvisdetSamtidigt ärtillpartifrån annat.kandidat ettetten

tilldrapartiethjälpakanpartii attkandidatpopulärmöjligt ettatt en
vilja personröstaväljarnafåpartier attandrafrånväljare attsig genom

nedan,skallvieuropaparlamentet är,tillvalet sesig. Ipå som
föregåendetvådevid närmastlägrenågot änpartibytareandelen
perspektivlängreliteiseddsiffran ettriksdagsvalen, även om

skälfinns1995. DetHolmberg attGilljarn/Jfrhög.fortfarande är
ihafthaeventuellt kanpersonröstningenbetydelsevilkenundersöka

deti övrigtvalsvenska ettmedjämförelsesammanhang. I vardetta
väljarefleråtskilligt äninnebärvilketvaldeltagande, attlågtmycket

givetvis dediskuterarVihemma. persone-valde"normalt" att stanna
aktivitet.politiskochvaldeltagandeförklararnormaltgenskaper som

ocksågick viså stegså ettförändringen stortankeMed att var
svarsalternativ,förutbestämdamed någraväljarna,frågadeochvidare

skulledeltagandetlågadetMöjlighetenröstade.inte attvarför de
till dis-komkommunalvalenochriksdags-påsig" uppsmitta av

valdagenkundeiakttagareintresseradRedankussion. mansom
iaktivitetlågsällsynthafthadeviövertygadsigkänna att enom
ikommentarervaletmedsambandiförekomDetvalrörelsen.
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massmedia pekade det personvalsinslaget kundemot attsom nya
tänkas ha "skrämt bort" del väljare. Man skulle kunna ha uppfattaten

valet blivit komplicerat och ville då inteatt längre Här kanrösta.mer
alltså personröstningsinslaget i valet ha spelat icke avsedd roll.en

Studiens uppläggning material och metod-

Huvuddelen föreliggande redovisning bygger på antal frågorettav
ställts via SIFO till slumpmässigt urval svenska väljare.ettsom av

Flertalet frågorna har ställts till 1000, några dem till 2000av av
Frågorna ställdes i telefonintervjuer utfördes underpersoner. som

perioden 9-19 oktober 1995. Samtliga frågor återfinns i appendix. Den
fråga ställts kännedom kandidater har bara kunnatsom om om
utnyttjas i begränsad utsträckning eftersom den felaktigt ställts enbart
till dem Ingen undersökningpersonröstat. massmedias roll isom av
valet inplanerad, kortare redogörelse för några centralavar men en
mediers aktiviteter under valkampanjen byggd på sammanställningar
i Media Monitor" ingår. Redovisning valresultat ochav person-
röstning totalt bygger sammanställningar från Riksskatteverket.
Jämförelser har där så varit möjligt gjorts med resultaten i den tidigare

rörande personvalsförsöket i kommunalvalet 1994.rapporten

Säkerheten i resultaten

Ett i utgångsläget totalt förhållandevis tillfredsställande antalsett
individer i undersökning alltid små delgrupper vid uppdelningaren ger
efter olika egenskaper. Man kan hantera detta problem på olika sätt.
Ett strikt begränsaär analys och presentation till däratt grupper man
har tillfredsställande säkerhet och kan arbeta med till exempel 95-en

signiñkansnivâ. Jag har här valt mjukare linje.procent De resultaten
kommenteras bedöms normalt signifikanta 95-pro-som som

centsnivån. kanDet innebära varje enskilt resultat signifikant,äratt
det kan också baserat på bedömning mönstermen ettvara en av av

enskilda resultat där och alltför osäkert,är där de bedömsvart ett men
och uppfattas tillfredsställande säkra.sammantaget I övrigtsom

också något underbyggda resultatpresenteras "ten-svagtmer som
dens". Det sig oftast resultatrör bygger på alltför småom som

individer, ändå kan inordnas i teoretisktgrupper av men som en
grundad föreställning och så intresseär det kännsattsom av pass
orimligt inte diskutera dem.att
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Valkampanj7 en

valkampanjenkonstaterakunde attbedömningytligOckså vid manen
och någotlågmäldeuropaparlamentet mantill somvaletinför var

fannsden. Detletade efteraktivtintelitemycketmärkte manomav
personvalskampanjer,vissaexempeltill menundantag,förvisso

väljarnaförvarit lättha attintekanotvetydigt. Dethelhetsintrycket är
dennaiinteVi harval.dettainförinformationsigskaffa nya

studiersystematiskasjälvständiganågra avgjortundersökning
någrapresentationkortställetibyggerVivalkampanjen. aven

igenomgång presenteratsdenvalkampanjenihuvuddrag som
Publikationen ut1995.decemberför avMonitor" gesMedia

professorinnehållet ärförAnsvarigMediainstitut.Näringslivets
kommunikationsveten-ochMedie-förInstitutionenvidHvitfeltHåkan

byggerPresentationenSundsvall.i enMitthögskolanvidskap
rörpå något sättinslag/artiklarallagenomgångsystematisk somav

Afton-TV4-nyheterna,Aktuellt, Rapport,ieuropaparlamentsvalet
ochvalbilddentäckaUrvalet är attExpressen. avsett avochbladet
harRapportenläsare.ochtittareantalnärvalrörelse stortettsom

sammanfattandekanvilkenrörelse",Valrubriken ensomsesutan
valrörelsen.karakteristik av

parlamentsvaletlitetgenomgåendeägnade utrymmeMassmedia
kvällstidningar-bådariksdagsval. Deföregåendemedjämfört närmast

riksdagsvaletmaterialmycketså somgångerungefärhade omtrena
skillnaden ännuTV-kanalerna äreuropaparlamentsvalet. Förom

riksdagsvalettid påmycketsågångertill femsatsadeDe trestörre.
skillnaderpåtagligaganskavissafannsDetparlamentsvalet.som

sinmaterial änhade avsevärtAftonbladetsåmediernamellan meratt
allt RapportframförochAktuelltdetunderExpressen, attkonkurrent

däremotMediernaTV4-nyheterna.mycket än varsände avsevärt mer
sindärmed iochsändningiplatsochpå sidorplaceringsinilika

materialet.prioritering av
förstaigenomgångdennaenligtmediai rörfinnsnyheterDe som

diskussionervalrörelseaspekterna"tekniska somhand de av enmer
aktuellaagerande,taktiskapartiernasvaldeltagande,kommandeom

någonintespeladeförekom,Personvaletopinionsmätningar menetc.
blandplats10-15 ettdethamnadeUtrymmesmässigthuvudroll.

ficksakfrågoregentligaendafrågor. De somolikaantal mertyper av
ochkärnvapensprängningarFrankrikesnämnvärt utrymme var
Enverksamhet.EU:sinflytandegradeuropaparlamentets av

nyhets-intresseradefenomen...valetdras ärslutsats att somsom
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redaktionerna de politiska sakfrågorna." sida.a. 8. Detänmer var
svårt skaffamed andra 0rd för väljarna sig information tillatt om

exempel de skillnader kunde finnas mellan vilken politik olikasom
partier kunde tänkas komma driva i parlamentet.att

Framför allt socialdemokraterna, också folkpartiet blev utsattamen
för kritik i nyhetsmaterialet i båda de kvällstidningarna. Påstora

kritiserade Aftonbladet framför alltledarsidorna moderaterna, medan
socialdemokraterna, däremot bara i mycketExpressen angrep men

kritiserade folkpartiet.liten utsträckning Ur personvalssynpunkt detär
särskilt de politiker drev sina partiersockså värt att notera att som

kampanj och därmed dominerade massmedia, de "vanliga"som var
ledande företrädarna. faktum oftast hade andra kandidaterDet att man

återspeglades inte i någon omfattning ipå valsedlarna större massme-
Något bör ha gjort det svårare för väljarnadia. personrösta.attsom

kombination med tidigare nämnda frånvaron politiskaDetta i den av
sakfrågor och betonandet parlamentets begränsade roll kan rimligenav

för valdeltagande. Jfr diskussionha haft betydelse nedgången iantas
Monitori Media
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europaparlamentsvaletiRöstning8

i olikaValdeltagande grupper

harvaldeltagande. Dethögthafttraditionelltvalsvenskahar i ettVi
haftavsevärd deltillicke-röstningupprepadså högtvaritfaktiskt att

medtill ochemellertid, närharDetsjukdomorsakertriviala etc.som
mellanskillnadersystematiskafunnitshögst,varitValdeltagandet som

Gilljam/Holmbergsid 1551977,Peterssonväljare.grupper av
offentlig sektorinomanställningsocialftsid 62 Högre1993, status,
Valdeltagandet.höjerfaktorerexempelgiftcivilstånd äroch som

nedåtgåendedenna1980-talet,undernedgickValdeltagandet men
och1991ökning ilitenvisatdeltagandet harochbrutitstrend har en

inedgångentillförklaringväsentligsannoliktårs val. En1994
Gilljam/HolmbergpolitikerrnisstronökandedenValdeltagandet är

16. Detoch kap4kap.Gilljam/Holmberg 1995,ochffsid 621993,
skulleinteparlamentsvaletiValdeltagandettidigt klartrelativt attvar

valen. Enordinarietidigarevid delika högttillnärmelsevisbli som
länder,andramedjämförelserdelskunde baserasförväntningsådan
mycketmångaochEUinfördeladeväljarnapådels varatt var

dock41.6så lågtbliskulle procentdetEU. Attskeptiska till varsom
lågapå denMed tankeflesta. extremtallraför deöverraskningen
haranalysbörjaskäl ävenfinnsröstande så att somandelen en

vilkakontrollmed enhuvudföremâl,personröstningen somavsom
handförstamed ijämförelseval idettaiickerespektive röstatröstat

riksdagsval.föregåendenärmast
ivariationereventuellaochvaldeltagandeinedgångenDen stora

analys.dennaiintressantagivetvis detnedgång mestärdenna
45genomsnittligtmednedgåtttotaltharValdeltagandet pro-sett

desammaungefärkvinnoroch ärmellanSkillnaderna mäncentenheter.
kvinnligthögrenågotmed det mönsterochvalenbåda stämmeri av

valdeltagande äriNedgångenval.ietableratsdeltagande senaresom
övrigtförDenkvinnor. ärför äldreäldreför män änmindredock

åldersgrupper.samtligaiprocentenheter46ochmellan 44totalt sett
mindre,någotNedgången ärbörja mönster.dockvikan ettHär ana

äldstabland designifikant,intei sigskillnad årdennaäven om
bland devaldeltagandeinedgångtill yngreTendensen störreväljarna.

Överhuvudtagetmindreoch imedelstoratydlig i orter.väljarna är mer
hosValdeltagandet störreärinedgången grupperfinnerså attman

mindrehabrukarochvaldeltagandelågthartidigareredan somsom
väl-övrigaaktivitetpolitisk ängradoch lägrepolitikförintresse av
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jargrupper. Den förär större LO-medlemmar för medlemmarän i
TCO och SACO. Den förär större arbetare för allaän andra
yrkesgrupper och den någotär förstörre väljare med lägre inkomst än
för sådana har hög inkomst. Nedgången dessutomär blandstörresom
privat anställda bland anställdaän i offentlig sektor. Denna skillnad är
klar och har med andelengöra arbetare kontraatt tjänstemän och
kan heller inte kopplas till fackföreningsanslutning. Minskningen i
valdeltagande bland anställda inom privat sektor iär större större
01161".

