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LejonBrittastatsrådetTill

parlamentariskttillkallajuni 1997beslutade den 19 ettattRegeringen
ekonomiska,tekniska,deutvärderauppgiftmedråd attsammansatt

valsystemdetpraktiska effekternaochorganisatoriska gersomnyaav
särskildockså på ägnamöjlighet samt attväljarna röstaatt personen

demokratisktkonsekvenserna ettuppmärksamhet åt systemet urav
statsråds-sakkunnig ipolitisktKanslichefen,perspektiv. numera

fr.o.m.för rådetordförandeförordnadesOlssonStenberedningen, som
den 16fr.o.m.utsågsledamöterTill övriga1997.novemberden 13

och MatsAhlstedt cRigmorriksdagsledamöterna1997december
riksdags-mp,Högströmombudsmannen IngvarBerglind s, numera

Löfgren v,BrittkommunalrådetHöij kd,Helenaledamoten
Mäler sIngerpartikassörenLöfgren m,Claesorganisationschefen

Torbjörn Pettersonfp.Torbjörn Pettersonpartisekreterarensamt
parti-biträdandeuppdrag ochsittfrån ersattesentledigades av
Brittjanuari 1998.fr.o.m. den 12fpTorgersonSusarmsekreteraren

ochuppdragsinaentledigades från ersattesLöfgrenoch ClaesLöfgren
UlfkanslichefenrespektivevEinarssonMatsriksdagsledamotenav

februari 1999.denfr.o.m. 1Melin m
professornapril 1998den 23förordnades fr.o.m.rådetiTill experter

TommydocentenKussak,KarinhovrättsassessomHolmberg,Sören
Göranriksdagsledamotenoch f.d.NilssonVivanvaldirektörenMöller,

ochuppdragsittfrånÅstrand. entledigades ersattesKussakKarin av
1998.oktoberdenfr.o.m. 21StarrsjöSvahnKristinahovrättsassessom

tillförordnadesJohanssonO.dispaschören SvanteNumera
frånentledigadesjanuari 1998. Handen 1fr.o.m.rådetåtsekreterare

den 21rådet fr.o.m.iförordnadesochfunktion expertdenna som
oktober 1998.

varit1998oktoberdenfr.o.m. 1harCarlströmJanRådmannen
i rådet.sekreterare

val.års1998utvärderingförRådetantagitRådet har namnet av
dir.valsystemetdetutvärderauppdragsittharRådet attutöver nya

vilketfall påi såoch sätt,utvärderauppgiftfått i1997:87 att om,
allmännadetpåverkadevalsystemetsvenskadetreformen av

partistödet tillstatligadetreglernaValdeltagandet överattsamt omse
dir.riksdagenirepresenteradevarittidigarepartierpolitiskade som



får härmed överlämna betänkandet1998:99. Rådet Personval 1998. En
personvalsreformenutvärdering SOU 1999: 136.av

och särskilda yttranden har lämnatsReservationer Rigmorav
Ahlstedt, Höij, Ulf Melin ochHelena Ingvar Högström, Susann

har Mats Einarsson särskilt yttrande.HärutöverTorgerson. avgett ett
angivna delar därmed slutfört.Rådets uppdrag i är

kommerRådets fortsatta arbete bestå i analysera orsakerna tillatt att
idet låga valdeltagandet 1999 års val till Europaparlamentet dir.

1999:61.
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Sammanfattning

Inledning

tekniska,utvärderat deharårs val1998utvärderingförRådet av
deteffekternaoch praktiskaorganisatoriskaekonomiska, nyaav

inte bara påmöjlighetharväljarnainnebär röstavalsystem attattsom
också påparti utan person.

anlitathar rådetmöjligtunderlagheltäckandefå såFör ettatt som
vidStatsvetenskapliga institutionernatill deanknytningmedforskare

områdenolikaför påuniversitetoch UmeåGöteborgsStockhohns, att
delarskildabelyseroch författaundersökningarutföra rapporter som

publicerats iharpersonvalssystemet. Rapporternasvenskadetav
personval 1999:92.SOUförantologin Premiär

årsi 1998 valgenomslagPersonvalets

skallpersoninriktat valsystemfunnitsförhoppning ärEn att ett mersom
skallpåverkamöjlighet representeraväljarna större att vem somge

förhållandettill förbättraskall bidradärmedoch attdem systemetatt
och valda.väljaremellan

attityd-betonatfrågori dessabedömningvid sin attharRådet
följdtillbeteendemönsterförändringarochförändringar avav

korturskilja isvåraibland kanreformer ettkonstitutionella attvara
försökamednöja sigdärför fåttrådetharfrågor attperspektiv. vissaI

gå.kommautvecklingen kanriktningskönja i vilken att
uppgick1998riksdagsvalet åripersonröstandeväljareAndelen som

ochtill kommun-för valsiffrorMotsvarandetill 29,9 procent.
Resultatetrespektive 29,035,2landstingsfullmäktige procent.var

undergjordesbedömningarfrån dedramatisktavviker inte som
tyderdetuppfattning finnsEnligt rådetslagstiftningsarbetet. mer som

omfattning Dennaiökakommer änpersonröstningen avta.på attatt
genomförtsforskningsprojektsig bl.a.grundarbedömning att som
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visar delövervägande väljarna uppfattat personvalsrefonnenatt en av i
positiv och andelen personröstande väljare i de kommuner därattsom

personval tillämpades försök ipå 1994 års val ökat. Dessutom har på
motsvarande personröstningen tilltagit i valen tillsätt Europa-
parlamentet det låga allmänna Valdeltagandet dessai valäven görom

resultaten måste bedömas med försiktighet.att stor
riksdagens ledamöterAv 25 personvalda. Motsvarandeär procentca

andel för kommun- och landstingsfullmäktige 21,7 respektive 39,6är
ledamöternaFrågan vilken betydelse harprocent personröstemaav om

haft kandidaterför urvalet de valts till riksdagen ochav som
fullmäktigeforsamlingama har debatterats efter valet. skildaVitt
uppfattningar tillhar kommit uttryck. bidragande orsak till dettaEn är
sannolikt flertalet de valda ledamöterna haft sådanatt av en
listplacering skullede ändå ha blivit valda i det tidigareatt systemet.
Väljarna har således i flertalet fall kandidaterpersonröstat som

handockså partierna i första velat invalda. Av riksdagsledamöternase
meddet 12 valts frångående listordningen. Motsvarandeär som av

siffra för kommunfullmäktigevalet 229. Rådet har uppfattningenär att
det i föroch sig önskvärt det råder mellan väljarna ochär att en samsyn
partierna i personfrâgor. de fallI uppfattningen skiljer sig måste dock
valsystemet rimlig möjlighet för väljarna kunna påverkaattge en om

skall kunna anspråk förgörasystemet öppnaatt störreettupp
väljarinflytande. Enligt rådets uppfattning visar resultatet 1998 årsav
val mellan väljarnasbalansen och partiernas inflytande fick iatt varten
fall godtagbar avvägning i de flesta, dock inte de valkretsama.största,
Skulle personröstningen öka i omfattning kommer med största
sannolikhet förskjutning ske så väljarinflytandet bliratt att större.en

Som emellertid personvalssystemets genomslag i denämnts är
valkretsama påtagligt lågt och personvalssystemet kan i dettastörsta

avseende lida demokratisk obalans det önskvärtsägas är attav en som
åtgärda.

denna bakgrund ochMot då ytterligare erfarenheter börsystemetav
avvaktas har rådet för förordainte någon generell ändringstannat att nu

spärmivåema. har rådet utarbetat vissa förslag syftarDäremotav som
till olikapå öka genomslaget för personvalssystemet i desätt störstaatt
valkretsama. Förhoppningen förslagdessa skall kunna ligga tillär att
grund vidare överväganden frågan.för i
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valdaFörhållandet väljare ochmellan

förtroendeuttryckamänniskor tenderarForskning har visat störreattatt
förhoppningdem.kunskap de har Enpolitikerför somommer

skall väljarnadethar därför varitpersonvalssystemettillknutits att ge
ställer i val.kandidaterbildpersonlig deochbättre som uppavmeren

förhållandetförbättratillockså kunna bidraskulleDärmed attsystemet
allmäneffekterpositivaNågra sådanavalda.väljare ochmellan av mer

efter års val. Tvärtom1998konstaterasinte kunnatomfattning har
kandidat-riktning. Väljamassom talar iteckenvissafinns motsatt

Valdeltagandetoch allmännatidigare detkännedom är sämre än var
effekternegativavad mån dessadecennier. överIpå fleralägre än

Rådetdock osäkert.personvalsreformentillkopplaskan ärhuvud taget
vid uppfattningenhålla fastfinns skäldetemellertid attattattanser

grogrund förbrabland väljarnapolitiker ettkärmedom ärökad enom
väljareFlertaletoch valda.mellan väljareförhållandeförtroendefullt

positivt.någotpåmöjlighetenuppfattatockså röstahar att person som
f°ar därför bedömaspolitikernaökad kunskapEn varapersonersomom

mycketalltjämt finnsdärför detRådetönskvärt.något att somanser
förbättradbidra tillkan kommapersonvalsreformenförtalar attatt en

förförutsättninggrundläggandeoch valda. Enväljarerelation mellan
avseendeeffekt i dettaha positivskall kunnapersonvalssystemetatt en
vadkandidaternainformationbättrefår änväljarnadockär att somom

val.inför årsfallet 1998var

invandrarbakgrundålder ochKön,

personvals-fråganuppmärksamhetsärskildRådet har ägnat om
vissaeller missgynnatenderar att avgruppersystemet gynna

sammanfattningsviskanval. Slutsatseniställerkandidater uppsom
avseende. Deti dettaneutralt ärpersonvalssystemet ärsägas attvara

handförstaiutformning ärvalsystemetsandra faktorer än som
blandviktigastedenvald ochskall blikandidatföravgörande enom

kandidat har.listplaceringvilkendessa är ensom
delistornatoppade 68 attriksdagsvalet trotsmän procentI av

fick ocksåkandidaterna. Mänendastutgjorde 57 procent samman-av
fick 37,7Kvinnorrelativtkvinnor, sett.fler ävenlagt personröster än

utgjorde 43,0de procentattpersonröstema trots avprocent av
kandidaterna.

kvinnorepresenta-förvånandebakgrund något attdennaDet är mot
och vadvalårsförhållande till 1994både iökaderiksdagenitionen

dockSkillnadernapersonval. äriblivitskulle hautfallet system utanett
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små. Farhågoma för kvinnor skulle komma missgynnasatt att genom
personvalssystemets införande besannades alltså inte i 1998 års val.

Rådet har inte kunnat konstatera något säkert samband mellan den
åldersmässiga sammansättningen i de beslutande församlingarna och
personvalsreformen. kanDet dock för framtidenvärt att notera attvara

väljare positivt möjligheten till personval äldre.änunga ser mer
Också vad gäller personvalets betydelse för invandrarkandidater

bedöms personvalssystemet neutralt. positivEn effekt är attvara
möjligheten stödja viss kandidat lett tillatt eljestatten personer som
inte politiskt aktiva har sig i valrörelsen.är engagerat

Informationen inför valet

Undersökningar har visat mycket få väljare uppfattat personvals-att
svårt förstå. harDäremot mångasystemet deatt uppgett att ansettsom

sig förha fått lite information de kandidater deltog i valet. Avom som
detta har rådet sammanfattningsvis dragit slutsatsen deatt
informationskampanjer röstningsproceduren och valsystemetom som
myndigheter och massmedia genomfört fått tillräckligt genomslag.ett
Partier och enskilda kandidater har dock inte förmått i tillräckligatt
omfattning upplysa de enskilda kandiderat i valet.om personer som
Enligt rådets uppfattning frågan kandidatinfonnationär avgörandeom
för personvalssystemets utveckling. rimligtEtt krav väljarna fårär att
så mycket information de kan någorlunda välgöra valatt ett övervägt
mellan i fall några kandidaterna inom det parti de vill på.vart röstaav

Personvalskampanjer och kampanjfinansiering.