Tabell I Valdeltagande inom olika väljare,grupper av
Europa- Riksdags- Brukar irösta Antal in-rösta om

Procent röstande parla- valet riksdagsvalen det val tervju-vore
mentsvalet 1994 idag personer

Totalt 42 87 94 88 1865
Män 41 86 93 89 870
Kvinnor 42 88 95 88 995
18-29 år 35 81 86 86 429

år30-55 42 88 96 88 837
56- år 47 91 97 90 591
Bostadsort:
Stockholm, Göte-
borg Malmö 42 88 94 90 437
Annan med 41 87ort 94 88 980

inv.3000-
Annan med 43 89ort 93 89 425-
3000 inv.
Arbetare 30 84 92 84 489
Tjänstemän 49 92 98 94 468

företagareEgna 43 84 93 85 114
Studerande 40 84 84 91 l 59
Arbetslösa 39 84 91 83 l 12
Pensionärer 46 90 96 89 452
Offentligt anställd 45 89 96 89 457
Privat anställd 35 86 94 89 485
Medlem:
LO 33 85 94 84 500
TCO 46 90 97 92 336
SACO 57 95 99 92 110
Familjeinkomst/år

tkr-174 38 84 91 84 505
175-299 tkr 43 89 97 89 514

tkr300- 47 91 96 92 586

Källa: SIFO oktober Jfr1995. beskrivning i bilaga. Totala N2000. Andelen
röstande i parlamentsvalet korrigerad for den överskattningär alltid fårman

intervjumetoden. Korrigeringsfaktor 0.82. På motsvarandegenom sätt är
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andelen röstande i riksdagsvalet korrigerad for mindre1994 en överskattning
faktornmed 0.96. båda fallen använder vi retrospektiv fråga.I oss av en

Överskattningen i mätningen alltså något i detoväntat avsevärt störrevar mer
näraliggande parlamentsvalet i riksdagsvalet.än

få uppfattning framtidaFör eventuella konsekvenser i andraatt en om
val det låga Valdeltagandet lät vi väljarna på frågan "Som Duav svara
känner det skulle detDu val idag". Totaltrösta settnu om vore-

sig 88 väljarna benägna detsäger röstaprocent attav vara om vore
val idag." skall då de fick välja mellan två olikaDet noteras att
positiva svarsalternativ, Ja och Ja, kanske. deAvett rent ett som
alltså svarade det 6 procentenheter höll sig till detvar som senare

övertygadealternativet och alltså inte fullständigt skillnaderDevar
framkommer i andel skulle det val idagröstasom som om vore ser

också likadana normalt i dede svenska valen. Skillnadernagörut som
i fråga riksdagsvaletmindre röstning i 1994 eller i parla-är än om

mentsvalet. potentiella "bortfallet" i röstande inte hellerDet är
påtagligt mycket lågt deltagandei med i valet tillstörre grupper
europaparlamentet. Samtidigt skall inte glömma den tveksamhetman

uttrycks hos de ovannämnda 6 medprocent svaratsom som
förbehåll.

Centerpartiet för närvarande den valdeltagandesynpunkthar mestur
aktiva kärnan bland sina sympatisörer. Av dem idag vidsom
frågetillfället sympatiserar med centerpartiet röstade 92 i valetprocent

Miljöpartiet1994 och 57 i europaparlamentsvalet. har i ställetprocent
passiv väljarbas. Andelen de aktuella sympatisörernaavsevärt mer av

röstade i obetydligtriksdagsvalet 1994 bara lägreär än centerpar-som
tiets, andelen röstade i parlamentsvalet omkring 20ärmen som
procentenheter lägre. finns pâ partinivâ ingaDet däremot mätt
systematiska samband mellan andelen röstade i parlamentsvaletsom

respektiveoch andelen de brukar i riksdagsvalensäger röstaattsom
andelen de skulle i eventuellt val idag.säger röstaatt ettsom

l Andelen svarade lika hög den korrigerade röstsiffran iärsom som
riksdagsvalet, därmed alltså några procentenheter lägre den siffraänmen
direkt får vi frågar. med denna siffraDet 91när är snarast procentsenare - -

vi skall jämföra de framkommer här. finns här88 Detprocentsom som
liksom i åtskilliga frågor i surveyundersökningar, vissandra typer av en
tendens vilja överdriva den aktiviteten, därav skillnaden.att egna
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valdeltagande,partisympati ochTabell 2 Aktuell

detröstaom
val idag Antal in-Riksdags- Brukar iEuropaparla- rösta vore

tervju-riksdagsvalenmentsvalet valet 1994röstandepmcent
personer

Aktuell pamsympati:
95 3729792samlingspartiet 49Moderata
100 65979044Folkpartiet-liberalema

1496 92 19257Centerpartiet
34100 979043Kds

92 500969145Socialdemokraterna
94 185979448Vänsterpartiet

16495 919038Miljöpartiet

europaparlamentsvaletRöstningssiffromaföri bilaga.Jfr beskrivningSIFOoktober1995.Källa:
i tabellkorrigeraderiksdagsvalet1994 påoch sättär somsamma

svårt förklaraegentligenSverige närValdeltagandet ihöga ärDet att
länder. Detandra jämförbaraValdeltagandet irelation tilldet iman ser

det ändåså högtdet skallskäl tillegentligtfinns inget att somvara
utvecklatsdetuppfatta dettid. kanunder lång Manvarit att ensomen

så längefungerargäller röstningdettradition eller när somen vana
lågamöjlig effekt detnågra störningar. Enförden inte utsätts av

alltså detmånga,parlamentsvalet, vilkeni ärValdeltagandet attoroat
inhemska val. Ettkommande helt"smitta sigskulle kunna ävenav

det lättareval kanröstningstradition i detta ängörai sådanbrott en
landstings- ellerriksdags-ifrånavståtidigare rösta ävenattatt

allsdet inte ärbli medvetnaMånga kankommunalval. attom
dengångVi använderoch rösta ännunödvändigt att avenoss

skulle Dukänner det rösta"Som Dunämnda frågan:tidigare omnu -
tillmed hänsynhurval idag" ochdet svarat om manmanservore

parlamentsvalet.respektive i1994i riksdagsvaletellerröstat

idagdet valRöstaTabell 3 voreom
inte iRöstadeskulleProcent som

europaparlaments-iRöstadedetrösta europa-om- vore
Samt-valetparlamentsvaletidagval
liga

i riksdags-Röstade
928597valet 1994

Röstade riks-inte 1 -
55dagsvalet 1994 4064

887996Samtliga

skulledeväljargruppenandelden säger attcellen1Kommentar: somavanges
fyrkanteni den inrecellernatvå utgörval idag. dedet I övrerösta voreom
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basen 880 respektive de två nedre cellerna basen709 I 28utgörpersoner.
respektive 121 personer.

Svaren antyder det skulle finnas risk för minskning valdelta-att en av
gandet i kommande val med procentenheter följdett ett par som en av
lågt valdeltagande i parlamentsvalet. Totalt det viärsett som
konstaterat tidigare 88 de skulle delta i valsägerprocent att ettsom
idag. Det procentenheter mindre den andel enligtär äntre som egna
uppgifter deltog i riksdagsvalet 1994. Bland dem avstod från attsom

i parlamentsvalet fyra femtedelar 79 väljarnaprocentrösta säger av
de skulle det val idag. En femtedel dennaröstaatt storaom vore av

alltså potentiella drop-outs" valdeltagandesynpunkt. Avärgrupp ur
den mindre inte röstade i riksdagsvalet 1994 sägeravsevärt grupp som

något hälften de skulle det val55 procent röstaöver attnu om vore
idag. bedömningar kommande aktivitet kanske inteDessa ärav
särskilt uppseendeväckande. Mer väcka det faktumägnat äratt attoro

röstade i såväl 1994 års riksdagsval i europaparla-demav som som
mentsvalet, individer där dessutom alla desäger atten grupp av

i riksdagsvalen, så finns det ändå liten 3brukar rösta en grupp
det val idag.inte de skulleprocent röstatror att om voresom

skallObservera vi hela tiden bland dem desäger röstaatt attsom
inkluderar de de "kanske skall Desäger rösta.även att senaresom

båda och cirkaprocentenheter i röstade i valenutgör tre gruppen som
tio procentenheter i alla övriga Av dem röstade 1994grupper. som

inte röstade i parlamentsvalet det endast 85 sägerär procent sommen
har brukarde skulle det val idag. Här andelenröstaatt om vore som

fort-i riksdagsvalen sjunkit till 98 Det sig dockrörrösta procent.
farande vad kan den "plikttrogna" delen denmest avom som ses som

de väljare intesvenska väljarkåren. Den andra ärextremgruppen som
de skullei nâgondera valet. Här endast 40sägerröstat procent att

lika liten andellägga sin det val idag. En sägerröst attstorom vore
börjar vi de verkligabrukar i riksdagsvalen. Härde nännarösta oss

Sverige.soffliggarna, vi har några sådana iom nu
parlamentsval, så förefallererfarenheten i kommandeOm upprepas

nedgång idock mycket sannolikt vi skulle få upplevadet att en
dock uppenbartdeltagandet i de inhemska valen. Det äräven att

efterpå den fråga ställts speglar reaktion direkt ensvaren som en
medfrustrerande erfarenhet, reaktion kommer modererasatten som

här iröstbenägenheten i riksdagsval,tiden. Det kan noteras att som
eftertill uppgick vid mätning direktoktober uppgick 88 procent, en

negativa effekteneuropaparlamentsvalet till endast 82 Denprocent.
åter understrykas andelenalltså ganska snabbt. Samtidigt skall attavtar

skulle erfarenhetsmässigt betydligtde är större änsäger röstaattsom
Jfr Gilljam 1996den verkliga andelen röstande.
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Motiv för inte röstaatt

Varför gick väljarna inteValdeltagandet då så lågt i valetVarför blev
varför de inteinte fråga väljarna i Sverigevalurnorna brukartill Man

röstade i valet ställt fråganemellertid till dem inteVi harröstat som
avstå frånföljande för Ditt beslut"Vilken betydelse har röstaattatt

framgår till isvarsalternativenEuropaparlamentsvalet" vänsteri
jämförelse-finns inga direktahuvudet på tabell Dettabell och i4

de olika tänkbaraskall fullt medvetenpunkter och attomman vara
ledande.till del kan ha variti svarsalternativenskäl vi föreslagit en

föreföllfrån vadmed utgångspunktAlternativen har valts varasom
intresse, bristandeexempel bristandemöjliga skäl tillsannolikt

från vadsköta valet ochogillande partietskunskap och sätt att somav
"Krångligt medundersökningens synpunktspeciellt relevant urvar

i bildenfullständighetenden osäkerhetpersonröstning". Oavsett om
få uppfattningtorde vi kunnafinns inbyggd,därmed omen grovsom

förhållandevis oproblematisktFramför allt detviktigt.vad varit ärsom
den relativa betydelsenoch därmedmarkeringarjämföra andelenatt

den totala svarsför-Tabellsvarsalternativen. 4de olika ossgerav
redovisas andelensvarsalternativ. tabell 5på samtliga Idelningen som

betydelsezHär vi på hurhaft mycketrespektive skälangivit storatt ser
skäl.olikaväljareolika angergrupper av

avstå frånväljamas beslutbetydelse förOlika faktørersTabell 4 att
rösta.att

MycketGanskaGanskaMycket
Antalliten liten Summastorstor

betydelse betydelsebetydelsebetydelse procentProcent personer

l00 44331 3720politik 12intresseradInte av

l00 43620 212237Ogillar EU

l00 38628 3619hållning 17Ogillar mitt partis
EU-frågani

l00 424l8 312229Krångligt medpersonröst-
ning

l00 403292328 20medbådeOgillade listor
ochEU-positiva EU-nega-

kandidatertiva
alltförmigAnser vara

l00 44116 152841informerad EUdåligt om
och EU-parlamentet

2 angivitförsiktigt och inteuttryckt sigsvarande harfjärdedel deEn merav
deTvå femtedelarbetydelse.hañ mycketskälnågot dessa storatt avav

betydelse.haft mycketskälangivitsvarande har än ett storsommer
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Vi konstaterade tidigare valkampanjen varit ovanligt liteatt upp-
hetsande. Med tanke på valkampanjer normalt har viss in-att en
tressestimulerande effekt så finns det skäl vi här kan haatt tro att ett

Valdeltagandettill det låga När det "bara" 12skäl är procent som
bristande intresse för politik mycket viktig orsak till attsom enanger

så förefaller valkampanjens låga intensitet ändåde låtit bli rösta,att
visärskilt väsentlig. När å andra sidan 41inte att procentvara ser

därför de dåligt informerade såsig ha låtit bli varit EU,säger att om
valkampanj skulle kunna hasannolikheten för aktivstiger att en mer

högre valdeltagande. En val till församlinginneburit typett enny av
rimligenför några år sedan helt okänd i Sverige tordetillssom var

valkampanj.egentligen kräva alldeles intensiv För attextrasett en
effekten eller bristen effektbelägga storlekenkunna av av

emellertid behöva intervjuer i fleravalkampanjen skulle stegman
genomföra. Vivalkampanjens gång. har varit omöjligtunder Detta att

det med sannolikhetvidare nöja med konstaterafår tills att att stoross
förklaring här. förklaring särskiltfinns bidragande Denna ären

från medlemmar i andraför medlemmar i LO till skillnadrelevant
oftare övriga ointresse ochfackförbund. LO-medlemmar änanger

röstning. Kvinnorinformation skäl för ickebristande EUom som
alltför dåligt informerade EU.sig oftare än mänsäger vara om

knapp majoritet i folkomröst-Medlemskapet i EU fick stöd av en
finns fortfarandeinför anslutningen. Detningen stora grupper som

något Om omfattarmedlemskapetinte accepterat permanent.som man
naturligt inte delta grundså kanske det kännssådan att avsynen

för hävdafinns dock självklart ingen grundogillar EU. Det attatt man
har visådant skäl. Blandde ogillar EU ettannatettatt angersom

Sverige skall lämna kankandidater i valet vill EU. Manantal attsom
negativ hållning till unionen. Av de ickeväl medmycket rösta även en

angivit dennaemellertid relativt del, 37röstande har stor procent,en
för låta blimycket viktigt skäluppfattning rösta.attett attsom

32bland kvinnor bland 41 procentAndelen än mänstörre motvar
miljöpartiets väljare blandbland Vänsterpartiets ochoch änstörre

Även skiljer LO-medlemmar sig31-33 härövriga 49 procent. utmot
fackföreningsmedlemmar andelfrån övriga större somgenom en

i27 bland medlemmar TCOogillar 42 cirkaEU, procentprocent mot
och SACO.

påför kopplade tillTvå ytterligare skäl låta bli rösta äratt att synen
demed partiernas agerande i frågan. Deti kombination rörEU ena

Ävenkompositionen listorna.kandidaternas EU ocholika avsyn

3 analys effekterGilljam/Holmberg sid ff förJfr 1995, 37t av avenex
valrörelsemasEsaiasson för bild de svenskavalrörelsen. Se också 1990 en av

perspektiv.roll i längreett
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hade systematisktbara socialdemokraternadet egentligen somvarom
med olika uppfattningar hosblandade listor, så förekom kandidater

fanns möjligheten strykningarflertalet partier. Oftast att genom
Strykningar har dock bekantsidans kandidater.eliminera den somena

ganska väl käntutnyttjade, dels det troligenalltid varit litedels är att
Socialdemokraternaminimal eller obefintlig.i allmänheteffekten är
olycksfall i arbetet,uppgift på grunddock, enligthade mest ettav

komponeralistorna såorganiserat attatt tvungen en egen nyman var
nej-kandidater.eller enbartpâ enbart ja-villelista röstaom man

massmediadiskussion idet förekom vissmed tankeBland annat att
studera vilken betydelselistkonstruktion, finns skäldennaomkring att

haft.kan haden

väljare.valdeltagande inom olikaSkäl för ickeTabell 5 grupper av
Dåligtinfor- AntalKrångligt OgilladeOgillarInteProcent mittsäger intresse-attsom
merad intervju-med blandadepolitik Ogillar panishållningmycket radskälethar omperson-av
EU"röstning listori EU-fråganEUellerganskastor personer

betydelse
30 44328 41Totalt 12 37 17

36 19525 2532 1910Män
24831 453341 1613Kvinnor
11720 432736 10918-29år

35 20232 2936 1812år30-55
50 12228 352414 4156-år

Bostadsort:
Stockholm,Göte-

37 9733 2732 217borg,Malmö
25029 4016 2935inv. 13Ortmed3000-
934729 2547 18inv. 13med-3000On
1604638 3338 1613Arbetare

29 8528 30222 27Tjänstemän
2929 283129 1214företagareEgna
394314 5148 28Studerande
2613 262458 815Arbetslösa
915324 352519 46Pensionärer

Medlemmar
14430 443642 1913LO
7426 313326 154TCO
231722 2627304SACO
11934 38341735anställdOffentligt
122413019 3633anställd 7Privat

Familjeinkomst/år
1253927 231816 46tkr-174
11232 453334 1810tkr175-299
1333031 2735 179300-tkr

årsriks-Parti 19941
dagsval:

samlings-Moderata
7034 29251810 31partiet
1124529 211510 33Socialdemokraterna
3632301642Vänsterpartiet 11
484236 37206 54Miljöpartiet

kandidaterbåde ochEU-negalivaOgilladelistormed Eli-positivafullständigaDenKommentar: textenvar
svarsalternativfannsfjmaocheumpaparlamentetiDetinformerad EUalltfördåligt" Ansermig omvara

tabellenredovisaslitenbetydelse,respektivemycket lganska ganskalitenMycketskäl;för varje .ston stor,
skäletifrågahaftmycketangiviteuropaparlamentsvaletochi stordem inte attandelen röstat somav som
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betydelseförvederbörandesbeslut avståfrån harståttvarjesvarandefritt fleraskälDetrösta.att attatt attange
haftmycket betydelse. gåralltsåinte något taleni tabellen. departier inteDet på Försättstor att summera som
redovisas antaletindivideralltförlitetför kunna grundför procentberäkningar.utgöraattvar

angivit mycket viktigtde icke röstande har 28 skälAv procent ettsom
någotde ogillade blandade listor. Ogillandet spritt blandatt var mer

dock socialde-äldre bland väljare. Intressantän är att notera attyngre
inte förefaller ha något taktisktmokraterna gjort misstag medstörre

Bland väljare för moderaterna, vänsterpartietsin liststrategi. och
miljöpartiet tredjedel hänvisadedet något tillövervar en som
blandade listor viktigt skäl. Bland socialdemokratiska väljareettsom

"bara femte detta skäl mycket viktigt.detvar var som angav som
hållning iandra partikopplade skälet gäller det partietsDet egna

totalt mindre andel,EU-frågan. Det 17är avsevärt procent,sett en
denna hållning viktigt del i grunden för derasattanser var ensom

form ogillandebeslut avstå från Också dennarösta. äratt att av mer
finnsallmän bland äldre bland väljare. För övrigt ingaän meryngre

systematiska skillnader mellan olika grupper.
sist kommer vi till den för denna undersökning centralaTill mest

frågan. till någon del boven i dramatVar personröstningen Det
förekom i samband med valet del uttalanden pekade mot atten som
vissa väljare funnit det här med personröstning så konstigt eller

massmedia såbesvärligt de avstått från Av dömarösta.att att att
måste förflorerade tidvis föreställning personrösta attatt manen om

skulle giltig.valsedeln och rösten vara
icke röstande väljare, 30 ansåg detNästan tredje procent, att varvar

mycket viktigt skäl tillså krångligt dettapersonrösta attatt att ettvar
skäl därmed storleksmässigthan/hon avstod från Dettarösta. äratt

listor. någotjämförbart med ogillar blandade Det störreatt man var en
medandel kvinnor ansåg krånglighetenmän personröstaän att attsom

oftaremycket viktigt skäl och det arbetarevarit änett avanges av
skillnader så dock dennaandra yrkesgrupper. Vid sidan dessa ärav

väljarkåren. skäl tilluppfattning ungefär jämnt fördelad Detta äröver
otillfredsställande information valkarnpan-del kopplat till en genomen

också finnas allmänt otillfredsställt informa-jen, det förefaller ettmen
valtekniska förändringen, in-tionsbehov omkring själva den en
åvilar statliga myndigheter.formationsverksarnhet snarastsom

effekt på Valdeltagandetdå personval uteslutande negativHar en
den,Vi kan inte siffror den och bedöma storleksordningensätta av

säkerhet hävda det också finnsvi kan med ganska attstor enmen
i kommunalvalet kunde vipositiv effekt. studien personvalI av

innebaroch den personcentrering dettakonstatera personvalatt som
appellerade till väljarei speciellt utsträckningstor annars varsom

politiskt aktiva.måttligt intresserade politik och attav av vara
förefaller rimligt personvaletJohansson 1996 b Det att anta att

väljare och därmedstimulerar intresset för politik i dessa grupper av
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helt och hålletBilden alltså intetill höja aktiviteten.bidrar äratt
andra effekt dessutomvaldeltagandesynpunkt. Dennanegativ ärur
information börmedan bristenlångsiktigt bestående, vara av

övergående natur.
alltsåför avstå frånskälenviktigaste röstaDe attattatt var man

andraeller ogillade EU. Iinformerad EUsig dåligtkände enom
mycket väsentlig,också denviktig den förstamindre än mengrupp,

respektivekrångligtdetuppfattningen personröstafinns attattatt var
skälenofta markeradelistor. mindreogillade blandade De varman

partietsogillade detrespektiveför politikointresse att egnaman
det tillbildfårEU-frågan. Sammantagethållning i attavman en

låter bliavståndstagande. Man"aktivtavsevärd del sigrör attettom
definierarokunskap/ointresse. Omänrösta protest manavmer som en

skäl ochpersonröstning" passiva"krångligt medochointresse som
angivit78finner deaktiva, såövriga procentatt somavmansom

procentenheter nästaså har 72mycket viktigt,skälnågot som
betraktaraktivt skäl. Omnågotangivit åtminstonesamtliga man

passivtinformerad EUsig dåligtockså säger ettatt om somvaraman
fortfarandeprocentenheter,aktiva till 55faller mängdenskäl, så mer

skäl.angivit någotdemtredjedelartvåän av som

motivolikaSamvariation mellan

jfr tabellställts inför 4väljarna ärmöjliga skäldeFyra somav sex
bådakorrelerade. uppfattasDerelativt starktparvisåtminstone

individ. Korrelationernaochviktigasamtidigt sammaensom av
förointresseåterstående skälen,tvåfigur. Dei vidståendeframgår

andra väljare.huvudsakiinformationoch bristandepolitik avanges
väljareolikahuvudsakidessutomDet är angersomgrupper av

vanligtalltså relativtinformation. Detbristanderespektive ärointresse
ochogillar EUbådeskälbetonarr0.40 attattatt mansomman

deInnebörden i dettaEU-frågan. ärhållning ipartietsogillar attman
EU. Detofta ogillarockså mycket ärhållningogillar partietssom

de ogillarröstandeickevanligt iinte alls likadäremot att somgruppen
sympatise-ogillar EUMångapartiets hållning.också ogillarEU som

problem medingaparti och harEU-negativtmeddessutom attettrar
såsitt partiuppfattningharpartiet. Närdetrösta somsammaman

positivttvå skäl intemellan dessa rösta ärSambandet attröstar man.
finnsoch Detinomnegativtmedan detochfp, ärinom c.mps vm,

korstryckshy-så kalladeför denstöd härstarktuppenbartalldeles ett
motståendei tvåtryckkännervilken innebär närattpotesen, man

överhuvudtaget Lazars-någotfrånavstårriktningar så göraattman
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ff. Kombinationen ocksåsid 60Berelson och Gaudet 1968, ärfeld,
medelålders äldre väljare.bland ochvanligare

Pearsønsicke röstning rSamband mellan skäl förFigur 1

Ogillar blandade0.32partietsOgillar
listorhållning

0.15

0.390.40

0.19

Krångligt med0.08Ogillar EU
personröstning

ogillar partietsvanligt dedetmotsvarande såPâ sätt är att sommera
blandadeogillardeblandade listorockså ogillarhållning än att som
blandadekan delshållning. Manockså ogillar partietslistor emotvara

stödergivetvisskäl. Dels finns detprincipiellalistor grupp somenav
inte böravvikande uppfattninghartycker deochpartiet att somsom

kombinationdennakanmed på listorna. Detfå finnas attnoteras av
särskilt vanligfolkpartiet ochalla partier ärfinns iattityder utom

krångligtdettyckermanliga väljare. Att ärmedelåldersbland attman
intefrånskälet avståttoch det röstapersonröstningmed att angesav

blandade listor.ogillandesittsällan samtidigt att avman angersom
med avstårsambanddock ingetpersonröstning harpåSynen att man

Kombinationenogillar EU.grundpåfrån rösta attatt av upp-manav
blandadeogillandepersonröstning ochmedkrångligtfattningarna av

enda undanta-ofta överallt. Detockså ungefär likalistor förekommer
folkpartiväljarnaärget

studiethypotes viddennaValenAardal och Henry prövarBernt av
sig frånföreställeridär stod Deval EUstortingsvalet 1993. Ett centrum.

markeradsärskiltsig iskall befinnapartianhängarestarkabörjan att en
uppfattning inteoch partietsuppfattningderas EUkorstryckssituation när om

avstå från Dennaoftaborde dessaFöljaktligen rösta.attöverens.stämmer
dennajustvisar signorska valet.data från det Detfår inte stöd ihypotes att

debli Detparti låter svagthellre byter ärrösta.än att snararegrupp
3kap.AardalNalen 1995,hemma.identifierade stannarsom
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Partiröstning

Flera politiska partier hade problem i samband med valet till europa-
parlamentet. Stora väljargrupper inom partierna accepterade inte
partiets inställning till EU. I riksdagsval så behöver inteett ettens
motstånd från relativt särskilt avgörande, därförstora attgrupper vara
partiet kan lita till dels positiv inställning i andra frågor, delsen en
hög grad stabilitet i partivalet. Här handlar det dels domi-av om en

fråganerande där meningarna går starkt isär, dels hela valetär en ny
företeelse och det finns inga vanor/traditioner falla tillbaka på.att

Tabell 6 Resultat i europaparlamentsvalet 1995 och riksdagsvalet
1994.