Mellan och10 20 kandidaterna i val till riksdag ochprocent av
kommunfullmäktige bedöms ha bedrivit någon form av person-
valskampanj i 1998 års valrörelse. Valrörelsen kom dock inte att
präglas personvalet. Flertalet kampanjer bedrevs mednämnvärt småav
ekonomiska I riksdagsvalet stannade kostnaden i 80överresurser.

fallen på kr25 000 eller lägre. I valet till kommun-procent av
fullmäktige kostade flertalet kampanjer mindre 5 000 kr. Denän
vanligaste ñnansieringskällan bidrag från den partiorganisa-var egna
tionen och dämäst medel. Några fall otillbörlig kampanj-egna av
finansiering har inte uppdagats och det finns inget tyder på attsom
ovidkommande ekonomiska faktorer inverkat på valresultatet. Enligt
rådets bedömning det för personvalssystemets framtidaär legitimitet
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Härvidlagförekommer.kampanjñnansiering inteotillbörligViktigt att
kandidaterenskildapartier ochhar stortett ansvar.

finansieringfrågor kringfrivillighet iöppenhet ochRådet attanser
tvingande reglering.områdetmotverka påbättre änavartersätt attär ett

möjlighet redovisafårriksdagsledamöternaföreslåsDärför attatt
ordningregister.offentligt Enpersonvalskampanjer ifinansiering ettav

kommunala valen.mönsterbildande för deblibedöms kunnasom
fullmäktige harriksdag ellerhar plats i rättKandidater redan ensom

kandidater.övrigaskillnad frånkampanjkostnader tillförtill avdrag
dennaifrågasättafinnas anledningdet kanRådet attatt omanser

det finns skälmotiverad ochkandidaterVissa attsärbehandling är attav
området.regleringenskatterättsligadenförändringöverväga aven

Övriga frågor

kandidaterhaväljerriksdagsvaletparti ifall där attI ett samma
dubbelvalsavvecklingkan reglernaValkretsariValsedlarna många om

vilka Valkretsareffekter i frågaförvirrandetillleda somom
vallagendärförföreslårRådetskallkandidaterna attrepresentera.

kandidaterna iinnebärbestämmelsemedkompletteras attsomen
valkrets.endastiförekommariksdagsvalet bör en

väljare,avseenden både förförenklas i VissabehöverValsystemet
förskyldighetenföreslår bl.a.Rådetvalmyndigheter.partier och att

anmältpartierlistordistribueraRSV överRiksskatteverket att som
namnvalsedlar påläggaförbudetavskaffas,kandidater att utmotatt

bortlandetinomröstmottagningsställen attsamtsärskilda tas
partiet.begäranbara påläggasvalsedlar skallpartimarkerade ut av

ändamåls-poströstning,vidordningenklareVidare föreslås meren
utseendeförreglernabrevröstningrutiner videnliga attsamt av

tvåalltid minstdetsåkommunfullmäktigevalet ändras utsesiersättare
Vidareförordatrådet översyn görs.harfrågorvissaI attersättare. en

distributionochframställningförbl.a.gällerDetta systemet av
röstkort.röstlängder och

Valdeltagandetdet allmännaPersonvalet och

och detpersonvalsrefonnenmellansambandeventuelltFrågan ettom
inomsärskiltundersöktsharårs Vali 1998Valdeltagandetlåga ramen
forsknings-Varken dessainitierat.rådetforskningsprojektför de som

visar på någotgjortrådetanalyserValstatistiskaeller deresultat som
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samband. Orsakerna till det låga valdeltagandet bedöms ha orsaker som
ligger utanför valsystemets ram.

Statligt stöd till partier representerade i riksdagen m.m.

Rådet föreslår parti har varit i riksdagenatt ett representeratsom
grund det fått minst fyra får sitt statligaatt rösternaprocentav av
partistöd halverat partiet i det följande valet får mindre tvåänom

föreslåsVidare villkor för utbetalningrösterna.procent av som av
partistöd partiet har auktoriserad eller godkänd revisoratt samt atten
partiets årsredovisning till Partibidragsnämnden.ges
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Författningsforslag

vallageniändringlagtillFörslag1 om

1997:157
157vallagen 1997:frågaföreskrivs iHärigenom om

11kap. 12och §§, 915kap.och §§, 620kap. 13dels 5att
kap, 620§18 kap. 556§§, kap.och 21 15 samtkap. 2012kap. 7

lydelse,följandeskall haoch 8
gälla.upphöraskall§kap. 1 ldels 9 attatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.5
§13

beteckningsinskyddabeteckning Försinskydda attFör att
skall partiervalvidpartierskallvalvid somsom

ocksåpartibeteckningregistreratocksåpartibeteckningregistrerat
kandidater.sinasamtligaanmälakandidater.sinasamtligaanmäla

denhosskallAnmälanden görasellerregeringenOm
Omvalmyndigheten.centralaregeringenmyndighet som

myndighetdenellerregeringenfårdetföreskriverbestämmer
bestämmerregeringenhosställetianmälan göras som

ianmälanfårdetföreskriverlänsstyrelsen.
länsstyrelsen.hosstället göras

20 §
partierdelistorskallvalmyndigheten överupprättacentralaDen

listorSådanakandidater.anmältpartibeteckning ochregistreratsom
varjeriksdagsvalkrets,varjeoch förvalslagvarjeförskall upprättas av

Europaparlamentet,tillvid valeller,kommunvarjeochlandsting
helhet.landet som

valmyndighetencentralaDendet§ finnskap. 119I
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bestämmelser sådana skall efter begäran hålla tillattom
listor skall finnas handai röstnings- listor deöver partier som
lokalerna. partibeteckningregistrerat och

anmält kandidater.

6 kap.
4 §

På valsedlar innehåller kandidatnamn bör varje kandidatsom
identifieras på sådant det klart framgårsättett att vem som avses.

På valsedlar för val till
riksdagen bör kandidat-samma

förekommainte i ännamn mer
valkrets.en

Om valsedel innehåller kandidatnamn skall det valsedelnen
finnas markerat intill varje där väljarnaett kan lämnautrymme namn en
särskild markering.personröst genom en

Om valsedel innehåller kandidatnamn, skall förses meden namnen
och i nummerordning under varandra.tasnummer upp

§7
Den centrala valmyndigheten förser beställning varje parti med

valsedlar till det antal partiet önskar.
beställningEn från parti registrerat sin partibeteckningett ochsom

anmält kandidater enligt kap.5 levereras13 § bara beställningenom
gjorts behörig företrädare för partiet, partiets ombud, ellerav en av av

ombudet utsett.en person som
Den centrala valmyndigheten

tillhandahåller valsedlar med
och valbeteckningparti-

partimarkerade valsedlar för
utläggning röstningslokali
enligt 9 kap. §12 endast efter
anmälan behörig företrädareav
för ellerpartiet partietsav
ombud.
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§15
den sistabestämmavalmyndighetencentralaskall denvalFöre ett

45levererasskall kunnadebeställts förskall havalsedlar attdådag
myndigheten bestämmafall f°arsärskildaIvaldagen.föredagar en

och leverans.beställningfördagsenare
centralavad denkommer änbeställningOm senareen

kandetillhanda baravalsedlarhållsbestämt,harvalmyndigheten om
gjordatidigareleveransenochvaldagenföre attlevereras utan av

försenas.beställningar
valmyndighetencentralaDen

ocksåvalföreskall ett
dådagdenbestämma sista

tredje§kap.enligt 7anmälan 6
skall hastycket gjorts.

kap.9
ll §

finnasskall detvallokalI en
partierlistor över som

ochpartibeteckningregistrerat
denvaletförkandidater ianmält

hör till.valdistriktetvalkrets som
där röstningpostkontorPå de

särskildapåochanordnas
röstmottagningsställen inom

förlistorsådanaskalllandet
valkretsarsamtligavalen i

ocksåbörlistorfinnas. Dessa
dehosfinnas röstmottag-

utlands-ningsställen ensom
harmyndighet inrättat.

dennaiListor sägssom
påparagraf sättupprättas som

20kap.5ianges

§12
platslämpligordnasdetskallröstningslokalvarjetillanslutningI en

plats isådanfårmöjligtintedettaOmläggas ärkanvalsedlardär ut. en
det valförväljarnaskallplatslokalen. På dennaiinnestället ordnas

tilltillgånghaavsessom
till riks-valförvalsedlartill riks-valförvalsedlar -- ochlandstings-och dagenlandstings- samtdagen samt

parti-medkommunfullmäktigemed parti-kommunfullmäktige
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och valbeteckning partimarkera- och valbeteckning partimarkera-
de valsedlar för varje parti de valsedlar för varje partisom som
vid något de två vid någotsenaste de tvåav senasteav
riksdagsvalen har fått 1 riksdagsvalenän har fått 1mer änmer

i hela landetrösternaprocent i hela landetprocent rösternaav av
och anmälangjort enligt 6som
kap. §7 tredje stycket

valsedlar för val till valsedlar för val till Europa-- -
Europaparlamentet med parti- parlamentet med parti- och
och valbeteckning parti- valbeteckning partimarkerade
markerade valsedlar för varje valsedlar för varje parti vidsom
parti vid något de två något de två valen harsom av senasteav

valen har fåttsenaste 1 fåttän 1änmer rösternaprocentmer av
i hela landetrösterna i helaprocent landet ochav gjortsom

och anmälan enligt kap.6 § tredje7
stycke samt

blanka valsedlar.-
Valförrättama och skallröstmottagama till valsedlar enligtattse

första stycket finns utlagda.
partierDe deltar i valen De partier deltar i valensom som

skall också kunna lägga sina skall också kunnaut lägga sinaut
valsedlar på denna plats. På valsedlar på denna plats. Pâ
särskilda röstmottagningsställen röstmottagningsställen som

landet ochinom inrättas inrättas utlandsmyndighetersom av av
utlandsmyndigheter får partierna får partierna bara lägga ut
bara lägga partimarkerade partimarkeradeut valsedlar.
valsedlar.

llkap
7§

Väljarna skall visa sitt Väljarna skall för varje slag
röstkort för röstmøttagaren, val de vill delta i erhållasom ettav
skall dem valkuvert för valkuvert.ett Därefter skall dege
varje slag val de vill delta i bakom ledig valskärmav en avge
och hänvisa dem till ledig sin och lägga valsedelröst fören en
valskärm. Där skall de sin varje slag val i valkuvertavge ettav

och lägga valsedelröst för vika valsedeln.utan atten
varje slag val i valkuvertettav

vika valsedeln.utan att
När väljarna gjort i ordning sina valkuvert skall de lämna kuverten

och sitt röstkort till röstmottagaren.
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kap.12
20 §

skall handRöstmottagarenskall hand taRöstmottagaren ta
gjorts ide fonsterkuvertgjorts ifönsterkuvertde somomsomom

särskildoch påsärskild ordningochordning enen
varjeantecknaförteckningvarjeantecknaförteckning

valnämndoch denväljaresvalnämndoch denväljares namnnamn
varjevaldistriktdetellerskallfönsterkuvertvarje somsom

till.skickasskallfönsterkuvertfönsterkuvertettill. Påskickas
skallfonsterkuvertetPåantecknaskall röstmottagaren

anteckna detifinns röstmottagarendet somnummer
finns iförteckningen. somnummer

förteckningen.
21§

i denValnämndentillfönsterkuvertenskickaskallRöstmottagaren
medSkickas kuvertenröstlängden.i postfinnsväljarendärkommun

värdepost.skall de ordnas som
vidRöstmottagaren ett

röstmottagningsställesådant
får§med stöd 2inrättats avsom
tillkuvertenskickaställeti

valdistriktetvalförrättarna i om
hosberäknaskankuverten vara
förtidenvalförrättarna innan

vallokalen gårröstning i ut.
skickasfönsterkuvertenInnan

de läggasvallokalen skall itill
förseglas.omslagsärskilda som

detskallomslagPå varje
mångahurantecknas

omslagetfönsterkuvert som
innehåller.

kap.15
§6

skallValforrättama emottaskallValförrättama ta emot
Demed fönsterkuvert.omslagenDefönsterkuvert.medomslagen

valdistriktetsanteckna iskallvaldistriktetsanteckna iskall
deomslagmångaprotokoll hurdeomslaghur mångaprotokoll

ochValnämndenfråntagitmångahuroch emottagit emot
särskilda röstmottagnings-frånomslagenfonsterkuvert som

mångahurställenstårvadenligt samtinnehåller som
omslagenfönsterkuvertf°ar inteOmslagen öppnasdem. som
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innan den granskning i innehållersägs enligt vad står påsom som
7 § påbörjats. dem. Omslagen får inte öppnas

innan den granskning isägssom
7 § påbörjats.

kap.18
55 §

Kommunfullmäktige bestäm- Kommunfullmäktige bestäm-
hur många ersättare hur mångamer ersättaresom mer som

skall finnas för ledamöterna i skall finnas för ledamöterna i
fullmäktige. Antalet fullmäktige.utgör Antalet utgören en
viss andel, dock högst hälften viss andel, dock högst hälftenav av
det antal platser varje parti det antal platser varje partisom som
får i kommunen. Dessa får i kommunen. Dessa
bestämmelser finns i kap.5 4§ bestämmelser finns i kap.5 4§
andra stycket kommunallagen andra stycket kommunallagen
1991:900. 1991:900. Länsstyrelsen skall

Länsstyrelsen skall tillutse det antal ochutse ersättare
till det antal och på detersättare det isätt 20 kap.sägs 7som

i kap.sätt 20sägs 7 Om Om andelen desom ersättare av
andelen de platserersättare platser parti fåttettav utgör ettsom

parti fått brutet brutetett utgör tal skallett detta avrundas tillsom
tal skall detta avrundas till högre helanärmast tal. Om det

högre hela tal.närmast För för kommerparti inteett att
har fåttpartier eller två tvåett minst skall 20utsessom ersättare

mandat fullmäktige skalli kap. tillämpas.8§även Kan någon
kap.20 8§ tillämpas det för vissersättare ledamot inteom en

kommerinte två på detatt ingenutses utses sättet,annars utses
Kan någonersättare. förersättare den ledamoten.ersättare

för viss ledamot inte påutsesen
det ingensättet, utses ersättare
för den ledamoten.

kap.20
6 §

Om skall enligtersättare 18 kap. 51 § andra stycketutses eller 56 §
andra stycket ledamot skallsamt enligt 62 eller 65 §utsesom en ny
skall följande gälla.

Den kandidat inom Den kandidat inom
valkretsen står i få valkretsentur ståratt isom tur attsom

mandat för partietnästa till mandat förutses nästa partiet tillutses
eller ledamot.ersättare ellerersättare ledamot.ny ny

Saknas sådan kandidat Saknas sådan kandidat påen en
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skall denvalsedlar,partietsskall denvalsedlar,partiets
såvittvalmyndigheten,centralamedvalmyndighetencentrala

ochriksdagsvalet,bestämma§tillämpning 2 avserenav
val tilllänsstyrelsen, såvittdeltarpartietdärvalkrets, avserannan

kommunfull-ochIandstings-fastafördelningeni av
§tillämpning 2medmäktige,vilkenfrånvalkretsmandat, av

därvalkrets,skall bestämmaledamotenellerersättaren annanen
fördelningendeltar ipartietdenTill ersättare utses avutses.

vilkenfrånvalkretsmandat,fastafåidär står attnärmast tursom
skalleller ledamotenpartiet. ersättarenmandat för

denTill ersättare utsesutses.
fåidär står attnärmast tursom

för partiet.mandat

8§
det sedanOm ersättare utsettssedandetOm ersättare utsetts

fördetvisar sig7§enligtdet för attsigvisarenligt 7§ att
ieller ledamöterledamoti ettledamöterellerledamot ett

barapartitvå ersättareellerfått utsettsharparti enettsom
sammanräkningytterligareskallbaramandat ersättareutsetts en

tvåtill dess minst ersättareytterligare görasskall samman-en
fåttpartiet hardet fallIpartietdet fallIräkning utsetts.göras.

skallmandatfleraellerskall tvåmandatfått tvåhar
handförstaisammanräkningenhandförstaisammanräkningen

harledamotför denharledamotden görasför somgöras som
iröstetalpersonligtröstetal i störstpersonligtstörst

förtill antaletförhållande rösterförantalettillförhållande röster
därefterochvalkretsenpartiet idärefterochvalkretsenpartiet i

harför den störstharden störstför somsom
jämförelsetal.jämförelsetal.

kraft deniträderlagDenna
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2 Förslag till lag ändring i lagen 1996: 810om

riksdagsledamöters åtaganden ochom

ekonomiska förhållanden

Härigenom förskrivs frågai lagen 1996: 810 riksdagsledamötersom om
åtaganden och ekonomiska förhållanden

dels 4 och 12 skall ha följande lydelse,att
dels det skall införas paragraf 10att § följande lydelse.en ny a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§
Anmälan frivillig, denär Anmälan frivillig, denärmen men

skall innehålla alla vid skall innehålla alla vid
anmälningstillfället relevanta anmälningstillfället relevanta
uppgifter sådana förhållan- uppgifter sådana förhållan-om om
den i 10 den i 10 Ensom anges som anges

ledamot skall dock ha rätt att
anmäla uppgifter enligt 10 §a

deltai övrigt iutan registret.att

§10 a
ledamotEn kan särskilt

redovisa de kostnader hansom
eller hon har haft för bedrivaatt

personvalskampanj. Enen
ledamot kan också särskilt
redovisa hur denna finansierats
både vad gäller ekonomiska
bidrag och förmåner av annan
art.

Innan anmälda uppgifter får Innan anmälda uppgifter får
registreras skall i förekommande registreras skall i förekommande
fall enskilda och juridiska fall enskilda och juridiska

offentligasamt offentligapersoner samtorgan personer organ
i 10 § andra stycket 3 i 10 § andra stycket 3som avses som avses

10 beredas tillfälle 10 eller a§ beredas10att
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tillfälle siguppgiftersig överatt yttraöveryttra som
sådant uppgifter berör dem. Omberör dem. Om ettett som

sådant yttrande innehållererinraninnehålleryttrande enen
uppgift,lämnaduppgift, skall erinranlämnad motmot enen
beredasriksdagsledamotenberedas skallriksdagsledamoten

ändra ellereller tillfälleändratillfälle attatt
anmälan.komplettera sinanmälan.sinkomplettera

kraft denträder ilagDenna
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3 Förslag till lag ändring i lagen 1997:159om

brevröstning i vissa fallom

Härigenom föreskrivs och7 9 lagen 1997:159 brevröstning iatt om
vissa fall skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7§
Vid ordinarie val eller omval Vid ordinarie val eller omval

till riksdagen, ordinarie val till till riksdagen, ordinarie val till
landstings- och kommunfull- landstings- och kommunfull-
mäktige, val till Europaparla- mäktige, val till Europaparla-

och vid folkom- och vid folkom-mentet menteten en
röstning får ytterkuvert för röstning får ytterkuvert förett ett
brevröst från Tyskland eller brevröst från Tyskland eller
Schweiz i ordning tidigast Schweizgöras i ordning tidigastgöras

före24 dagar valdagen och 24 dagar före valdagen och
dagen före valdagen. Vid så det kan skickassenast medsenast att

dessa val får ytterkuvert för enligt Vid9 dessa val fårett post
brevröst från fartyg i ytterkuvert för brevröstgöras frånett ett
ordning tidigast 55 dagar före fartyg i ordning tidigastgörasett
valdagen och dagen före dagar55 före valdagen ochsenast
valdagen. så det kan skickas medsenast att

enligt 9post
Vid val till riksdagen och vid folkomröstning hållsextra som

samtidigt med sådana val får frånytterkuvert väljare i Tysklandett en
eller Schweiz i ordning tidigast 20 dagar före valdagen och frångöras

väljare ombord på fartyg tidigast dagar före30 valdagen.etten

9§
Omslagskuvert för brevröst Omslagskuvert för brevröst

skall skickas med i så god skall skickas med i så godpost post
tid det kan beräknas den tid det kan beräknas denatt attvara vara
centrala valmyndigheten till centrala valmyndigheten till
handa dagen efter handa lördagen föresenast senast
valdagen. valdagen.

Denna lag träder i kraft den
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till lag ändring i lagen 1972:740Förslag4 om

till politiska partierstatligt stödom

fråga statligt stöd tillföreskrivs i lagen 1972:740Härigenom om om
politiska partier

följande lydelse,dels skall ha14 §att
lydelse.införs paragraf följandedels det ll §att en ny a av

Föreslagen lydelselydelseNuvarande

§11 a
vid val tillHar parti

riksdagen fått 4minst procent av
hela landet ochirösterna

lägreerhåller partiet en
procentandel två vid närmastän
följande val, utgår stöd enligt 3

vadoch §§ med9 50 procent av
eljest skulle utgå vidsom en

beräkning enligt angivna
bestämmelser.

§14
stöd enligtstöd enligt AnsökanAnsökan omom

varje lag skriftligen varjeskriftligen dennadenna lag görsgörs
partibidragsnämnden.partibidragsnämnden. hosårår hos

bör föreföre AnsökanbörAnsökan görasgöras
oktober. Tillutgångenoktober.utgången avav

ansökan skall fogas partiets
årsredovisning för det senaste
räkenskapsåret handlingsamt

visar partietatt utsett ensom
auktoriseradrevisor ärsom

godkänd. Stöd fåreller inte
ansökan bristerutbetalas iom

dessa avseenden.

lydelse 1989:241.Senaste
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Partistöd och kanslistöd betalas såvitt möjligt samtidigt.ut
Utbetalningarna riksdagens förvaltningskontor kvartalsvis medgörs av

fjärdedel varje utbetalningengång. Första inom månad eftergörsen en
det Utbetalningamaansökan har gjorts. sker till respektive partisatt
riksorganisation. På begäran partiet kan dock kanslistödet eller delav
därav betalas till riksdagsgruppens kansli.

kraft denlag träder iDenna
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Inledningl

Bakgrund1

tidverksamheten i land har sedan långpolitiska vårtrepresentativaDen
politiska partierna. svenskafrämst de Dettillbaka bedrivits genom

ocksåbeslutande politiska församlingarna harför val till devalsystemet
förhållande. Vårtunderstryka och återspegla dettakommit att

renodlat partivalssystem.brukat betecknashar därförvalsystem ettsom
väljarna harpartivalssystem brukarMed begreppet attattman avse

förpolitiska partier väljarnasvälja mellan olika utrymme attattmen
skall de olikaenskildapåverka vilka representerapersoner som

begränsade. personfrågor i ställetmycket Dessapartierna avgörsär av
de nomineringar föregår fastställandeti samband medpartiet avsom

listordning.kandidatnamnen valsedeln, s.k. Ettordningen mellan
vadutmärkande för den svenska valordningendrag varit ärannat som

fri nomineringsrättnomineringsrätten. Medkallas den fria avses,som
nomineringsförfarandetlagregler för hurförenklat, det saknasnågot att

i det svenskaden fria nomineringsrättenföljdskall gå till. En av
princip fritt kunnat skriva tillväljarna ihar varit bl.a.valsystemet att

skriva till ochstrykavalsedlar eller Attpå attatt namnnamn.namn
väljarnaenda föregentligen varit detstrykningar har sättet attgöra

kan dettanomineringsordning. Manpartietskunna påverka säga att
detpraktiken harpersonvalsinslaget i valsystemet. Iendautgjort det

kandidaturvalet.fått inflytande påväljarna någotdock inte lett till att
möjligt förockså gjort detnomineringsrätten harfriaDen

spränglistor.med s.k. Enpartierna framminoritetsgrupper inom att
medförtdenfria nomineringsrätteneffekt dennegativ är attattav
försökt, ochmed jämna mellanrumgrupperingarenskilda ellerpersoner

partibeteckningar.utnyttjaillojaltfall lyckats, påi vissa sättatt ett
och desvenska valsystemetpersonvalsinslaget i detlågaDet

tillnomineringsrätten har lettden friakonsekvensernanegativa av
reformer.upprepade krav på
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Grundlagberedningen drog i sitt betänkande regeringsformNy Ny-
riksdagsordning 1972:15 riktlinjer för de metoderSOU upp som

vägledande för stärkaborde inslaget personval. dessaAvatt avvara
förtjänar här följande:nämnasatt