Europaparla- Mandat- Riksdags-
Procent mentsvalet fördelning valet 1994
Moderata samlingspartiet 23.2 22.45
Arbetarepartiet-Socialdem0k- 28.1 7 45.3
ratema
Folkpartiet-liberalema 4.8 l 7.2
Centerpartiet 7.2 2 7.7
Vänsterpartiet 12.9 3 6.2
Miljöpartiet de 17.2 4 5.0gröna
Kristdem. samhällspartiet 3.9 4.1

demokratiNy 0.1 1.2
Rättviselistan EU-motstånda- 0.6 -

mot...re
Fria EU-kritiker 0.7 -
Sarajevolistan 1.0 -
Övriga partier 0.4 1.0

Källor: europaparlamentsvalet,För Riksskatteverkets sammanställningar
respektive för riksdagsvalet 1994, Allmänna valen, del SCB.

Europaparlamentsvalet innebar därmed förändringar i andelstora av
för vissa partier framgåroch nedan, ocksårösterna närmare storasom

förändringar formi "förluster" till icke röstning för samtligaav
partier. Vi har personröstningen sannolikt speladenoterat att en
negativ roll det gällde valdeltagandet. finnsDet skälnär övervägaatt
också personröstningen kan ha spelat roll i samband med partiby-om

Som första fimis härvid skäl studera vilka förflytt-ten. ett steg att
ningar skett mellan olika partier. Vi börjar med väljarnaattsom se
inplacerade med utgångspunkt från riksdagsvalet 1994 och påser
vilket parti fick deras i valet till europaparlamentet. Införröstsom
denna analys skall understrykas vi här arbetar med väljarnasatt egna
minnesuppgifter. finnsDet alltid med denna data risk förtyp attav en
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villfel eller "rationaliserar" sitt beteende, detväljare minnsdelen
parti medgeintryck ha hållit fast vidhellre än attsäga att ettavger

han/hon bytt parti.att

Från riksdagsvalet I 994 till parlaments-gick väljama.Tabell 7 Vart
valet 1995.

Till:Från:
AntalIcke Summa int.

röstningKds S V Mp AnnatFp CPro- M procent personer
cent

100 3750 l 2 l 42V 51 l 2 l
l00 1068 2 4930 2 2 I l5Fp

134ll 2 37 l0043 2 l lC l 0
l00 494 0 476 2 29 0 0Kds 12

7186 48 l000 37 6 l0 lS l
10938 l003 50 7 l0 0 l 0V
10952 l0035 32 0 l 5Mp 2 l

samtliga partier till ickeförgår denInte största strömmenoväntat
avtappning ifrånskillnader i dennafinns dock vissaröstning. Det

någotvänsterpartiet visar allmäntModeraterna och störrepartierna. en
väljare.mobilisera sina gamlapartier återförmåga övrigaän att

minst 8också det partisamlingspartietModerata är tapparsom
förlorar 42Huvuddelen detandra partier.procentenheter till manav

ytterlighetenden andratill icke röstning. Somprocentenheter går
tillsamtligavilkafolkpartiet ochfinner vi Kds, storttapparcentern,

partier.till andrasåväl icke röstning som
effektbedöma vilkendirekt möjlighethär någonVi har inte att

ändåpartibytarna. Det kanhaft för de olikaharåsikter EU varaom
i valet 1994.bild framkomnågot med denjämföraintressant att som

avsevärdfp, ochså tappade dåGilljarn/HolmbergEnligt enm, mp v
uppfattning ilinje avvikandefrån partietsväljare hadedel de somav

mindreväljargruppermotsvarandeAvtappningenEU-frågan. varav
f visid 153 NärGilljarn/Holmberg 1995,kds.för och serc

fortsätterså kan viandra partier härÖvergångarna till attattnotera
utsträckningsannolikt imedan ochväljare, störreförlora togmmp, v

mindreförloradeoch kdsredan 1994. Cdetta slagförluster somav
ocksådetta val medanförluster i1994till andra gör större som

till andraövergångarbegränsade1994 harförlorade måttligt även nu
partier.

frånfrikopplatrelativtdet valpå delsMed tanke ärär ettatt som
kontroversiellval medplånboksfrågor, delsochinrikespolitik ett en
så skulleihaft svårt hanterapartiernafråga centrum,att mansom

alltsåSå blevmellan partierna.omflyttningarförvänta sigkunna stora
till andraförlusternaförhållande tillkan vi ifallet. Totaltinte sett

minskning. Detval, ärpartier i tidigare tvärtom notera genom-en
tal,och i absolutabåde procentuelltdel väljarna,mindregående aven



260 Bilaga 3 SOU 1996:66

parti inför europaparlamentsvalet. tveksammabyter De ärsom som
uppenbarligen i stället till delen valt avstå frånhar största rösta.att att

FrånVanfrán8 kom väljarna. riksdagsvalet 1994 till parla-Tabell
mentsvalet 1995,

Från: Till:
Icke röstning

KdsM Fp C S V MpProcent
8 13 0 3 18M 88 12 7

2 74 3 8 0 1 7 6Fp
2 6C 0 0 73 13 l ll

Kds 3 l 58 0 O 2 37
404 2 6 8 95 37 35S

0 0 1 0 l 50 6 5V
0 29l 2 3 0 5 7Mp

2 3 5 0 3 2 3 15Annat
Summa

100 100 100 100 100 100 100100procent
Antal
intervju 2 43 79 24 278 110 131 875l 7

socialdemokraterna europaparlamentsvaletväljare röstade på iDe som
socialdemokratiska väljare.i helt från tidigarerekryterades stort sett

samlingspartiet hade ganska svårt dra till sigOckså moderata att
Vänsterpartiet och miljöpartietväljare från andra håll. representerar

relativt mångaytterligheten. lyckades attraheraden andra De nya
faktisktBland miljöpartiets väljare i parlamentsvaletväljare. utgör

miljöpartister.socialdemokrater andel tidigaretidigare större änen
väljarunderlag frånVänsterpartiet rekryterade också del sittstor aven

majoriteten fortfarande gamlasocialdemokraterna, även ärom
vänsterpartiväljare.

för förhållanden ganskaEuropaparlamentsvalet innebär svenskaen
politiska dock tillrejäl ommöblering på den Det störreärarenan.

från röstning till icke röstning. Vi tolkardelen fråga förändringom en
och avståndstagande idet det finns moment protestatt ett avsom

redovisadeinte har framgått de tidigarebeslutet Detrösta.att av
avstå från bristande information ochskälen till rösta attatt att om en

vägande orsakerna. Vi har härnegativ inställning till EU de tyngstvar
parti.haft möjlighet analysera orsakerna till byte Detinte att av

sannolikt de väljare vänsterpartiet ochförefaller dock mycket att som
tidigare socialdemokrater och vad gällermiljöpartiet rekryterade bland

borgerliga till avsevärd delmiljöpartiet också bland tidigare väljare,
vi kunnat frågatill sitt gamla partis EU-ständpunktskulle hänvisat om

föränd-finns emellertid bakgrund dessa avsevärdadem. Det mot av
företrädare ochskäl fråga sig eventuellt partiernasringar att om

haft någon effekt på byte parti. Person-personröstning har även av
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fungera inomavseddmodellensvenskai den ärröstningen att
ochdomineradefråga gängsespeciellval, därdettapartierna. I en
centralamindrepartisympatier änochhöger-vänsterstândpunkter var
val förandraidockförutsättningarna änstörrenormalt, är en
partibytare,särskiltVi skallpartivalet.också påpersoneffekt se

generellt.personröstningmedvi börjar mermen
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9 Personrösming i europaparlamentsvalet

Totalt personröstade 46.4 de väljare deltog i valet tillprocent av som
europaparlamentet. Det ligger till hands jämföra med detnära endaatt
andra tillfälle personval inär Sverige, försöket iprövats kommunalva-
len 1994. Då personröstade 26 väljarna. Andelenprocent av som
utnyttjar möjligheten alltså dubbelt så ipersonrösta är nästanatt stor
parlamentsvalet. Denna skillnad skall givetvis bakgrundmot attses av
vi har ungefärligen halverat valdeltagande i förhållande till vadett som
varit normalt i svenska val. finnsDet anledning det tillatt anta att

del normalt politiskt intresseradstörre än är och kunnig väljarkåren
i parlamentsvalet. I sådanröstat sannolikheten förärsom en grupp

personröstning l försöket i kommunernastörre. andelenvar som
personröstade lika hög 45 blandprocent dem sade sigsom vara
mycket eller ganska mycket intresserade politik. Eftersom allttrotsav
inte hela väljarkåren i europaparlarnentsvalet torde ha tillhört denna
intresserade så måste del ökningen ändå kunna beskrivasgrupp, en av

"verklig ökning. Andelen personröstande inte baraär störreensom
därför det begränsad del väljarnaär röstar,att utanen mer av som
också på grund andel alla väljarestörre personröstar.attav en av

Tabell 9 Andel personröstatsom
Andel Andel renaperson-

Procent röstning partivalsedlar
Moderata samlingspartiet 42.6 12.7
Arbetarepartiet-Socialdemok- 48.8 9.6
ratema

olkpartiet-liberalemaF 44.9 13.4
Centerpartiet 55.4 6.3
Vänsterpartiet 40.8 14.6
Miljöpartiet de 43.4 13.2gröna
Kristdem. samhällspartiet 70.2 8.2

demokratiNy 30.9 49.9
Rättviselistan EU-motstånda- 46.1 17.1

mot...re
Fria EU-kritiker 55.5 25.1
Sarajevolistan 49.7 27.8
Totalt 46.4 l 1.8
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Riksskatteverketsvalsedlar medpartivalsedlarMed renaKommentar: avses
respektivesammanställningarRiksskatteverketsKällor:typbeteckning 90000.

delvalen, SCB.Allmännaför 1994,

personröstningförförutsättningarnabildrimligfårMan omaven mer
på vilka alltsåpartivalsedlarna,bort deunderlaget räknar renaman ur

väljaremycket fåfinns. Detkandidatnanminga är tar en rensom
ändåvalsedlar med Detillhar tillgångpartivalsedel de somnamn.om

förskyllanföljaktligenpartivalsedel harsådanpå utanröstar egenen
delmycketTill ärmöjligheter personrösta.mindre storavsevärt att

poströstat sådanMeddemmed räkna bortliktydigtdetta att ensom
hälften 53 procenttillvi frambasen kommer överbegränsning i att

personröstade.möjlighet,hade verkligdem somav
parlamentsvaletValdeltagandet itidigare konstaterakundeVi att

valdeltagandemed något högreetableradedetföljde mönstretnumera
emellertid här liksomPersonröstningbland ärkvinnorbland män.än

Valdeltagandetblandvanligarenågot män.kommunförsökeni
ålder följerPersonröstningenöka med högreallmänttenderar sett att

iåldersgruppemamellan ärskillnadernamönster, mensamma
valdeltagande.skillnaden isådubbeltparlamentsvalet stora som

kommunvalet. Därfråndrastisktparlamentsvaletskiljer sigHärvid var
procentenhetermaximalt 7åldersgruppermellanskillnaderna samma

utsträckning,ipersonröstade störstmedelåldersdeoch det somvar
avseende.i dettaaktivaäldstaalltså här de ärdetmedan är mestsom

kannågotpensionsåldern,efteraktiviteten högockså ävenHär är som
yrkesgruppsindelningen. Denipensionärerutläsas mergruppenav

särskiltåldersgruppemade högre ärpersonröstningen iomfattande
mindremarkerad i orter.

jämförautsträckningvi i visskandet gällerOckså när ortstyper
påtagligtpersonröstningen störredessakommunförsöken. Imed var

ha haftvi härgrunden skullePå denminsta kommunerna.i de
invånare3000underpersonröstning iförväntaanledning orteratt en

medi "annangång såhalvoch ortskulle stor somenvara ensom
personröstandebild. Andelen ärheltfår viHär3000- inv. annanen

föri och sigSkillnadenortsstorlek. ärdensammai oavsettsettstort
bakomfaktorcentralEnintresse.mindreinte destoförklarlig, avmen

storlekolika äri kommunerpersonröstandeandeliskillnaderna av
kandida-tillväljarna kännerandelkandidatkännedomen. En större av

påstorlekenvisagått ävenharkommuner. Detmindrei att attterna

innehållandepostkontorentillgänglig5 förteckningvisserligenfannsDet en
väljarnadelmycket litendetkandidaterna,begränsad del avvar enmenaven

ändringar/tillägg.gjorde någrasom
minskarhär,särredovisarinte6 vilkaåldersgruppema,äldstade allraI

sid 671993,Gilljam/HolmbergJfrnågot.deltagandet åter
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riksdagsvalkretsarna påverkar namnkännedomen i riksdagsvalen. I
mindre Valkretsar det fler väljareär känner till på kandida-som nanm

Johansson 1996 a. I detta val hela nationenter utgör enda valkretsen
och kandidaterna kommer från olika delar landet. Enskildaav ikandidater kan ha eller mindre stark hemmabas, den kan gen mer men

olika för olika kandidater och detta jänmar sannoliktut till störrese
delen skillnader i namnkärmedom i olikaut storlek. Givetvisorter iav
finns dessutom litet antal kandidater kända hela landet.ett är översom
Något naturligtvis inte heller bidrar till några skillnader mellansom

Vi får därmed lika personröstning iortstyper. storstäder ochstoren
i mindre orter.