Små f°ar inte möjlighet personvaletatt styrages0 grupper
bekostnad väljargrupper kanske helst överlåter valetde storaav som

till partiinstansema.av personer

insatser eller andra ovidkommandeekonomiska omständig-Stora0
utslagsgivande förheter får inte bli personvalet.

bli komplicerad den förstå för deMetoden får inte så svåräratt att0
fördröjerröstande eller slutresultatet.nämnvärt

reformarbetetprinciper varit och fortfarande vägledande iharDessa är
Årvalsystemet. lade Personvals-gäller personvalsinslaget i 1977vad

fram syftade till ökavalkretsutredningen förslagoch ett som
och valkretsindelningpersonvalsinslaget i valsystemet, Personval-

betänkandeFolkstyrelsekommittén presenterade i sittSOU 1977:94.
också förslag syftade tillFolkstyrelsens villkor SOU 1987:6 ett som

inflytande kandidaturvalet.väljarna skulle få på Dessutomstörreatt
skulle bidra till komma åt missbruketlades fram förslag attett avsom

syftet bakom förslagenfria nomineringsrätten. övergripandeden Det
fallenpersonvalsinslag i valsystemet i bådaökatett var enom

bättre kontakt mellan väljarna och deförhoppning personer somom en
kom dock interiksdag och fullmäktige. Förslagenvalts till att

genomföras.
År huvuduppgiftPersonvalskommittén. Kommitténstillsattes1991

enskilde fickförslag innebar den väljarenlägga fram ett attatt somvar
kontaktpersonval, allt i syfte skapa bättremöjligheter tillstörre att

Grundlag-valda. Dock framhölls demellan väljare och att av
principerna skulle tjäna utgångspunkt seberedningen angivna som

borde undvika valsystemunderströksovan. Dessutom ettatt man som
får allt för betydelse påenskilda kandidatersgör storatt person en

för kommitténi valet. viktig frågabekostnad sakfrågor En varav annan
Ökat personvalnomineringsrätten. sitt betänkandeden fria Iöveratt se

med ökatkommittén fram olika förslag tillladeSOU 1993:21 system
danska ochinspirerat det valsystemetpersonval. dessaEtt var avav

innebar i korthetmodifierad dansk modell. Systemetkom benämnasatt
parti kunde markeraförutomväljaren rösta ett ettatt att av namnen

för just den kandidaten.på valsedeln och på så sätt personröstavge en
skulle förklaras valdaeller vilka kandidaterAvgörande för vilken som
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kandidaternaantalet på allt under förutsättningpersonröster attvar
visst minsta antalkandidaten fick Kommittén ansågpersonröster.ett att

borde ligga mellan och partietsspärmivân 5 10 röstetal.procent av
vallagskommitté lade i sitt betänkande Vallagen1993 års SOU

förslag till bl.a.fram reviderat för framställning1994:30 ett system av
och föreslogröstlängder och röstkort vissa förändringar i det

kommunala Dessutom gjordes språkligersättarsystemet. översynen av
vallagen.

remissbehandling Personvalskommitténs förslagVid framkomav
personvalsmomentetenighet i det svenska valsystemet skulleattom

förstärkas. Efter partiöverläggningar år enades1993 partierna attom
införa med personval enligt den danska modifieradeett system

där spärmivân för val till riksdagen skullemodellen, ligga 8 procent
och för övriga val på grundlagen skulle ändras för5 procent samt attatt
lyfta jfrfram personvalsmomentet kap. § regeringsformen.3 1 1 st

personvalsreformVidare enades borde föregåsattom en avman
försöksverksamhet. lagen försök i vissaGenom 1994:285 om

väljarna skall kunna särskildkommuner där vid depersonröstavge
allmänna fick väljarna sju kommunervalen år 1994 i vid valet till

möjlighetkommunfullmäktige 1994 Lagen byggde heltpersonrösta.att
förslag Införpå personvalskommitténs och spärmivân 5 procent.var

valet Europaparlamentet lagen val tilltill 1995 1995:374antogs om
där personvalsmomentet utformades i enlighet medEuropaparlamentet

Personvalskommitténs förslag. Spärmivån till 5sattes procent.
valkretskommittén hade uppgift bl.a.Nomineringsrätts- och attsom

följa resultatet personröstningen i kommunalvalet och i1994upp av
Europaparlamentsvalet 1995. Kommittén redovisade sina slutsatser i

personval 1996:66. Utvärderingenbetänkandet Utvärderat SOU
resulterade antal ändringsförslag. Kommittén föreslog bl.a.i attett

för förskulle modifieras reglernasättet ersättare samt attatt utse
skulle ändras motsvarande ochdubbelvalsavveckling på sätt att

tillskrivna inte längre skulle beaktas vidstrykningar och namn
kundesammanräkningen. Vidare föreslogs där partiett system ett

kandidater i förväg för få effektivt skyddanmäla samtliga sina att ett
för sin partibeteckning.

resultaten partiöverläggningama år 1993 ochPå grundval av av
lade regeringen iförslagen i de betänkanden nämntssom ovan prop.

bl.a.1996/97:70 förslag till vallag innebärfram attett annaten somny
det intef°ar inslag personröstningdet svenska valsystemet ett av som

tillstyrktetidigare har haft. Konstitutionsutskottet KU propositionens
förstalagförslag föreslog riksdagsuttalande innebörd deoch attett av

föremål förallmänna med personvalsinslag i full skala bör blivalen en
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parlamentarisk utvärdering 1996/97:KU16. Riksdagen beslutade i
enlighet utskottets hemställan.med

trädde kraftvallagen i den juni och tillämpades förDen l 1997nya
allmännaförsta gången vid de valen år 1998.

Uppdraget och arbetets bedrivande1.2

följd riksdagens uttalande utvärderingSom 1998 års valen av om en av
beslutade regeringen den 19 juni tillkalla1997 parlamentarisktatt ett

uppgiftråd med utvärdera reformen det svenskasammansatt att av
tagit förvalsystemet. Rådet har Rådet utvärdering 1998 årsnamnet av
ursprungliga direktiv dir.val och har enligt sina 1997:87, bilaga 1se

antal frågor med direkt koppling till personvalsreformen.överatt ettse
sådana frågor leder till bättre kontaktExempel på är systemetom

valda och väljarna fått möjlighetmellan väljare och har bättre attom
skall dem. det sammanhanget skallpåverka Irepresenteravem som

frågan personvalsspärramas nivå Direktivensärskilt övervägas. tarom
effekter personvalssystemet eventuellaockså andra t.ex.av somupp

könsfördelningen i de församlingarna och frågoreffekter på valda av
tilläggsdirektiv dir. bilagavalteknisk Genom l998:99,se 2natur.mer

uppgifthar rådet fått i undersöka och i så fall på vilketatt sättom
reformen det svenska valsystemet påverkade Valdeltagandet i 1998av

hur det statliga partistödet till partierårs val översamt att se som
tidigare varit representerade i riksdagen fungerar. Rådets direktiv finns
intagna bilaga och1som

har de Statsvetenskapliga institutionerna vidRådet genom
universitet flertal forskare till sigStockholms och Göteborgs knutit ett

har i oktoberhar avlämnat Dessa 1999rapporter. rapportersom
antologi med titeln för personval SOUpublicerats i Premiären

personvalsseminarium ihar vidare anordnat1999:92. Rådet ett
och debatt partiveckan i Sundsvalli februari 1999riksdagen en

under augusti år.samma
valstatistiken från Statistiska Centralbyrån SCB haroffentligaDen

för flertalviktigt underlag bedömningen i olika frågor. Ettutgjort ett
har tillhandahållits Riksskatteverkets RSVspecialberäkningar genom

beräkningar har också till viss del inomförsorg. Sådana upprättats
har också haft tillgång till särskilda promemoriorsekretariatet. Rådet

RSV.upprättatssom av
personvalsrefonnens eventuella påverkan detfråganI om

DemokratiutredningenValdeltagandet har rådet samrått medallmänna
och lntegrationsverket.
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svenskakortfattad de delar detgenomgångavsnittdettaI av avenges
koppling till de personröstnings-har direktvalsystemet nyasom

utförligatill källor därLitteraturhänvisningar har gjortsreglema. mer
finns.redogörelser

går tillpersonröstningHur2.1 m.m.

riksdagen skerfastslås val tillregeringsfonnenkap. l §I 3 att genom
särskildmöjlighet för väljarnaparti medröstning att avge en

personröst.
alla valsedlarframgår detvallagenkap. §6 4 upptarAv att som

därintill varjemarkeratskall finnaskandidatnamn utrymmeett namn
markering.särskild Dennakan lämnaväljarna personröst engenomen
frivillig.Personröstningen alltså Denval.samtligaregel gäller är som

särskildamarkering i detdettavill görapersonrösta gör attgenom en
regelfinns inte någoninvid Detnamnet.är rutautrymmet somensom

kryssa harskallmarkeringenexakt hurföreskriver göras, attmen
lämnainte tillåtetmetoden.dominerande Det änblivit den är att enmer

påvallagen allakap. §sker följer 18 llsåOm attpersonröst. namnav
inte ogiltigValsedeln blir dockobefintliga.valsedeln skall varaanses

det inte framgårsak gällerpartiet. Sammatillfallerröstenutan vemom
ha gjortspersonmarkeringen kanOckså antaspersonrösten omavser.

tillfallaobefintliga,skallmaskinellt röstenmennamnen anses vara
för förhindratillkommitregeln harnämndasist attpartiet. Den att

valsedlar. Tillvägagångs-färdigkryssademassframställalåternågon
mycket enkelt.alltså i grundenpersonröstningvid ärsättet

saknar ifrån valsedelstrykamöjlighetentidigareDen att namn en
innebärformell betydelse. Dettanuvarande ävendet attsystemet om

kvar.det ståstryks sånamnet anses
detidigare valsystemetförhållande till detskillnad i är attEn annan

allaanmälai förväg måstepartibeteckningsinregistreratpartier som
partibeteckning. Dettaför sinskall uppnå skyddpartietkandidater om
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innebär skrivs till på valsedel för partiatt ett ettom namn en som
anmält kandidater så det obeñntligt.namnetanses som

2.2 ledamöter till riksdagHur och
fullmäktige utses

efter fastställsResultatet val i Först bestäms hur mandatenett etapper.
skall fördelas partierna.mellan Vid den fördelningen tillämpas den s.k.
jämkade uddatalsmetoden. Både fasta valkretsmandat och utjämnings-
mandat fördelas med denna metod. EuropaparlamentsvalI och val till

förekommerkommunfullmäktige inga utjärnningsmandat. Sedan
fördelats mellanmandaten partierna skall skedet mandatfördelningen

också inom partierna för fastställa vilka kandidater blivit valda.att som
kan ske på två olikaDetta Enligt personröstningsreglema.sätt.

Med jämförelsetal enligt den s.k. heltalsmetoden dHondts metod.
Vilken skall tillämpasmetod bestäms regler i 18 och 20 kap.som av
vallagen. grundläggande principenDen harär personröstemaatt
företräde. Dock endast kandidaten har fått så många personrösterom

han eller hon fått lika många eller fler vadatt personröster än som
den s.k. personvalsspärren i riksdagsvalet uppgår till 8motsvarar som
partiets röstetal i valkretsen och i övriga val till 5procent procent.av

kandidaterDe uppnått konkurrerar i första handspärrensom om
imandaten tillsätts och ordning efter de personliga röstetalenstursom

storlek. Om alla partiets mandat kan tillsättas på detta sker ingensätt
ytterligare fördelning. Så fallet i riksdagsval1998 års förvar
Centerpartiet. Partiets samtliga mandat tillsattes på grundval av
kandidaternas personliga röstetal. Samtliga partiets riksdagsledamöter

alltså personvalda. några inte alla mandatOm inom parti kanär ettmen
besättas med hjälp personliga röstetal fördelas återstående mandatav
med hjälp jämförelsetal enligt heltalsmetoden. Det kan alltsåav
förekomma vissa kandidater i parti blir valda på personligaatt ett
röstetal personvalda medan övriga enligt heltalsmetoden, vilket iutses
praktiken innebär listordningen avgörande. de bådaAttäratt
metoderna kombineras det vanligaste i 1998 års val. inte någonOmvar
kandidat inom parti får personligt röstetal överstigerett spärrenett som

samtliga kandidater enligt heltalsmetoden. förekom inteDettautses
inom parti vad gäller riksdagsvaletnågot 1998. skedde det iDäremot

antal fall i de kommunala valenett
grundläggande principen företrädeDen gällerpersonröstemasom

också vid dubbelvalsavveckling och då det gäller ersättare.att utse
följande beskrivsI avsnitt något de nämnda reglerna.närmare nu
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Personröster2.2. 1

kandidat blir vald krävsmedföraskall kunnaFör attpersonrösteratt en
viss spärmivå. Ifått så mångahan eller hon röster motsvararatt som en

röstetal. departiets Itilldenna 8riksdagsvalet uppgår procent av
idock lägst 100tilluppgår 5kommunala valen rösterspärren procent,

kommunfull-i val tillochlandstingsfullmäktige 50till rösterval
medocksåEuropaparlamentet 5tillvalmäktige. I är spärren procent

kommunala valen.i denedreabsolutnågondet finns inte gräns som
någondet intetillkommitde kandidater spärren ärFör avuppsom

medpartiet framplacerade eller, gåttdelistanpåbetydelse är omvar
endastplacerade.de Detpartiets listor ärvilkenflera listor, på ärav

avgörande.antalet ärpersonröster som

på personligt röstetalKandidatEx. 2:1 utses

och 4har fått 000kommunfullmäktige 1 rösterval tillparti iEtt
därför till 000 0,05 50uppgår l röster.Personvalsspärrenmandat. x

sig följandefördelarkandidater inom partiet sätt:påPersonrösterna

100A
250B

C 30
D 20

och besätterflesthar fåttBklarat personrösteroch harA B spärren.
och klaratflesthar fåttmandat. spärren.första A rösterpartiets näst

mandatenåterståendetvåandra mandat. DepartietsdärförbesätterA
inteocheftersom C Dgrundvalpåinte besättas personrösterkan av

medfördelasmandatåterståendestället skallspärrnivân. Iuppnått
jfr avsnitt 2.2.2.heltalsmetodenjämförelsetal enligt

heltalsmetodenenligtämförelsetalJ2.2.2

metoddenjämförelsetalgrundvalpå ärmandatbesättaAtt somav
genomfördes. Sättetpersonvalssystemetintill dessgällandevaritensam

sigvallagen och låter§kap. 4jämförelsetal framgår 18beräknaatt av
exempel.tillrättalagtbeskrivasenklast ettgenom
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Ex 2:2 Kandidat enligt heltalsmetodenutses

parti har framEtt gått med lista och fått 3 mandat. På valsedeln finnsen
kandidater.5 A, B, C, D och E. Totalt har l 000 valsedlar. Aavgetts

står alla valsedlar får röstetalöverst på 1 000. Detta röstetalettsom
också jämtörelsetal.A:s Vidär sammanräkning skallnästa bortseman

från den blivit vald dvs. A. står dåB samtliga valsedlaröverstsom
och har röstetal på l 000. beräknaFör jämförelsetalBzsett skallatt
röstetalet reduceras med så många mandat varit medrösternasom om

besätta meddvs. ökat1 Jämförelsetalet blir dåatt l 000:2 500. Vid
sammanräkning fastställs jämförelsetaletnästa för tillC l 000:3333.

På blir jämförelsetalet för Dsätt l 00024 250 Mandatensamma osv.
besätts efter storleken på jämförelsetalen. Metoden innebär att
listordningen blir avgörande. de fallI parti framgår fleramed listorett
i valkrets kan det naturligtvis uppstå konkurrens mellan påen namnen
de olika listorna.

Den successiva reduktionen förröstetal beräkna jämförelsetalattav
gäller endast för de fall tidigare mandat besatts enligt heltalsmetoden.
Någon reduktion sker inte med anledning tidigare mandat besattsattav
på grund Vid ordnandet kandidatnamnpersonröster. enligtav av
heltalsmetoden bortser helt från de kandidater blivit valda påman som

ÖkatJfr personval SOU 1993:21personröster 127 och Utvärderats.
personval SOU 1996:66 84 f..s.

Dubbelvalsavveckling2.2.3

svenskaDet valsystemet uppställer inte något krav på kandidatatt en
skall bosatt eller folkbokförd i den valkrets där han eller honvara
kandiderar. valbarFör i val till landstingsfullmäktige krävsatt vara
dock kandidaten folkbokförd i någon de kommunerär ingåratt av som
i landstinget och för val till kommunfullmäktige gäller kandidatenatt
skall folkbokförd i kommunen. Det finns inte heller någravara
begränsningar i fråga hur många Valkretsar kandidat kanom som en
ställa Vidare det tillåtet för kandidera förär att änupp en person mer

parti. Partierna har också frihet i varje valkrets och kommunett att
lansera så många listor de vill.som

Att någon kandiderar för parti torde knappast förekomma.än ettmer
Däremot förekommer det vid varje val partier går fram medatt änmer

lista i valkrets och kandidater ställer i valkrets.att änen en upp mer en
följdEn denna ordning det förekommer kandidat blirär att attav en

vald, eller egentligt uttryckt, plats i namnordningen itar änmer mer en
valkrets. Eftersom kandidaten inte får valkretsänrepresentera mer en
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kandidaten skall tillträda sitt mandat. Dessareglerfinns avgör varsom
beteckningen dubbelvalsavveckling och finns i 18 kap.regler undergår

Reglerna innebär sammanfattningsvisvallagen.och43 4640,
i flera Valkretsarkandidat fått mandat påföljande. En personröstersom

personligadär hans eller hennesi den kretstillträda mandatetskall
personligt röstetal på tiokandidaten harOmröstetal relativt ettstörst.är

röstetalmotsvarande och personligt0003i krets röster, ettett,procent
tillträdsvilket 3 500två,i kretsnio röster,motsvararprocent

i antaldär mindre räknatväljarstödetmandatet i krets ärtrots attett
ochmandatha vunnitkandidatenSkulle personröster ettettröster.

i dentillträds mandatetenligt heltalsmetodenjämförelsetalgenom
till eller överstigerröstetalet nårpersonligadär det spärren.kretsen upp

jämförelsetal blirflera kretsar grundfått mandat ikandidatenOm av
valkrets mandatet skallför vilkenjämförelsetalet avgörandedet största

skall tillträda detfastställaDärefter måstetillträdas somman vem
ersättarregler imed hjälpledigt.blivit Dettamandat görs somavsom

efter denlediga mandatetdetinnebärkorthet att som
bli vald.kandidat stodtillfaller dendubbelvalsavvecklats tur attsom

blivit valdaintekommitkandidaterFinns det över spärren mensom
ledigatillträda detpersonliga röstetaletmed det högstaskall den

kommitkandidaterdet inte någramandatet. Finns spärrenöversom
enligt s.k. listtrogetkandidatpersonvaldskall för ettutsesersättaren en

då bara hänsynutgångspunkt,röstetalmed listans tarsätt mansom men
kandidaten fåttden personvaldafrån vilkenvalsedlartill de person-

blivitmandat hakandidaten fått sittvaldadenOm utan attröster.
riksdagsvalet hittillsdet iersättare enligthanspersonvald utses

fulltlistroheten beaktasinnebärvilkettillämpade ut.attsättet,
finns idubbelvalsavvecklingför reglernaredogörelserUtförliga om

personval 1996:66ff. Utvärderat SOUoch1996/97:70 229s.prop.
www.rsv.se/V al.hemsidaRSV:sSeff. och 10985 ävens.

2.3 Hur ersättare utses

Vid val tillocksåväljs skallde ledamöter ersättareFör utses.som
skall likaEuropaparlamentetlandstingsfullmäktige ochriksdagen,
minstdock alltidpartiet har fått mandat,många tre.ersättare utses som

valet harfullmäktige förekommunfullmäktige gällerval tillFör att
varje parti fårmandatandel det antalhurbestämt stor somsomav

hälften. ReglerhögstAndelen f°arskallantalet utgöra.ersättare omvara
vallagen.i kap. 51-57finns 18utseende ersättareav
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för2.3.1 Ersättare riksdagsledamöter

Ersättama bland kandidater inte blivit valda. första handutses Isom
bland sådana fått personligt röstetal överstigerettsom som
personvalsspärren och vilka partiets listor i valkretsenoavsett var av
de placerade. Den med högst personligtär röstetal först, den medutses

högst röstetal därefternäst Denna metod skiljer sig någotutses osv.
från Personvalskommitténs förslag. Enligt det förslaget skulle en

för ledamot blivit valdersättare alltid väljaspersonrösteren som
från den lista vilkenpå den valda ledamoten fått flest personröster.
Metoden tillämpades i försöksvalet 1994 och i Europaparlaments-
valet 1995. Nomineringsrätts- och valkretskommittén konstaterade i sin
utvärdering metoden tekniskt komplicerad ochatt sett attvar
personvalsinslaget borde stärkas vad utseendeäven ersättareavser av
och föreslog därför den metod tillämpades i 1998 års val.som

Om inte alla kan på dettaersättare används i stället denutses sätt
s.k. listtrogna metod tillämpades föreockså personvalsreformen,som
dock med modifieringenden för kandidat blivitersättareatt en som
vald på skall från den lista vilken denpersonröster valda fått flesttas
personröster.

Redogörelser för ersättarregler i 1996/97:7O och123ges prop. s.
Utvärderatpersonval SOU 1996:66 ff.85s.

2.3.2 förErsättare landstingsfullmäktige

Principema för hur ersättare i huvudsak medöverensstämmerutses
dem gäller för utseende i riksdagsvalet.ersättaresom av

2.3.3 förErsättare kommunfullmäktige

Enligt kap.5 kommunallagen4 § bestämmer kommunfullmäktige hur
andel skall finnas för ledamöternastor ersättare i kommun-som

fullmäktige. Andelen skall högst hälften antalet ledamöter. Förvara av
parti fått eller två mandat skall antalet alltidett uppgåett ersättaresom

till två. Grundprincipen för densamma i övrigaatt utse ersättare är som
val. För varje ledamot sammanräkning förgörs Iersättare.att utseen
första hand den kandidat, inte redan tagit platsutses som men som
klarat för i andra hand listtrognaspärren personröster, utses ersättare
enligt heltalsmetoden.