Tabell 10 Personröstning i olika väljaregrupper av .
Andel personröstning Andel attsom anser
i europaparlaments- det bra/ganska bra Antal intervju-är ,valetProcent med personröstning personer

iTotalt 46 64 946
Män 49 65 438 i
Kvinnor 44 64 508 3

i18-29 år 36 66 183
30-55 år 45 66 425
56- år 56 61 338
Bostadsort:
Stockholm, Göteborg, Malmö 48 63 225
Annan med 3000- invånare 46ort 62 489 E
Annan med -3000 invånare 48ort 71 223
Arbetare 48 60 183
Tjänstemän 42 66 281

företagareEgna 48 67 60
Studerande i45 71 78
Arbetslösa 43 70 53
Pensionärer 53 60 254
Medlemmar
LO 45 62 199 ;
rco g45 68 188
SACO 48 65 76

Wentngt anställd 42 62 252
Privat anställd 48 64 207
Fam1lJe1nkomst/år-174 tkr 46 64 232

tkr175-299 48 62 267
300- tkr 48 68 333

Källa: SIFO oktober 1995.Jfr beskrivning i bilaga. Nl00O Frågan personröstningom
ställd enbart till dem röstade i europaparlamentsvalet. Frågansom om synen
personröstning ställd till alla svarande, vilket innebär de två frågorna ställda tillatt är
delvis olika urval. Uppgifterna antalet intervjupersoner gäller exakt för påom svaren
den första frågan, approximativ bild antalet svarande också på denmen ger en av
andra frågan. Likson i flertalet andra mätningar politisk aktivitet får räkna medav man

överskattning också andelen För nivån skall harpersonröstat. att stämmaen av som
alla siffror multiplicerats med korrigeringsfaktor0.95.en
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i personröstningensvårt något entydigtDet är mönster näratt se mer
efter eller efter fackföreningsanslutning.delar yrkesgrupperman upp

Vi kan däremot ganska markerad skillnad mellan anställdanotera en
förrainom offentlig och inom privat sektor. Den röstade igruppen

utsträckning medan personröstning i stället vanligareavsevärt ärstörre
bland anställda inom privat sektor. lnkomstnivân i familjen påverkade
benägenheten så högre inkomst ökade sannolikhetenröstaatt att att

röstade. Inkomsten spelar totalt ingen roll det gällernärsettman
tenderar personröstningen i de äldstapersonröstning. Däremot

åldersgrupperna öka med ökande inkomst.att

förPrognosen personröstande

skall vi konstatera vi egentligen inte kan några egentligaFörst göraatt
vi inte tillräckligt underlag för och det finnsDet harprognoser.

osäkra faktorer i fonn vilka stimuli olikadessutom alltför många av av
för. stället begränsa tillslag väljarna blir Vi skall iutsatta osssom en

förhållandena i Danmark, det land från vilket vijämförelse med
till personröstningen i Sverige. harhämtat modellen Därnärmast

några decennier och andelenpersonröstning funnits under person-
lång sikt ökat under denna period.röstande har detom man ser

Jämförelse med Danmark,11 Andel personröstande i olika val.Tabell

Danmark SverigeProcentperson-
röstande

l990 1993 1994 1994/95Val till: 1984 1988 1989
l 68 78 46Europa- 6

parlamentet
olketinget 49 50 51F

7565Amt
267677Kommun

kan skatta den absoluta nivån på olikaKälla: Johansson 1996 Man sätt.
denna siffra de kommunerna och den börMed närmastväger större mer

jämföras med värden för hela landet.

Personröstningen i valen till europaparlamentet omfattande ochär mer
ökat, medan den i valen till folketinget ligger relativt stabilthar

siffra vi fick i europaparlamentsvalet 46omkring 50 Denprocent.
särskilt hög i det här perspekti-procent kan knappast beskrivas som

skulle vi dessutom ha skälOm relationerna blir desamma så attvet.
Resultatetförvänta lägre andel personröstande i riksdagsvalen.oss en

vilka personval prövades 1994 ligger mycket lågtfrån de kommuner i
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i förhållande till danska kommunalval. Personröstningen högst påär
nivå Danmark vi skulle därmed ha anledningkommunal i och att

kan sammanfatta detförvänta avsevärd ökning här. Man somoss en
behåller riksdags-partierna i Danmark framför allt greppetatt om

bådemedan personröstningen får relativt betydelsevalen, störresett
också i valen till europaparlamentet.i lokala och regionala val och

emellertid också fogas jämförelseTill dessa jämförelser skall en av
har i allt utsträckning gått tillvalsystemen. I Danmark större överman

kandidaterna. En uppställning däralfabetisk uppställningen av
får inflytande och inbjuder till personröstning.väljarna stort som

på personröstningSynen

uppfattning införandet harfå bild väljarnas allmännaFör att omen av
finns principbeslutställt frågan "Detpersonröstning har vi attett om

fortsättningen. Tycker detval i Duvi skall ha personval i svenska att
påfå möjligheteller dåligt kommerbra personröstaär att attatt man

Mycket bra,val" svarsalternativenenskild i framtida varen person
Ganska dåligt och Mycket dåligt.Varken eller dåligt,Ganska bra, bra

väljarna tycker detdet ungefär två tredjedelarTotalt är attsett av som
personröstning. andel imed Dennamycket bra eller ganska bra ärär

jämförbar,kommunalvalet, därlika hög idet närmaste menensom
till väljarna. Vi kanformulerad fråga ställdesannorlunda attnotera

uttalad i de minsta vilketden positiva inställningen är orterna,mer
ochdär. Yngrealltså inte fått till följd personröstatatt merman
intedetta någotpositiva äldre,medelålders också ävenänär sommer

personröstning bland de Detgradtagit sig uttryck i högre yngre.aven
itill personröstning,inställningenöverhuvudtaget såär att om man

förspelar liten rollför tanken,princip ellerär emot om man person-
praktiskakanskeandrauppenbarligeneller ej. Det ärröstar mer
roll någraförsöka på vilkenVi skallfaktorer avgörande.är senusom

har spelat.skäl föri förväg utvalda tänkbara personröstaatt

kandidatpersonröstning vissMotiv för

med frågan:ställdessig hasvarande personröstatDe som uppgav
personrösta Hadebeslutför Dittbetydelse hade följandeVilken att

mycket liten be-ganska liten ellermycket ganskadet stor, stor,
behövde intepersonröstning. Deförtydelse inför möjliga motivsex

flera. olikatillåtet markera Denågot dem och detmarkera attvarav
avseddaAlternativenhuvudet i tabell 12.framgår äralternativen av
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såvältäcka kandidatens personliga egenskaper egenskaperatt som som
representativitetsperspektiv.7intressanta i första handär ettur

förFörtroende kandidaten visar sig den viktigastesom person vara
faktorn, dock mycket följd bedömningen kandidatenstätt av av
kunnighet och erfarenhet politiker. I det lika ofta ochnärmastesom
till avsevärd del betonas betydelsen kandida-av samma personer, av

ståndpunkter. Det råder alltså inte någon motsättning mellantens
motiven för ofta fram såväl kandidaten ärutan attsamma personer
personligen förtroendeingivande han/hon har bra politiskaattsom
ståndpunkter. däremotDet sak betona kandidatenär att atten annan

viss eller viss del landet. Sådanarepresenterar en grupp en av argu-
förs fram andra väljargrupper. Kvinnor har något än mänment av mer

såväl ståndpunkterbetonat förtroende för kandidatensom som person.
övrigt skiljer inteFör sig könen i på vilka egenskapersynen som

viktiga. äldre blir destoJu väsentligt uppfattarär man mer man som
väljare det förtroendeha för kandidaten och haär att attsom person
erfarna och kunniga kandidater. De äldsta väljarna betonar änmer

också representativitetsargumenten,övriga kandidatenatt representerar
viss eller viss del landet och kandidaten partietsatten grupp en av var

toppkandidat. den äldsta åldersgruppenI med andra ordär man mer
benägen hänsyn till vad vi brukar kalla grupprepresentativitetatt ta
och också benägen partiorganisationens ledande rollatt accepteramer

det gäller välja kandidater.när att

7 de svarande har fjärdedel avstått från någotAv personröstama att atten ange
dessa motiv hade mycket betydelse. Hälften har markerat mycketstor storav

betydelse på två eller flera de föreslagna motiven.av
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väljare.12 Motiv för persønröstning inom olikaTabell grupper av
Kand. Andelvar

Kand. partiets kun-som
Kand. de Antal in-Kandzs Förtroende- Kunnig/ topp- namn-repr.-

viss del kandidat kandi- tervju-stánd- ingivande erfaren gerepr.
datpoliti- visspunkter personerperson avprocent

landetker grupp
26 19 18 8337 42 40 445Totalt

22019 19 8433 36 39 27Man
19 16 82 22742 25Kvinnor 41 47
14 15 63 6833 2418-29år 28 25

87 19022 16 1140 38 3630-55 år
87 18731 24 2637 52 4756- år

Bostadsort:
33 14 90 10948 14Stockholm, 41 45

Göteborg,
Malmö

79 22522 19 1934 40 40Annan on
med
3000- invå-
nare

86 lll26 23 1943 3639Annan ort
med

invá--3000
nare

8722 19 7833 2435 41Arbetare
91 11818 1244 2440 42Tjänstemän
93 3013 730 1721 40Egna före-

tagare
63 3614 l 133 2439 28Studerande

238139 13 263039 38Arbetslösa
13626 8629 214836 49Pensionärer

Medlemmar

8921 16 732738 3436LO
86 8323 152547 40TCO 40

389313 1341 2438 37SACO
86 10720 1341 2643Offentligt 42

anställd
978422 18 173934Privat an-

ställd
Famrljern-

10722 7931 1946 37komst/ár: 39
-174 tkr

82 12622 1334 2840 42175-299tkr
91 16214 1543 2031 40300- tkr
78 991949 22 2448Mod. 26sam-

lingsp.
269426 7 l140 37Folkp. Libe- 50

ralema
95 4433 23 183343 43Centerpartiet
85 14428 24 144233 37Socialde-

mokratema
5220 7717 2137 2646Vansterpar-

tiet
88 548 192143 39Miljöpartiet 48
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JfrKälla: SIFO oktober 1995. beskrivningi bilaga.Nl000 Frågan personröstningställdom
till dem röstadei europaparlarnentsvalet.enbart fannsfyra svarsalternativför varje skål;Detsom

ganskaMycket ganskaliten respektivemycket liten betydelse. tabellenl redovisasstor, stor,
andelen dem i parlamentsvaletoch angivit skäletifrågahatt mycketpersonröstat attav som som

betydelseför vederbörandesbeslut harDet ståttvarjesvarandefrittatt personrösta.stor att ange
skäl hañ mycket betydelse.flera Det går alltså inte talen ipå någotatt stor att sätt summera

tabellen. N-talen hela respektive Det finns visst ytterligare bortfall enskildapåavser gmpp.
frågor.