Om fåttparti har två mandat ytterligare enbartett utses ersättareen
för den ledamoten har det högsta personröstetalet eller det högstasom
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ersättarkvoten I/3, 1/4 och 1/5 ochtvå.jämförelsetalet de När är ettav
vissafem mandat denna minimiregel ifyra ellerhar fåttparti tre, ger

ersättarkvoten skulletillämpningmandat vadfall fler än av ge.en
visar sig antaletsammanräkningarefter sådanadet ersättareOm att

bestämda andelen ledamöter ochunderstiger denhar utsettssom
ledamöter för dessaför eller flerahar görsersättare utsetts tresamma

försammanräkningytterligare ersättare.att utseen
Är bestämda andelenfortfarande mindre denantalet änersättare av

för fem eller fleraoch harantalet ledamöter ersättare utsettssamma
sammanräkning förledamöter ytterligareför dessaledamöter görs en

ersättare.att utse
foroch ytterligare sammanräkningarförfarandeDetta görsupprepas

fleraför sju eller flera, nio ellervilkasde ledamöter ersättare utsetts
det antalunderstigerantaletlängeså ersättare motsvararsomsomosv.

inte tillräckligt mångainte någon ellerhar bestämts. Kanandelden som
för kommunalaredogörelseinget Förgörsersättare utses mer. en

ff. och1994:30 203valfrågor SOUersättarregler Vissa s.se
ff.1996:66Utvärderatpersonval SOU 95s.

begreppVissa2.4

Personval sbe2.4. 1 greppet

rörande begreppetdiskussionöverflödigtförefallakanDet att ta upp en
olika val itillämpats i fyrapersonvalssystemdetpersonval efter ettatt

emellertid så begreppetförhåller sigland sedan 1994. Detvårt att
olikaskilda betydelser ianvändsfortfarande i någotpersonval

ofta används förpersonvaltycks såsammanhang. Det attattvara
leder tillinnehåller elementvalsystembeteckna ett ensomsom

Sådanai valet.ställerenskilda kandidaterdefokusering uppsom
uppbyggnad. Iolika till sinsinsemellan mycketkan ettsystem vara

antalfrihet påhar väljarnadet finskavalsystem rösta ett stortattsom
kandidatur-inflytande påPartietsnominerat.partiernakandidater som

det helt väljarnasövrigtnomineringsfasen. Isig tillvalet inskränker är
partierna. Närskallvilka representeraavgörröster personer somsom

det främstpersonvalbetecknasfinska valsystemet ärdet ett rentsom
utsträckningpersonurvalet i såmaktenförhållandetdet över storatt

majoritetsval imedvalsystemEttväljarnaligger hos som avses.
defokuseringkraftigofta till mycketlederenmansvalkretsar en

dettajustsådanaoch oftanomineratskandidater sägs system avsom
påverkamöjlighetVäljamaspersonvalssystem.skäl attvara
mycketdäremotparti i sådantinomkandidaturvalet ärsystemett ett
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liten efter det partiernas nomineringsförfarande genomfört. Villatt är
sin vissttill parti får också den kandidatröst ett accepteraman ge man

nominerats. den fortsatta diskussionenI kommer rådet användaattsom
begreppet personval för beteckna väljarnas möjlighet vid valatt att ett
påverka kandidaturvalet. Ett ökat personvalsinslag innebär med denna
terrninologiska utgångspunkt inflytandet på kandidaturvaletatt
förskjuts från de nominerande instansema inom partierna till de väljare

sådan förskjutningAtt sedan kan leda till ökadpersonröstar.som en en
fokusering på enskilda kandidater effekt förtjänster det råderär en vars
delade meningar Somliga personfokuseringen kan bidraattom. anser
till politikerna blir synligare och därmed stimulerar väljarna tillatt att ta
del i det politiska livet och den allmänna debatten. Andra attmenar
personifieringen kan inverka menligt på partistrukturen och att person-
frågor riskerar skymma sakpolitiken. denna frågeställningJust påatt är

och vis förcentral den svenska debatten kring personval. desätt En av
grundläggande förhoppningarna då personvalsreformen genomfördes

just ökat personvalsinslag inom för partivalssystemetatt ettvar ramen
skulle medföra positiva effekter i form bättre kontakt mellanav en
väljare och valda.

Som rådet kommer redovisa längre fram fick antal kandidateratt ett
till såväl riksdag kommunala beslutande församlingar personröstersom
till antal personvalsspärren. de fallI dessa kandidateröverstegett som
också förklarades invalda de ha blivit personvalda eller valda påsägs

något enstaka fall harI kandidat, klaratpersonröster. spärren,en som
Äventillträtt sitt mandat efter dubbelvalsavveckling. i sådant fallett

vederbörande blivitha personvald.sägs
Slutligen bör begreppet mellanparti-personval Härmednämnas.

möjligheten har inverkan inte bara påpersonröstaatt attavses en
kandidaturvalet inom parti det har betydelse för vilketett utan att en
parti väljaren sin jfr Mikael Gilljam, Vad personvalröst ärsom ger
och person,på ochPerson SOU 1993:63, red.röstar partivem

Westerståhl.Jörgen

Avvikelser2.4.2

del diskussionenEn kring personvalsreformen efter 1998 års val harav
gällt vilka skillnader uppstått med avseende på dem blivitsom som
valda jämfört med det tidigare tillämpats. Rådet har därförsystemetom
i samarbete med gjortRSV antal beräkningar för belysa vilkaett att
avvikelser uppkommit. de fallI kandidater inte skulle ha blivitsom som
valda med det tidigare har på grund personligasystemet röstats av
röstetal ha haft direkt betydelsesägs personröstema eller direkten
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inkryssade. Personvals-ibland ha blivitdemassmediaefekt. I sägs
avvikelse på grundformmedföraocksåreglerna kan attavaven annan

personvalsspärrennått tillkandidater inteförjämförelsetalen som upp
blivitlista harkandidater påeller flerapåverkaskan att sammaenav

indirektharkallas förDettavalda personröstemapå attpersonröster. en
jämförelse medvidavvikelser uppstårandraefekt. vissaFör ensom

terminologi. Sådanainte vedertagenfinns någontidigaredet systemet
särskilt.förekommande fall kommenterasikommeravvikelser att
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och valkretskommittén undersökte denNomineringsrätts- närmare
personval lämnades inför försöksvalet ochinfonnation 1994somom

fannEuropaparlamentsvalet 1995. Kommittén sammanfattningsvis att
bristfällig personvalet inte fått någonvarit ochinformationen att

skäl framhöll kommitténmassmedia. Av bl.a. dessabredare täckning i
informationsinsats infor 1998 årsmed massivdet angelägetatt envar

utformningenskulle utarbeta plan förförordade RSVval samt att aven
förVidare poängterades partiernasinfonnationsinsatserna. attansvar

personvalkring personvalet jfr Utvärderat SOUklarhet i frågorskapa
ff..581996:66 s.

Riksskatteverkets information3.1

fram informationsplan i aprilregeringen lade RSVPå uppdrag enav
planenligt. riktade sig igenomfördesInfonnationsinsatsema De1997.

dock förSärskilda åtgärder vidtogshand till väljarna.första att
Tillsammans med röstkortenmassmedia och partierna.informera bl.a.

september folder medtiden 26 augusti--2 1998distribuerades under en
röstberättigade. Undertill samtligainformation röstningen sammaom

duvalsystem kanockså broschyren Nytt 1998 Nufick hushållentid
till länsstyrelser, valnämnder, Posten,sändes ocksåpersonrösta. Den

pressmed-i dagspressen,massmedia. Genompartierna och annonser
upplyst foldemhade dessutomoch presseminarium RSVdelande om

valet radio ochförekom information i TVbroschyren.och Det om
den delSåväl foldemaugusti-19 september 1998.under tiden 26 som

tillbehandlade personröstning 14särskiltbroschyren översattessomav
tabloidtidning ocksåioch trycktesfrämmande språk somupp en

distribuera-lätt svenska. Tidningeninformation påinnehöll ytterligare
och medborgar-invandrarbyråer, invandrarforeningardes till bl.a.

informationsmaterial förframställdes särskiltkontor. Dessutom
översiktlig beskrivningframsynskadade. Härutöver togs aven

regelsamling Slutlig1998-1999"Val Sverigevalsystemet i samt en
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sammanräkning 1998-1999 särskilt avsedda för bl.a. partier, mass-
media och intresserad allmänhet.

ochRSV länsstyrelserna höll inforrnationsmöten för partierna. De
flesta länsstyrelser hade också med lokala massmediamöten
företrädare. Allt infonnationsmaterial fanns före valet tillgängligt på

hemsida.RSV:s www.rsv.se/Val. hemsidanPå fanns vidare bl.a.
samtliga namnvalsedlar för partier registrerat partibeteckning ochsom
anmält kandidater. harDet redovisats RSV:s informations-ärsom nu
insats i huvuddrag. exakta utformningenDen och omfattningenmer
framgår RSV:s promemorior 1997-04-18 och 1998-06-05 Dnr 2347-av
97/920.

På uppdrag RSV har SIFO gjort uppföljning i vilkenav en av
utsträckning svenska folket har uppmärksammat RSV:s information.

denna undersökning framgår bl.a.Av samtliga tillfrågadeatt av uppgav
fått74 de eller information hur det går tillprocent att sett attom

Av denna 50 de fått informationpersonrösta. procent attgrupp uppgav
broschyr och fått40 de den reklam i radioprocent attgenom en genom

och TV. sade sig15 ha tagit del informationprocent av om
personröstning i tidningarna medan endast 5 procentannonsergenom
hänvisade till politiskt parti inforrnationskälla. övrigtIett som uppgav

fått13 de informationen från håll och 3 deprocent att annat procent att
inte kom tillfrågadeihåg De har kunnat alternativ. Avän ettange mer
dem de fått informationen RSV:s kanaler, dvs.uppgett attsom genom
broschyr, radio och hadeTV, 16 uppfattat RSVsamt procentannons

avsändare. På hemsidaRSV:s har det förutom allmän informationsom
funnits möjlighet del samtliga valsedlar för de partieratt ta av som
anmält kandidater. Hemsidan hade vid utgången maj haft1998 överav

besökare.67 000 Under valnatten hade sidan 100 träffar sekund.per

3.2 Partiernas information

Samtliga vidtog införpartier valet åtgärder for sprida informationatt
det inslaget personval i valsystemet. Informationenom nya av var

riktad till partiorganisationen,den också utåt till allmänheten.egna men
Frågan inforrnationsinsatserpartiernas har dock kommit attom

frågankoncentrera sig främst på hur och i vilken omfattningom
partierna har informerat de kandidater ställt i valet.om som upp

Som inledningsvis framhölls i samband med utvärderingennämnts
1994 års kommunval och valet till Europaparlamentet år 1995av

partiernas vad det gäller information till väljarna före valet.ansvar
Partiernas valkampanjer borde, sades det, inriktade på skapaattvara
klarhet för väljarna angående de personaltemativ fanns väljaattsom
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betonades inteavseendei detta ägnatärpartiernasmellan. Att ansvar
olikadehos väljarnakännedomtillmed hänsynförvåna att omatt

möjligt förskalldetförutsättning förviktig attkandidaterna är varaen
mellan olika Ivalvillså övervägtväljare görade ettatt personer.som

antologiniochrådet initieratforskningsprojekt utgettsde somsom
behandlarmaterialñnns1999:92,personval SOUförPremiär som

informationslås fastredankanfrågan. Dethanterat attpartiernahur nu
grundläggandeantagits,preciskandidaterolika är, ensomom

utnyttjakunnameningsfullt rätten attpåettför sättförutsättning att
denvisarundersökningframgår attDettapersonrösta. somav en

frånavstått ärtill väljama personröstaorsaken attdominerande att
VäljareHolmberg,jfr bl.a. Sörenkandidaternakunskapbristande om

varför iochJohansson Vemoch Folke personröstarpersonkryssar
1999:92.personval SOUförPremiär

splittrad såbilden relativtkandidatinforrnationengäller ärVad
tillinställningenskillnader isinsemellan visar attpartierna storasätt att

mellanskiljelinje gårEnenskildaframoch förainformera personer.om
och åVänsterpartietochSocialdemokraternaMiljöpartiet,sidanå ena

ModerataochKristdemokraternaFolkpartiet,Centerpartiet,sidanandra
allmännabl.a. dengrund iförefaller ha sinSamlingspartiet. Detta

personvalskampanjer inomochpersonvalssystemettillinställningen
riksdagsledamöterSåvälpartiorganisation.respektive personersom

SocialdemokraternaMiljöpartiet,riksdagsvalet inomkandiderat isom
personval ochnegativa tillgradvarierandeiVänsterpartietoch är anser

medanminska,börvalsystemetsvenskai detpersonvalsinslagetatt
Brothén ijfr Martinpartierövrigaomvända idetförhållandet är
olikatyckerriksdagsledamöterochkandidaterVäljare, om

1999:92.personval SOUförpersonvalet i Premiär
i deigenomdelvislysertillinställningskillnad i systemetDenna

gällervadinför valetutfärdadepartiernarekommendationer som
Vänsterpartietsbl.a.framgårdessapersonvalskampanjer. Av att
Socialdemokra-personvalskampanjer. Istödjaförbjödspartidistrikt att

förfogaskullevalledningarpartidistriktensriktlinjer attternas angavs
valledningen iochenskildatillkampanjmedel attöver gavssom

skullehurskulle förfogakandidaterna översamråd med pengarna
i vilkenstuderarocksåigengåranvändas. Mönstret manom

bedrivakandidatersinahar attpartiernautsträckning uppmanatsom
ModerataochFolkpartietCenterpartiet,personvalskampanjer. Inom

tilldistriktochförbundflertalet uppmanatharSamlingspartiet
ochMiljöpartiet Vänster-alls hoshar skettintesåmedankampanjer

FinansieringMöller,Gidlund och Tommyjfr Gullanpartiet av
personvalför1998 iriksdagsvalet Premiäripersonvalskampanjer
ModerataochFolkpartietCenterpartiet,1999:92. InomSOU
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Samlingspartiet har personvalskampanjer också varit vanligast medan
sådana kampanjer förekommit bland Vänsterpartietsmest sparsamt och
Miljöpartiets kandidater.

3.3 Informationen i massmedia

Massmedias insatser i samband med 1998 års riksdagsval har närmare
studerats inom för de forskningsprojekt rådet initierat. Iramen som

Mediema och personvaletrapporten i Premiär för personval SOU
1999:92 har författarna Kent Asp och Bengt Johansson funnit att
nyhetsmedia centrala det gällernär medborgarnas möjligheter fåvar att
kunskap det personvalssystemet. I dagspressen förekomom nya
särskilda satsningar med information kring det valsystemet. Inya
Sveriges Television SVT förekom enligt studien dock så få sådana
särskilda informationsinsatser det kan ifrågasättasatt SVT uppfylltom
de krav finns i avtalet med Mediestudien visarstaten. 1998 årssom att
valrörelse inte präglades personvalet. Riksdagskandidatema fick inteav

uppmärksamhet i riksmediastörre vid tidigare valtillfällen.än I TV:s
nyhetssändningar fick kandidaterna till och med något mindre
uppmärksamhet. Lokalt däremot tycks medievalrörelsen ha varit något

kandidatinriktad tidigare. Totaltän dock inte 1998mer årssett var
medievalrörelse personinriktad tidigare. När deän politiskamer
sakfrågorna bereddes fick de inte mindret.ex. Nyhets-utrymme.
mediernas lokala valbevakning hade effekter på medborgarnas
kandidatkännedom. Ju uppmärksamhet kandidaterna fick i lokalamer
medier, desto bättre blev väljarnas kännedom kandidaterna.om
Journalisterna uppfattade personvalet svårbevakat. Den svårastesom
frågan hur balanserad bevakninggör många olikavar man en av
personvalskampanjer. Många journalister i undersökningen kritiskavar
till partiernas insatser.

3.4 Personvalskampanjer
Information enskilda kandidater innebär någon formattom av
personligt kampanjmaterial måste användas för väljarnaatt ge
upplysningar inte bara fasta på partiets sakpolitiktar ocksåsom utan

bild eller i fall elementära upplysningarvartger en av om personerna
kandiderar. de farhågorEn sedan länge kommit till uttrycksom av som

i samband med förslag införa inslagatt personval i detettom av
svenska valsystemet personval kanär leda tillatt överdrivenen
personifiering politiken. Detta har ibland uttryckts risk förav som en
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får sådanpersonfrågorvarmedamerikanisering attavsett enman
tillgång tillkändisskap ochsakfrågor ochskymmerde attdominans att
vald detbliför möjlighetenbetydelsefullt änblir attstora merresurser
risken förminst harframför.kandidaten Intebudskappolitiska som

hot.utmålats Ipersonvalskampanjerjippoartade ettochpåkostade som
skall kommaför kvinnorriskenocksåhar attsammanhanget attdet

framhållits.missgynnas
begreppetviduppehålla sigskäl någotfinnaskanDet att
definitionklar och tydligheltinte någonfinnspersonvalskampanj. Det

hellerdet förekommerkampanj ochsådanmedvad enavsessomav
svårigheter imedför vissabegreppetAttvallagstiftningen. är vagtinte i

Aktiviteterpersonvalsreformen.kringdiskussionen person,ensom av
annorlundabedömskanskepersonvalskampanjparti,eller som enanses

Möller iTommyproblematikpå dennaexempel nämnsandra. Ett avav
demokrativitaliseradochparticentreringMinskadrapporten

1999:92.personval SOUiPremiär förnomineringsarbetePartiemas
bedömtriksdagskandidatertillfrågadeframhålls 21 procentDär att av

iombudsmännenpersonvalskampanj medanutprägladde bedrivitatt en
formbedrivit någonkandidaterna12uppskattarpartierna procentatt av

begreppetförklaringtänkbarpersonvalskampanj. En sägs attvaraav
innebörd.olikartadpersonvalskampanj ges

aktiviteterenbart sådanahänföraunder begreppetväljerOm attman
angivenvisspåuttryckligen röstaväljarna attdär enuppmanas

kampanj kaneftersomrelativtavgränsningenblir snävkandidat en
väljarnakandidatvisskraftigt attmycket utanfokusera en

Å sidanandrakandidaten.denkryssa justuttryckligen attuppmanas
skall täckapersonvalskampanjbegreppetvidfördefinitionenblir om

valrörelseunderkandidater gördärkampanjaktiviteteralla de en
politikerform. Varjeelleriframträdandenpersonliga somannanen

dåskullevalrörelseunder sägasaktivochvaliställer ärett enupp
lämpligkanmeningrådetspersonvalskampanj. Enligtbedriva en

aktivitetersådanadefinierapersonvalskampanjavvägning att somvara
utformatpersonligtsigvalrörelsenunderkandidat använtdär aven

kandidatenbild påoch/ellerdärkampanjmaterial, dvs. namn
förmåsyftetuppenbaradetförutsättning är attunderförekommit att
dennaNaturligtvis kanvederbörande.påsinläggaväljarna röstatt

för denviktigtdockkritiseras. Det ärbegreppetavgränsning av
försöka skapaochproblemetuppmärksammadiskussionenfortsatta att

begrepp.enhetligtnågorlundaett
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3.4.1 Personvalskampanjerna inför års1998 val

Riksdagsvalet

Valrörelsen inför års1998 riksdagsval har på rådets uppdrag
undersökts särskilt. Undersökningarna visar den allmännaatt
kampanjaktiviteten inte ökat jämfört med denämnvärt närmast
föregående valen. harDäremot personvalsrefonnen medfört att nya
kampanjmönster vunnit insteg bland del kandidaterna.en av

Bland tillfrågade riksdagskandidater, enligt enkätundersökningen
Riksdagskandidat 1998, sig 53säger varken ha haft någotprocent
personligt kampanjmaterial eller ha bedrivit någon personvalskampanj.
47 har de haft tillgångprocent tilluppgett personligtatt
kampanjmaterial. dockDet endast 22är sig hasägerprocent som
bedrivit någon personvalskampanj. Trots hälftennästanatt av
kandidaterna hade personligt kampanjmaterial det alltså endastvar var
femte kandidat valde genomföra personligt inriktadattsom en
kampanj. Den personliga kampanjaktiviteten varierar mellan olika

bedrevMän kampanjer i något omfattning kvinnor.större ängrupper.
skillnadenMen inte särskilt Spridningenär mellan destor. är större

olika partierna vilket framgår tabellav

Tabell 3:1 Personvalskampanjer inom riksdagspartierna i procent

Parti Utpräglad Viss Ingen
kampanj kampanj kampanj

Vänsterpartiet 3 8 89
Socialdemokraterna l l 36 53
Centerpartiet 34 3 1 35
Folkpartiet 34 36 30
Moderaterna 36 17 47
Kristdemokraterna 16 30 54
Miljöpartiet 2 27 71
Källa: Riksdagskandidat 1998.

Vad gäller antalet kandidater bedrivit personvalskampanj bör docksom
ombudsmannen i partierna uppskattarnämnas betydligt färreatt haratt

bedrivit kampanj.
övrigt börI särskilt kandidater mednämnas hög listplacering,att

kandidater från storstadsregionema och kandidater med hög utbildning
bedrev personvalskampanjer i utsträckningstörst svenskasamt att
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invandrarbakgrundkandidater medutsträckningi högrekandidater än
kampanjer.personligasig åtägnat

har sigkampanjerbedrivit personligakandidater uppgettDe som
kandidater sigvad övrigavalrörelsenunderaktiva sagtänmervara

främstpersonvalskandidatemaförharKampanjaktivitetemavara.
Ävenmötesanföranden.hålladebattartiklar ochförfattaibestått att
listanhögt påkommerkontakter via Internetarbetsplatsbesök och upp

bedrivitsinnehållet i kampanjerVad gällerkampanjtekniker.över som
mellan demskillnadernaunder valrörelsenkandidater ärenskildaav
traditionellaförtoch demkampanjerpersoninriktadevalt mersomsom

personligabetoningen pågällerdetkampanjer närstörstsom
tabellframgårprofilfrågor.politiska Dettaochkvalifikationer avegna

Gullanvalkampanjer ochPersonligaBrothén,Martinjfrnedan3:2
personvalskampanjer iFinansieringMöller,ochGidlund Tommy av

SOU 1999:92.Personval,förPremiär

kampanjinnehåll. kandidater iAndelVarierande3:2Tabell som
kampanjtemanolikautsträckning betonatganskaellermycket stor

procentkampanjarbetei sitt

IngenVissUtprägladAlla
kampanjkampanjkampanj

493673 55politiskaEgna
proñlfrågor

13528 15Personliga
kvalifikationer

86799392politikPartiets

71657875Lokala/regionala
frågorvinklingar på

1998.RiksdagskandidatKälla:

generellt hapersonvalskampanj kan sägasbedrivithaEffekten att enav
förhållande tillvalresultat ibättreuppnåttharkandidatenvarit ettatt

sambandocksåfinnsDetkampanjer.några ettbedrevintedem som
varitKandidatervarit.aktiv kampanjenvalresultat och hurmellan som

haftdeochsärskilt i TV,media,ioch nåttaktivamycket ut ensom
finnsvalet.i Detframgångarhar uppnåtthemsida på Internetegen

jfrvalresultatPersonvalskampanjer ochmellansambandsåledes ett
AndersvarförochVem samtJohansson, personröstarFolke

båda iPremiärpersonval;kandidater vinnerVilkaHåkansson,
börsammanhangdetta även1999:92. Ipersonval SOUför
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mellanpartival-personval effekten uppmärksammas. denI nämndanyss
"Vilka kandidater vinner på personval konstaterasuppsatsen att

möjligheten för väljarna Alf Svensson sannoliktatt personrösta
bidragit till Kristdemokraternas goda valresultat. Dock förefaller inte
mellanpartival-personvaleffekten i övrigt inte ha varit särskilt utbredd,
vilket Sören Holmberg konstaterat i Väljare personkryssaruppsatsen
i förPremiär personval SOU 1999:92.