Offentligt anställda tenderar anställda inom privat sektorän attmer
kandidatens ståndpunkter.betona Dessa spelar däremot relativt

för harbegränsad roll dem högst inkomster. Grupprepresentativi-som
uppfattasnågot oftare väsentligt dem har lägreärtet som som av som

olika partiernas väljare skiljer däremot inteinkomster. De sig
något systematiskt det gäller motiven för personröstning.sätt när

framför allt erfarenhet,Väljare i storstäderna betonar kunnighet och
minstamedan väljare från de prioriterar kandidatenorterna att

viss del landet.representerar en av
på andelen nej-sägare i folkomröstningen särskiltMed tanke att var

jämförelse Norrland och övrigai Norrland prövades mellanstor en
motiv för personröstning. visar siglandet det gäller Detnär att

dubbelt så ofta gjorde inorrlänningarna än restenmer som man av
representation för viss del landetlandet 36 15motprocent angav av

oftaremycket viktigt skäl. Man betonade också någotett somsom
skäl förtroende för 49 40 ochmycket viktiga procent motperson

övrigt bildenkandidatens ståndpunkter 42 36. I ärprocent mot
södra hälften landet.densamma i den avsom

Namnkännedom

på kandidater enbart ställtsEftersom frågan kännedom om namnom
nödvändighet begränsadblir analysen medtill dem personröstat,som

föreställa sigskulle eventuellt á priori kunnatill denna Man attgrupp.
rimligen bör känna till åtminstonealla personröstat sett ett namnsom

finns skillnaderkandidat Så emellertid inte fallet detpå är utanen
också något grunderna förmellan Skillnader sägersom omgrupper.

ställdes löd erinra Digpersonröstning. Frågan "Kan Du namnetsom
tillkandidater ställde i årets val EU-på någon/några som upp

svarade fick följdfrågan "Kanparlamentet De "Ja" Du namngesom
något kandidatnarrm denågon kandidat. kunnaDe äranses somsom

riktigheten inamngivit någon. kontroll har gjorts förIngen namnen.
återges i tabellSvarsfördelningama 12.

fråga 83 väljarna någonpå dennaI procentnamngav avsvaren
inga skillnader i namnkunskap mellan manliga ochkandidat. farmsDet

tredjedelenkvinnliga väljare. skiljer sig denDäremot yngre av
väljarna kundefrån de medelålders och de äldre. Av deväljarna yngre
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namnkunskapen blandnågot medanendast 63 procent namn,ange
Tjänstemän kunde imedelålders och äldre uppgick till 87 procent.

något på någonutsträckning arbetarenågot större än ange nanm
skillnaderjämförskillnad återspeglas ocksåkandidat. Denna när man

olika fackföreningstillhörighet.mellan medgrupper

kandidategenskaperNamnkännedom i relation till viktigaTabell 13

Ganska MycketMycket Ganska Korre-
i Antalliten be- liten be- latbe- be-storstor 0 n

tydelse gam-tydelse tydelse tydelsekandidatkan påProcent per-som angenamn
ma soner

0.42 23977 60ståndpunkter 92Gillade hans/hennes

0.39 24167 50förtroendeingivande 89Han/hon personvar en

0.41 24569 50kunniyerfaren politiker 89 90Han/hon envar

-0.03 2309292 77 81representerade vissHan/hon en grupp,
kvinnorellert yngreex

-0.l4 2418672 94representeradeviss del landetHan/hon av

0.04 2388192 89toppkandidatpartietsHan/honvar

skillnader ifinns någrasedan frågan detställerVi nanm-omoss
viktiga förvarittill vilka motivkan kopplaskunskap sägermansom

kanandelamaframgårpersonröstningen. Det när somman ser
högreförsta motivende för denågon kandidat ärtreattnamnge

viklartframgårmotivet Detta närbedömerviktigare extravara.man
nanmkunskapen.ochmellan betydelsensarnbandsmåttenpåser

ioch saknasför de förstamarkerat positivtSambandet stort settär tre
de förstaframstår ganska klartde motiven. Detför treatttre senare

kunnighet/erfarenhetellerförtroendeingivandeståndpunkter,motiven,
intebehöver kanskepersonkärmedom. Dendirektförutsätter vara
minneha klartför skalldock tillräckligpersonlig, ettatt avmanmen

tvåde förstamotiven, därde återståendevederbörande. För tre
och det sista innebärgrupprepresentativitethandlar ett accepteran-om

igenkännerräcka medpartiets placering, kan detde att manav
det ståreller kanske baradet listannär attnamnet serman ser
han/honvadkandidaten personligeninte så mycketförstl. Det är som

relevant här.står för ärsom
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Motiv för inte personröstaatt

På motsvarande beträffande demsätt har depersonröstatsom som
väljare inte fått bedömaröstat, hur väl fyrapersonröstat,som men
olika tänkbara motiv för inte beskriver deraspersonröstaatt egna
motiv. Frågan löd "Vilken betydelse hade följande för Ditt beslut att

inte personrösta". De föreslagnarösta, motiven återges imen
tabellen. På tidigare redovisar vi andelensätt ansettsamma som som

3skälen haft mycket betydelse. Anledningen till avstodatt stor att man
från i de flesta fall antingen inte kändepersonrösta tillatt attvar man
kandidaterna eller litade partiernas nominering. Kunskapenatt man

kandidaterna liksom i kommunförsöket, bland desämreom var, yngre
väljarna. Kvinnor och offentligt anställda två därär grupper man mer
tenderade lita på partiernas nominering. Ungefär väljare påatt en
tjugo lät bli grund han/hon inte visstepersonröstaatt att attav man
kunde det eller inte visste hur gjorde. Detta skäl för låtagöra attman
bli hade motsvarande omfattning i det tidigare försöket i kommunalva-
let, där det förstai hand väljare okunniga. Imen var yngre som var
europaparlamentsvalet ökar okunnigheten med ökande ålder. Här kan
vi också okunnigheten utbredd framför allt i medelstora ochärattse

Vid båda tillfällena andelen okunniga blandstörre är störreorter.
kvinnor blandän män.

Var tionde väljare inte personröstade hänvisade till han/honattsom
på valsedel nanm/poströstat och därmed inte kunnatröstat utanen

Vi kunde tidigare i Riksskatteverkets siffror konstaterapersonrösta. att
ungefär 12 väljarna röstade med valsedlarprocent utanav person-

Eftersom i det samtliga dessa återfinns bland demnärmastenamn. som
inte så de femtedel dennapersonröstat, utgör över en av grupp.
Samtidigt det alltså i intervjusvaren bara hälften så delär storen som

de med valsedlar förskäl demröstatatt utan ett attuppger namn som
inte De valsedlar skäl för låtapersonrösta. typ attsom anger av som
bli återfinns särskilt ofta i medelstora ochpersonrösta störreatt orter

någotoch de oftare kvinnor. går i dettaDet begränsadeär män än
underlag inte några skillnader i orsaksmönster mellan väljareatt se
med olika partisympati. Tre fjärdedelar dem inte hänvisar tillav som

valsedlarna saknar förskäl avstå frånatt att attnanm anger som
Återstodende litar på partiernas nominering. hadepersonrösta att

uppenbarligen inte under alla omständigheterövervägt personröstaatt
eller ansåg något hinder väsentligt. finnsDetatt annat var mer
emellertid dessutom i detta omfattarval ett procenten grupp som par

3 Något hälften de icke personröstande har åtminstoneän angett attmer av
något de föreslagna skälen haft mycket betydelse. detI närmastestorav en
femtedel de svarande har angivit två eller flera skälen.av av
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godkända.blivitinteinnehållitvalsedlarväljarna, namn somvarsav
iregistrerade kandidaterde saknatoftast varitSkälet har toppenatt

dessapersonkryss. MångafleraskälEttlistan. är sattannat att avman
verketalltså i självasighar sannolikt personröstaväljare trott men

partiet.enbart stött

väljare.skäl för olikapersonröstningIckeTabell 14 grupper av-
AntalKände påKände till Litar intervju-

valsedlarpartiernas Ingatill kandi-att/hur personerProcent person-
nominering meddatemarösta namn

2051032336Totalt
871327303Män
118835348Kvinnor
54103541418-29år
9992932630-55 år
521433251056- år

Bostadsort:
Göteborg,Stockholm,

531233319Malmö
medAnnanort

10214313783000- invånare
medAnnan ort

4923325O-3000 invånare
43729322Arbetare
67l l29294Tjänstemän
17635316företagareEgna
1613246713Studerande
l l067279Arbetslösa
3919322410Pensionärer

Medlemmar
461227347LO
3732 15305TCO
151244410SACO
621037345anställdOffentligt
48917252anställdPrivat

Familjeinkomst/åi
411023367-174 tkr
511539296175-299tkr
87ll31337tkr300-

skål tillTotalt Nl000 Fråganbilaga. attbeskrivningiJfroktober 1995.Källa: SIFO om
parlamentsvalet.Denpersonröstadeiinteröstadetill demställdenbartpersonröstaår mensom

presenteradesordning desvarsalternativen iformuleringen var:fullständiga somsammaav -- tillKände integöra,skulletill hurpersonrösta/kändekundeinte till"Kände manatt man
kandidater påbrapartiernaLitar påkandidatema", sättertillräckligt mycket att uppom
med påvalsedeltillinte tillgång någonskålhadePoströstadeellervalsedlarna, annat namnav

skål hañ mycketrespektive storandelden attkandidatema. tabellen ansettl somanges
betydelse.

det 221994kommunalvalenoch procentlandstings-riksdags-,I var
partivalsedlar.valsedlarröstadeväljarna utan renananmsomav -
tillvaletpoströstande. IsannoliktdessaHuvuddelen europapar-varav
partivalsedlar.röstade påendast 12detlarnentet procent renasomvar

23andelsådubbelt procentdäremot nästan storDet somenvar --
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poströstade. Andelen poströstande inte onormal. Det såär är attnya
del de poströstande uppenbarligen skaffatsjälva sig valsedlarstor av

med Det bör i sammanhanget erinras partiernaattnanm. om var
mycket mindre aktiva det gällde skicka valsedlar här inär änatt ut
tidigare val. förefaller sannolikt förändringenDet delatt storen av
beror avsevärd väljare till fåaktivt iatt sett att tagen grupp av

förefallervalsedlar med Man ha lagt vikt vidstornamn. person-
Så längeröstningen. det i val detta bara finns mycketett ettsom som

begränsat antal valsedlar förefaller det både möjligt och mycket
samtliga tillgängliga påönskvärt alla postanstalter.göraatt

Personröstning partibyteoch

väljarströmmarna från riksdagsvalet till europaparla-De 1994största
för partier gått finnsmentsvalet har samtliga till icke röstning. Det

också antal har bytt parti och frågandock ärett personer som om
personröstning har spelat någon roll i detta sammanhang. Man skulle

föreställa partitill exempel kunna sig attraktiv politiker i draratt etten
till sig väljare från andra partier. De personeffekteräven mestsom
undersökts har varit partiledarnas. Det finns belagt partiledarna haratt
effekt på valresultatet det svårt storlekenäven är avgöraattom av

förefallereffekten Esaiasson 1985. Med tanke den oftastatt vara
ställd ambitionmåttlig kan det kanske orimligt högt attses som en

personeffekter på grund personvalet. Vi får emellertidhitta av genom
frågor vi ställt möjlighet åtminstone till del bedöma före-de att en

sådan effekt. Till början jämförs förekomstenkomsten en avav en
parti.personröstning bland väljare bytt respektive inte bytt Omsom
bytt parti,kan visa personröstning vanligare bland demäratt somman

haft effekt på partibyten.så bör kunna hävda den sannoliktattman
båda valenvisar sig bland dem på parti iDet röstatatt som samma

parti.46 bland dem bytthar 53 personröstat mot procentprocent som
"felSkillnaden inte signifikant och den går dessutom i riktning.är

räcker dock inte för avfärda tanken på personröstningResultatet att att
haft viss effekt. Om detta varit "vanligt" val där denkan ha etten

väljaren kanske till flera kandidater iintresserade kärmer "sitt eget
parti så skulle den lika höga andelen personröstandenästansnarast
bland dem bytt parti ägnad väcka förvåning. skulleManattsom vara

kanskedå med viss kunna hävda i det partieträtt att personerna nya
flertaletändå haft effekt. detta val flertalet kandidater förI är nya

intedebattenväljare. beror dels på de ofta dominerarDetta att som
och väljarnavalkretsstår på listorna, dels på hela landet utgöratt en

Mananknytning.lokalkänner normalt bättre till kandidater med
tilllitetlikaellersannolikt här i lika mycketkänner stort sett

lika brapartier och skulle alltså kunna personröstakandidater från alla
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skullei båda fallen, något möjligen kunna tänkas öka sannolik-som
för partibyte på grund personröstning. tankeheten En är attav annan

bland partibytarna skulleden höga personröstningen kunna tolkasäven
personvalet haft viss effekt rikta in intressetattatt en genom mersom

andra förefaller här kunna beskrivaspå i partier. Detävenpersoner
åtminstone väl grundad hypotes personvalet ökat deattsom en

vienskilda kandidaternas roll. En hypotes vilken inte kantyvärr testa
helt hållet här.och

Partibytare och personröstning.Tabell 15

Andel attanser person-som
Mycket braAndel röstningProcent personröstat ärsom
n30953 n65l 63Samma båda valenparti l
n95valen 46 n208 7lparti mellanBytt

60 n339till icke röstningByte -

till parlamentsvalet tenderar ocksåparti från riksdagsvaletDe byttsom
positiva till iörandet personröstning. Dennanågotatt mer avvara

med tolkningarna. dem positivatendens förenlig båda Av ärär som
såinföra personval generellt, har 26neutrala till tankeneller att

två partibytare blandparti mellan de valen 15bytt mot procentprocent
införandet personröstning.negativa tilldem är avsom

eventuella effekterbedöma personvaletsYtterligare ärsätt attett att
Samtliga motiv vipersonröstning bland partibytare.motiv förse

det finns samtidigtnaturligtvis personanknutna,registrerat är men
står för. vi förstifråga vad Omskillnader mellan dem personenom

båda respektive byttparti i valenpå dem röstat sammaser som
tendens till kandidatensså finner vi vissparti mellan valen atten

erfarenhet ochpartibytarna, medanståndpunkter viktigare förär
i sitt "gamla"något demkunnighet personröstatnämns av sommer

väljare från andraframför allt attraheratparti. partierDe nyasom
miljöpartiet. Vi skiljer derasvänsterpartiet ochpartier i detta val är ut

väljare och finner dåfrån alla andra personröstandeväljare attnya
dem byttklart väsentliga förkandidaternas ståndpunkter är sommer

och för övrigatill dessa partier personröstare.änpersonröstat
kunnighet/erfarenhetför ochSamtidigt tenderar förtroende somperson

personröstande.roll för alla andra Dettapolitiker spela något störreatt
det sakfrågestånd-med säkerhet kaninnebär inte vi säga ärattatt
förefaller troligtorsakat dessa byten, detpunkter attmensom

viktigare andrasakfrågeståndpunkter varitkandidaternas än person-
frågor vid partibytena.
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Tabell 16 Partibyte motiv för persønröstning.-
Kandzs Förtroen- Kunmg/ Kand. Kand. var
stånd- deingi- erfaren Kand. partiets Antal in-topp-repr.
punk-Procent vande politiker viss del kandidat tervju-repr. av

viss landetter person grupp personer
Samma parti
1
båda valen 35 43 43 25 20 18 332

partiBytt
mellan valen 44 41 34 24 16 19 93
Nya väljare l

ochV Mp 48 35 31 23 15 21 62
Övriga

35 43 42 26 19rös- 17 384person
tande välj are
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personröstningenUtfallet10 av

Någoti europaparlarnentsvaletgenomslagPersonrösternas är stort.
personröstade.de väljare deltog i valetmindre hälftenän somav

valdes in DettaExakt hälften de 22 ledamöterna personröster.av
med 108beskrivas genomslagkan personrösterna procentett avsom

46i relation till andelen procent.Hälften5O personröster,procent
i kommunförsöket 50 19Motsvarande genomslag procent procentvar

personröstade.° Denoch 38valdes ärpersonröster procent som
fickde personröstandealltså beskriva detkritisk kan att ettsom nu

å andra sidanmandatfördelningen. Detinflytande ärstortextra
effektenavsevärd del beror denpersonval Tillavsikten med större

det lättareandel Detdet röstat. görjust störreär attatt somen
sådantskallfem-procentsgränsen. Förkomma över att ettman
påkoncentrerasdock ocksåresultat så förutsätts rösterna ettatt

antalbegränsat personer.
val kom in påsamtliga i dettasida sakenEn är att somannan av

Då på grundvalha blivit invalda.också skullepersonröster, avarmars
personvaletavseende har alltsåvalsedlarna. dettaplacering på Isin

kommunalvalet. valdes femförsöket i Därmindre betydelse ihaft än
blivit invalda.vilka inte skullekandidater in på personröster, annars

i ordningen,skedde dock omkastningvänsterpartietBeträffande en
hade personvaletpåverkades. Indirektutfallet intedet slutligaäven om

för socialdemokraterna.kandidatför invaletockså betydelse av en
Ja-listan valdes in påpåtoppkandidater personröster,tvåGenom att

lista. OmWaidelich på dennamandatet till Tommygick det sistaså
gått till nej-skulle det i stället halistplacering såräknatman

Bengt-Ola Ryttar.sägaren
fyra kandidater kom 5-procentsgränsensammanlagtYtterligare över

parti fått flerderasvaldaskulle ha blivitoch personröster om
såfått mandatfolkpartiet ytterligareHade till exempelmandat. ett

grundvalCecilia Malmströmha tillfallitskulle detta av person-
listvaletefter Hadar enligtstod på CarsEftersom hon interöster. tur

° genomsnittberäknadjämförelsepersonröstande i dennaAndelen ettär som
rimligt vid dennaberäkningssättandelamai de sju kommunerna. Detta ärav

skalldäremotpolitiska Omutgår från dejämförelse systemen. mansom
densåpersonröstade, 26totaltandelen väljarebedöma är procentsett som

mindre itill andelenhänsynHärvid störrerimliga skattningen. äratttar man
kommuner.
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personvalseffekt. Kds slutadeentydigha fåttså skulle vi här somen
ytterligare någrapartiet hade fåttOmbekant precis under gränsen.

också blivit frågaså hade detdärmed mandat,tiondelar och ett om en
fjärdekryssades förpersonvalseffekt. EinhomJerzyentydig av var

vald.därmed helt klart blivit Dettaoch skullekds-väljare utan att vara
starka position inom partietlista.i på någon Hansplacerad toppen

Gahrton,lika andel Perhan fickillustreras nästan storatt som somav
markerades andelhanpersonvalet i den meningen störstvann" att av

fördelenganskaEinhom komväljare. Jerzysitt partis nära utan avav
först på listan.ståatt

fick mandat i parlaments-partierpå degenomsnitt räknatI sex som
kandidater blevtillgick 63valet så personrösternaprocent somav

valda påvi redan konstaterat,blev dock,Hälften dessavalda. somav
Spridningenpå listan och intesin plats personröster.grund avav

centerpartiet ochpåtagligt inomkandidaterolika störreröster var
kandidaterna. Tilltill de valdarespektive 37folkpartiet 26 procent

på dessade valda kandidaternaandelen förden lågadel beror atten
SpridningenJfr nedan.antal valda kandidater ärminstpartier hade

för de kandidatertill andelama"läggerdock ävenstor somom man
underlaget litet detmåttliga ochSkillnadernakommer ärnärmast. men

två partieri dessanamnkärmedomenändå erinras störstkan att varom
ocksåspridningen störst.alltså personrösternadär varav

tillfölloch moderaternasocialdemokraternavänsterpartiet,För
valda kandida-någon defjärdedelar personrösternaungefär tre avav

miljöpartiet, där 91hadekoncentrationHögst procent avterna.
utsträckning kanvisskandidaterna. Itillföll de valdapersonrösterna

karaktärsskillnadergrundläggandeskillnader spegladessakanske
i vilkenså fall illustrerarSkillnader imellan partierna. ut-som

gjortsrangordningdenväljarepartiernassträckning accepterar som
kommunermed dejämförtvalmakarna. Vi har somen avupp av
huvudsak får viVänersborg.nämligen Ipersonvalsförsöket,iingick

frånmindre deskiljer sigochdär ävenmönster om csamma
Miljöpartiet harpåtaglig.dock mycketavvikelseövriga. En är som

i dettaspridningmyckethadekoncentration här tvärtomhögst storen
1994.val

Koncentration personröster.Tabell 17 av
TotaltS VC MpFpMProcent

samtligaAndel avgivnaav
74 7226 9179 37 63tillfallitpersonröster som

kandidatervalda

sådanavalda, enbartalltså intesamtligavalda kandidaterMedKommentar: somavses
valts personröster.genom
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En ytterligare aspekt på personröstningen och möjligheterna för olika
kandidater få regionala fördelning.personröster hurär rösternas Iatt

utsträckning har partierna sina väljare koncentrerade till vissastor
delar landet Detta spelar inte roll i riksdagsval,ettav samma men
blir intresse för utfallet personröstningen hela landetnär utgörav av

valkrets. Störst förutsättningar har självklart de kandidater ären som
kända och kan dra hela landet. Det knappastpersonröster över är
möjligt för kandidat aldrig så starkt regionalt förankradär atten som
slå måttligt känd generellt. Däremot kan basenär ha storen som
betydelse vid kamp mellan två regionalt baserade kandidater. Denen
kandidat har sin bas i område där partiet starkt/har mångaärettsom
väljare, har fördel det gäller bli valdnär personröster.atten
Framför allt för moderata och folkpartikandidater så detta liktydigtär
med kandidater från någon storstäderna har visstatt övertag.ettav
Man kan alltid hävda det finns andra faktorer de "egent-äratt som
liga" förklaringarna till utfallet, det framgår till exempel Ceci-attmen
lia Malmström fick fler ErikssonEvapersonröster än attgenom
Göteborg röstmässigt starkare bas Skaraborg. Ingendera blevänvar en
vald, effekten ändå principiellt intresse. Ett parallelltärmen av
exempel finner vi i Per Stenmarcks placering före Ivar Virgin bland
moderaterna. Stenmarck kom före tack han stark detattvare var
befolkningstäta Malmöomrâdet, medan Virgin hade sin styrkeposition
i det väljarmässigt mindre Skaraborg län. Hade Sören Wibe,avsevärt

regionalt mycket stark, haft sin bas i något storstadsom-som var av
rådena, så hade han haft möjligheter komma klart före Maj-stora att
Lis Lööw. hellerInte denna gång hade det påverkat det slutliga
resultatet. Storstäderna lika dominerande förinte övriga partier.är
Framför allt centerpartiet har fördelning med antal jänmstarkaetten
regioner i vilken förutsättningarna likvärdigagör ärtoppen, att mer
för många kandidater.

Det problem vi berört beror inte på något fel ellerärattsom nu
konstigt i valsättet. Det skall effekt vi i dettaattsnarare ses som en av
enda val har nationen valkrets, medan politikerna fram tillsom nu
blivit vid det framför allt gällde ha stark position påatt attvana en
hemmaplan. Det räcker normalt för bli vald och det kommeratt att
räcka också för bli vald på i den valkretsen. Medpersonrösteratt egna
nationen valkrets det emellertid inte tillräckligt.ärsom

Vilken roll spelar då den finns i form måstespärr attsom av man
nå till fem partiets för kunna bli invald pårösterprocent attupp av

Till början kan vi konstatera för de partierpersonröster. atten som
fick respektive två mandat fp och så blev kandidaternac invaldaett
på och marginalen invaldeDen sist centerpartis-personröster stor.var

hade 13.5 Båda hadepartierna vardera två ytterligareten procent.
kandidater fem Vänsterpartiets tillsattesAv mandatöver procent. tre
två rankades påDen tredje plats ipersonröster.genom som person-
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justeringmindretill 2.2 Endock endastvalet kom procent. avupp
fyra platsermiljöpartietsspelat någon roll. Avhade integränsen

hadekandidatenvaldeDenden förstatillsattes personröster.genom
hade 3.1kom därnäströstetal.partiets totala Den33.9 procent somav

väljasmiljöpartiet skulle kunnatförallaFör representanterattprocent.
röstandened tillnödvändigtså hade det varitpersonröster att en

mandat tillsattessjusocialdemokraternasAvunder treprocent.en
andelartredje mandatetoch detDet andrapersonröster. somgenom

skullealla sjutiondels Ommed 3-4bara gränsenöversteg procent.
förned till 1.9skulle kommasåpåväljas procentpersonröster man

två valdesfick fem mandatModeraternakandidaten.sistaden varav
2.4personröstlistan hadefemte påDen procentpersonröster.genom

rösterna.av
koncentrationen göreller mindre personrösterna attDen större av

Omrelation till 5-procentsgränsen.situationer ihelt olikapartierna har
ytterligareskullesåskulle sänkas till 3exempeltill treden procent

stället gåttiOmväljas inkunnat personröster.ledamöter mangenom
så skullepersonvalsutredningenförekom ipå den 8-procentsgräns som

parlamentsval ii dettaha valts in personrösterledamöteråtta genom
personröster.valda på11stället för som nu

sådaneffekterna spärr ärillustreraEtt attsättannat att seav en
finnsröstsiffrornavalkrets eftersomfårutfallet län. Län ersättaper

i dennadet intressantagivetvis diskuterakanlän. Mantillgängliga per
gårriksdagsval. DetknappastSiffrorna påminnerberäkning. ettom

slå,kunnaskullehur detuppfattningfå vissdock enatt omen
ingenbör observerasalls. Förstingenbättre attuppfattning änärsom

beräknarviparti. ärför varje Detantalet mandattagits tillhänsyn
vidvisar sigDeteffektenmöjliga personrösterna.enbart den enav

moderaternaochsocialdemokraternaförberäkningöversiktlig att
län/valkrets personröster.väljasledamöter2-3kommer att genomper

antalfå tillräckligt1-2 ledamöterkommerfolkpartietFör att person-
fördelningenhar den jämnasteCenterpartietväljas.för kunnaröster att

väljasledamöterröstetalet räcker, 3-4totaladetdär kan,och perom
fördelas påpå hurväsentligen personrösternaberorSkillnadernalän.
därefter ärantalGivetvis krävs personrösterkandidater.olika ett men
kandidaterdominerandeenstakafrånvaronlikformigheten ochdet av

personvalda.för mångautrymmesom ger
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några reflexioner11 Valet och personvalet -

massmedia satsade särskilt påVarken politiker eller mycket valet till
Följaktligen gjorde inte väljarna det heller.europaparlamentet. Det

måste få draghjälp informationframgår klart väljarna ochatt om
hållas och så detValdeltagandet skall kunna skallänuppe mer om

kommunförsöket inblandadehöjas i detta val. Liksom i har allanya
uppenbarligen underskattat inforrnationsbehovet inför den nyhet som

Valdeltagandet halverades i förhållande tillpersonvalet normalutgör
och sjönk speciellt mycket i där redan normaltnivå grupper man

utsträckning genomsnittet. förefalleri något mindre Detröstar än
sannolikt på väljarnas reaktioner, nedgången inär attman ser

i någon utsträckning kommer inverka på devaldeltagande ävenatt
framtida inhemska valen.

gå till valurnorna oftast angivnaVarför lät då väljarna bli Deatt
dåligt informerad ellerskälen kände sig attatt om manvar man

två dock väsentligen skildaogillade skälEU. Dessa angavs av
Valkampanjen inget stöd till de osäkra. Nästannämnvärtgrupper. gav

Flera kluvenhet införofta âberopades "valtekniska" skäl. partierslika
till de gick till val med såväl EU-positivaEU ledde bekant attsom

sina listor. Formellt kundeEU-negativa kandidater settsom
de inte direkt tvingadesoftast stryka eller ändra såväljarna röstaatt

centrala frågan för ellernågon grundsyn i denmed emotannan
inte detta valet handlade medvisserligenEU. Det om, mensomvar

tillbaka sá det kanske intefolkomröstningen inte särskilt långt såvar
grundläggande spelade roll. Denunderligt den storsynenom

tillockså framgångsrikt och vilka båda drog sigutnyttjades av mp v,
väljare, framför allt från socialdemokraterna.nya

skälet osäkerheten inför personröstningen.andra valtekniskaDet var
Åtskilliga för sig personröstning nöd-väljare fick troligen att var

tredjeför valsedeln skulle giltig. Nästan ickevändigt att varvara
"krångliga personröstningen" skäl förröstande väljare den somangav

tillfredställandebli självklart ickelåta Detta ärrösta.att att en
lösa sig sig själv efter antal valsituation, dock kommer att ettavsom

förefaller emellertid ökadmed personval. önskvärtDet att genom
infonnationsbehovetinformation snabba När ärprocessen.upp

i stället kanske till och med hatillfredställt kan personvalet en
effekt i mindre aktivaaktivitetsstimulerande annars grupper.

positiva till införandet personval ochVäljarna allmänt sett avvar
de väljare röstade valde ocksåhälften 46 procentnästan attav som

väljarkårentorde kunna den delManpersonrösta. anta att av som
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genomsnittet, någotpolitiskt intresseradvaletdeltog i än somvar mer
dock intefler räckertill Dettabland bidrar personröstat.attannat som

års valkommunförsöket i 1994förhållande tilltill den iförklaring
gradi allra högstaandelen personröstande. Detfördubbladeungefär är

uppnåddesreell ökning. En ökningockså fråga utan attsomom en
enskildaförefaller hautsträckningsärskiltmassmedia i presenteratstor

formernabevakning personvalet rörde änkandidater. Deras merav
figurerna i partiernasförhållandet de dominerandeinnehållet. Det att

tillkandidater bidrog knappastofta inte heller görakampanjer attvar
kandidaterfarms å andra sidan skaraväljarna. Detlättare fördet en

så detinte desto mindrepersonkampanjer, ärbedrev menegnasom
intefrånavståttskälet tillvanligaste personrösta attattatt manman
intedemtredjedelkandidaterna. En röstatkänt till menav som

sig dockUngefär lika delskål.detta sägerpersonröstat storsomanger
alltså inget skälnominering och personrösta.på partiernaslita attser

med dem i vårtpersonröstningennivåerna påjämförelseVid aven
inte drastisktförutsättningarnafinner vi vi,grannlandsydvästra att om

andellägreförväntahar anledningtroligenförändras, att oss en
aktuella valet.riksdagsval i detkommandepersonröstning i än nu

Å andrapersonröstning.högre andelhar stabiltEuropaparlamentsvalet
alltså förväntaandel där kan vihögst ochkommunalvalensidan har en

uppåt.förändringännu större
valsedlarröstning påsammanhangi dettaspeciellt problem ärEtt
liktydigtdeltill mycketpartivalsedlar. Detta är storutan nanm, rena

väljare användertionde röstandepoströstning. Någotmed änmer var
frånvaronupplever inteHälften dessavalsedel.sådansig avavav en

personröstning. tillhörDei samband medproblemnågotnanm som
Fortfarande detnominering.partiernas ärlitardel demtill stor som

röstbe-samtligaeller femtjugoväljareemellertid procent aven
grundpåfrånsig ha avstått röstarättigade säger att avpersonsom

Enmed namn/poströstat.tillgång till valsedelhaftinte harhan/honatt
detta valhar itionde röstande,någotlika änstor mer vargrupp,

han/hon självvalsedelvalsedel med Enmedpoströstat somnanm.
omfattarfinnspå.reda Dessutom procentletat ett paren grupp som

sannolikt sigväljaren personröstaröstande däralla trott varsmenav
partiröster.godkäntsenbartvalsedlar som

syftetvanligastepersonröstdå med sin DethadesyfteVilket man
förtroendeingi-personligenkandidatville få inatt varsomenmanvar

politiker. Ierfarenkunnig ochframstodvande eller som ensom
mycketlikabetonadeväljare nästanhuvudsak grupp avsamma

motivsakfrågor. dessapolitiska Närställningstaganden ikandidatens
väljarnasärskilt delkunde ocksåsåviktiga stor avensomangavs

frågakandidat. Detåtminstone någonpå är enomnamnange
fördelenbetonadeMindrepersonkännedom. att"genuin" avgrupper

ellerväljareför visskundekandidaten representant gruppensomses
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för viss del landet. De sade dessa skäl hadeatt storen av som
betydelse kände inte i utsträckning andra tillstörre påän namn
kandidater. Det personröstning där passiv personkänne-typvar en av
dom igenkännande valsedeln tillräckligt.när namnetman ser var- -

hälftenNästan väljarna personröstade och de kunde ocksåav genom
sina hälften dem skulle besätta de mandatröster utse av som som
tillfallit partierna. Personvalet kan också beskrivas valettsom som

fickinte några effekter eftersom röstade in kandidaterman som annars
skulle blivit invalda sin placering på listorna. Ett sättannat attgenom
beskriva sak hävda väljarna på demär röstaatt att attsamma genom

partierna placerat högt sitt godkännande partiernassom gav av
nomineringar. Genom hela landet valkrets har egentligenutgöratt en
endast de kandidater kända nationell nivå någon reellärsom
möjlighet bli invalda Om det står strid mellanpersonröster.att en
två regionalt starka kandidater så har den har sin bas i ettsom
storstadsområde klar fördel i utgångsläget eftersom antalet rösteren

avgörande, inte hur andel sina potentiella väljareär stor av som
han/hon lyckas få kryssa för sitt Fem-procentsspärren blevatt nanm.

mindre hinder för inval vad mångapersonröster änett genom
inklusive författaren Anledningen väsentligen den högaväntat. var
andelen Om skall åstadkomma någrapersonröster. störreman
förändringar andelen väljs in så måstepersonrösterav som genom

utgångspunkt frånmed detta val relativt justeringargöra storaman av
nivån på spärren.

Det fanns redan i personvalet i kommunerna skälrapporten attom
den motsättning finns inbyggd i personvalssystemet.poängtera som

Väljarna mycket positiva och många uppenbartDetär personröstar. är
de förväntar sig effekt personröstningen. Om sådan utebliratt en av en

så får vi i stället påspädning politikermisstron. Eftersomen av
införpolitikerna inte helt igenom entusiastiska tanken förloraär att en

inflytandetdel vilka skall partierna i de valdarepresenteraav som
församlingarna, finns här latent intressekonflikt. detta valIen
tillkommer dessutom riskfaktor i form utformningenen av av
mandatfördelningen. har sannolikt hittills gått de flestaDet väljare
förbi för de valda ledamöterna tillsättsersättarna sättatt ett annat

de ordinarie. Här spelar ingen roll. Denän personrösterna person som
skulle kommit in ordinarie partiet fått ytterligarenästa ettsom om
mandat kan alltså komma långt på ersättarlista. detta fårNärner en
effekt i praktiken och blir allmänt känt så tilltron tilläventyras person-
röstningen.

Personvalet kräver, för fungera förbra och väljarna skall fåatt att
den information de behöver, antingen aktiva väljare ellersom mer mer
aktiva politiker. Frågan vilket lättast åstadkomma ochär är attsom

liggeransvaretvar
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Bilaga 4

ÖVERENSKOMMELSE OM REDOVISNING AV FINANSIERING
VALRORELSEN 1994AV

1994 års kommunalval ska det i Solna genomföras försök medI
enlighet riksdagens träffarpersonval i med beslut. Vi denna överens-

kommelse syfte likvärdigt föri redovisa medborgarnasättatt ett
hur finansieringen valrörelsen från respektive parti och kandidatav

Överenskommelsensker. syftar till åstadkomma redovisningatt en av
dessa förhållanden. syftar inte till likrikta formerna förDen att
finansiering. Partierna förbehåller sig utforma villkorrätten att egna

Överenskommelsenhänseendena. heller inga begränsningari de anger
i hur partierna och kandidaterna använder sina intäkter eller utformar
sina valkampanjer.

följande:åstadkomma detta överenskommer viFör att

och partierna uppdrar sina revisorer denVart 17ett attav egna
augusti 1994 d innan poströstningen börjar ställa material tillettv s
förfogande på heder och samvete" för media visarsom--

intäktsstrulcturen i partiets organisation i Solna stad under 1994.
Med intäktsstmlctur ungefär följande slag:posteravses av

gruppavgifter,partistöd, medlemsavgifter och försäljning,
gåvor, bidrag från andra delar i partiets organisation.mottagna

fullständig begriplig.Avsikten redovisningen ska ochär att vara

medel kandidater partiets kommun-eventuella2. somegna
gäller medelfullmäktigelista använda i valrörelsen. Detattavser

kandidaten själv använder eller medel kandidaten ställersomsom
till partiets förfogande i syfte bedriva valkampanj kringatt en

i fråga.kandidaten

juridiskapå de givare privatpersoner och personer somnamn
krunder 1994 givit och känt kommer 5 000är överatt gesom

därundertill partiet eller viss kandidat; bidrag/donationeren
individuellt med hänsyn till valhemligheten,behöver redovisas

beloppet donationer skal framgå enligtdet samlade avmen
punkt

utvärderingska i samband med sin4. kommunen egen av person-
för finansieringen 1994valsförsöket också formernautvärdera av

händelse sådan utvärdering skervalsrörelse, för denårs av
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utomstående, Partierna förbinder sig i samband med sinaatt
bokslut för lämna1994 slutlig redovisning i här berördaen
hänseenden.

Eventuella tolkningstvister denna överenskommelse ska handlägom gas
de undertecknar den.av som

Solna den 13 juni 1994

Moderata samlingspartiet Socialdemokraterna

Folkpartiet liberalerna Vänsterpartiet

Miljöpartiet de Kristdemokratiskagröna
samhällspartiet

Centerpartiet

99410ca IM5åxå
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