kommunalaDe valen

förMönstret de kommunala valen avviker inte på något dramatiskt sätt
från vad framkommit beträffande riksdagsvalet. undersökningIsom en

omfattar sju kommuner sig 14 tillfrågadesäger procentsom av
kandidater ha bedrivit personvalskampanj, alltså något lägre andelen

i riksdagsvalet. siffraDenna kan förän övrigt jämföras med
motsvarande andel bland kandidaterna i försökskommunema 1994 som

16 har blivitDe invalda har bedrivit kampanj iprocent. störrevar som
utsträckning övriga. Det framför allt inomän Centerpartietär och
Folkpartiet kandidaterna bedrivit kampanjer. Lägst har intressetsom
varit bland kandidater inom Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Det
föreligger i övrigt endast små skillnader mellan och kvinnor i olikamän
åldersgrupperingar. deFörutom 14 har bedrivitprocent som
personvalskampanj har ytterligare 20 förklarat de kan tänkaprocent att
sig så.göraatt

Kampanjteknikema för personvalskampanjer skiljer sig inte
från valkampanjer i övrigt. Enligtnämnvärt den nämndanyss

undersökningen de oftast förekommande tillvägagångssättenär då det
gäller kontakta väljarna dela broschyrer och hållaatt att ut att

Detta med vad fanntorgmöten. vidöverensstämmer motsvarandeman
undersökningar i kommunvalet i försökskommunema 1994 jfr Folke
Johansson, Vem och varför i förPremiärpersonröstar personval SOU
1999:92.
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Finansieringsñågor4

Bakgrund4.1

varit särskiltinteSverigehar ipartifinansieringFrågan om
kontrollinstru-ochlagreglersaknas idetomdebatterad och stort sett

Än kandidatersenskildafråganmindre harområde.dettapåment om
följdnaturligtvisvilketför diskussion,föremål ärvaritfinansiering en

i dettidigare varitvalsystemeti närmastepersonvalsinslagetattav
fråganmedgeintedirektiv kanRådets attobefintligt. omanses

behandling.ingående Däremottill någonpartifmansiering tas merupp
tilllettpersonvalsreforrnenundersöka attuppdragetdet iingår att om

ochutfallet valetpåverkatfaktorerekonomiska attovidkommande av
isigutvecklingen visarområdetpåregleringöverväga omen

finansieringbl.a.behandlasdetta avsnittriktning. I avogynnsam
kampanjer.kandidatersenskilda

redovisningochpersonvalskampanjerfinansieringFrågan avavom
utredningsarbetei detflera tillfällenvidberördeskampanjmedel som

dågenomgående kravpersonval. Ett att ettinförandetföregick varav
ekonomiskaovidkommandeleda tillfårintepersonvalssystem att

påverka valutgången.kommakanfaktorer att
Ökat Personvalbetänkandesittuttalade iPersonvalskommittén

otillbörligtnågotkundeinte attdet1993:21SOU att anses som
sittuttryckintresseorganisationerellerenskilda gavpersoner

visstillbidraekonomiskt attpolitiska att engenomengagemang
skedde underheladetförutsättningunderalltvald;blev attkandidat

sannoliktdet inteockså frånutgick attKommitténformer. attöppna var
det blevproportionersådanaskullevalfinansiering attprivat anta

frånbidragsig påförlitakandidaterenskildaförmöjligt att
regleradformat. Enkampanjerbekosta störreutomstående för att av

innebärakunnaknappastkommitténenligt annatskullevalfmansiering
kampanjerförbegränsningarbeloppsmässigainförandeän av

skulleredovisningsskyldighet. Dettamedkombinationieventuellt en
frivillighetenspåbygger vägtraditionen,svenskadenavvika från som
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och dessutom avvika från vad i motsvarande frågor gäller försom
partierna. Slutligen skulle det medföra inte oväsentligaatt resurser
skulle få för administreraavsättas kontrollapparat. denatt Moten
bakgrunden fann kommittén sammanfattningsvis det inte fannsatt
tillräckliga införaskäl regler ekonomiska begränsningar föratt om
personvalskampanjer eller ålägga kandidater skyldighetatt atten

Ökatredovisa för medel Personval SOU 1993:21 74 ff..mottagna s.
Nomineringsrätts- och valkretskommittén redovisade i sitt

betänkande Utvärderat Personval SOU 1996:66 utvärderingen av
försöket med personröstning i vissa kommuner i 1994 års val och i
valet till Europaparlamentet 1995. Kommittén behandlade bl.a. frågan

valfinansiering och redogjorde bl.a. för överenskommelse iom en
finansieringsfrågan träffats mellan de partier före valet 1994som som

representerade i kommunfullmäktige i Solna kommun. Avtaletvar
innebar bl.a. redovisning medel kandidater på partietsen av egna som
kommunfullmäktigelista använda i valrörelsen påatt samtavser namn
privatpersoner eller juridiska bidragit med 0005änpersoner som mer
kr till partiet eller viss kandidat. Kommitténs slutsats denen av
genomförda utvärderingen det inte fanns skäl någonatt övervägaattvar
lagreglering på området och i stället frivilliga överenskommelseratt
mellan partierna borde jfr Utvärderat personval SOUuppmuntras
1996:66 61 ff..s.

Frågan det valsystemet kunde leda till ovidkommandeattom nya
ekonomiska faktorer skulle påverka utfallet valet fick också särskildav
uppmärksamhet i riksdagen vid behandlingen den vallagen. Iav nya
propositionen föregick den lagen framhölls bl.a. vikten attsom nya av
det fram enhetliga riktlinjer för hur frivilligtogs ochöppenen
redovisning kampanjmedel skulle ske. sadesDet också dettaattav

måste åvila partierna. Vidare framhölls partierna inte kanatt taansvar
för hur enskilda kandidater lägger sina personligaansvar upp

kampanjer detta inte borde hindra partierna från utformaatt attmen
generella rekommendationer förfarandet prop. 1996/97:70 124om s.
f.. Konstitutionsutskottet anslöt sig till detta uttalande och framhöll att
det svenska valsystemet, ökat personvalsinslag itrots ett även
fortsättningen kommer bygga på röstningen i första hand sker påatt att
parti och det därför torde bli mindre intressant för utomståendeatt att
med ekonomiska bidrag försöka påverka enskilda kandidater vadän

fallet i länder med utpräglatär personvalsinslag.som mer
Konstitutionsutskottet avstyrkte antal motioner i vilka det framförtsett
krav på lagreglering finansiering valkampanjer ochen av av
redovisning kampanjmedel, framhöll vikten utvecklingenattav men av
på området följdes 1996/97: KU 16 5.17 .noga
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förreglerfinns oftapersonvalssystemutprägladeländer medI mer
kampanjbidrag. Förredovisningochkandidatfinansiering enav

förGidlund, Attjämför Gullan gränseröversikt sättainternationell
1999:92.personval SOUförmakt i Premiärpengamas

kampanj- ochhanteringPartiernas4.1.1 av

finansieringsfrågor

innebärkandidatfinansiering saknaslagreglering försärskildAtt en
ellerutfärdatPartierna harhelt oreglerat.områdetdock inte äratt mer

personvalskampanjer böranvisningar för hurdetaljerademindre
Härtillkampanjfinansiering.frågauttalanden ioch gjortbedrivas om

brottsbalkenstadganden ivissaskattelagstiftningsåvälkommer att som
beroende påaktualiseraskan kommamutbrottochbestickning attom

redogörelse förföljande lämnasdetfinansierats. Ikampanjhur enen
lagregler.ochrekommendationerdessa

personvals-införandetmedsambandgjordes iSom angetts avovan
påankommadet bordeinnebördenuttalanden denvissa attsystemet av

personvals-finansieringriktlinjer bl.a. förutfärdapartierna att av
valårsinför 1998utfärdaderiksdagspartierSamtligakampanjer.
förfall riskenframhölls i flerai frågan. Dessutomrekommendationer

sådanauppfattasvadbindningar, ellerönskvärdaicke somatt som
kandidater.enskildasponsringvid s.k.uppkommakanbindningar, av

kandidaternasskiftandeföruttryck någotharPartierna gett syn
Socialdemo-personvalskampanjer.finansieringenhanterafrihet att av

personvalskampanjerföralla medelrekommendationkraternas att en
blandmotsvarighetinte någonvalledningen harskall förvaltas av

harSamlingspartietModerataEndastriktlinjer.partiersövriga
förekomma;bör fåintefinansieringformuttryckligen angett somaven

juridiskafrånkontantbidrag personer.

kandidatfinansieringförriktlinjerPartiernas

finansieringförriktlinjerpartiernasutdragi korthetNedan återges avur
partiernasgenomgångutförligFörpersonvalskampanjer. aven

Gullanjämförfrågorsammanhängandedärmedochrekommendationer
ipersonvalskampanjerFinansieringMöller,Gidlund och Tommy av

1999:92.personval SOUföri1998 Premiärriksdagsvalet
SamlingspartietsModeratapersonvalRiktlinjer för antagna av

frivilligamedfinansieraskankampanjerPersonligapartistyrelse:
Denjuridiskafrånkontantstödformdockbidrag, i personer.av
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personliga finansieringen skall vid påfordran redovisas till respektive
nominerande kunnainstans redovisas ojfentligt.samt Dessutom
hänvisas i riktlinjerna till överenskommelse mellan riksorganisa-en
tionen och förbunden till eventuella lokala överenskommelser.samt

Socialdemokraternas partistyrelse behandlade och godkände en
i vilken rekommendation tillrapport valetiskatogs riktlinjer,en som

anslöt till vad partikongressen beslutat tidigare. Det ankom sedan på
respektive partiorganisation fastställa riktlinjerna i vilka följandeatt
uttalande gjordes valñnansiering. Alla ekonomiska bidrag, tillom
såväl till enskildpartiet kandidat, förvaltas berörd valledning.som av
Medlen disponeras valledningen samråd med aktuellai kandidater.av
Bidrag riktas till och används enskild kandidat skall redovisassom av
öppet.

Miljöpartiets partistyrelse bl.a. följande riktlinjer.antog
Partistyrelsen rekommenderar personliga kampanjkassor ochatt
materiella tillgångar bil, kontor, utrustning m.m. personligai
valkampanjer bör redovisas till den organisation inom partiet som

kandidaten. Samtliganominerat bidrag kapital, från enskilda,egetur
företag eller skall redovisasorganisationer liksom hur medlen använts
för exempelvis reklam, ajischer En preliminär redovisning skalletc.

den 15göras 1998 föraugusti därefter kunna redovisasattper
ojfentligt. Respektive organisation rekommendationen skallavgör om
gälla dess valansvar."inom

Folkpartiets partistyrelse riktlinjer för personvalantog där bl.a.
följande sades finansiering personvalskampanjer. Partistyrelsenom av
rekommenderar kandidat till riksdag, kommun och landstingatt för
folkpartiet liberalerna skriftligen redovisar inkomster och utgifter för
kampanjen. Kandidaten själv för inkomna redovisningar Enansvarar
etisk nämnd inrättades dit kandidater kunde vända sig för få råd bl.a.att
i frågan finansiering.externom

Vänsterpartiet intog följande ståndpunkt i frågan finansieringom av
personvalskampanjer. Partiets ekonomiska och andra får interesurser
användas till kampanjerprivata vid sidan partiorganisationensav
valkampanj. Medlem eller medlemmar vid sidangrupp av som av

valkampanjpartiets driver kampanj för kandidat skallvisssom egen
redovisa alla intäkter för ochöppet utgifter för media ochpartiet,

allmänhet
Centerpartiet tillsatte före 1998 års val arbetsgruppen som avgav

Parti och person. I rekommenderasrapporten varje nivå irapporten
organisationen har nominera kandidateratt framattsom ta ett
policydokument vilket borde innehålla riktlinjer hur kandidaternaom
skall förhålla sig till ekonomiska bidrag. Vidare anfördesexterna i

"Centerpartiet kan förhindrarapporten inte enskilda kandidateratt tar
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Destöd påellerekonomiska bidrag sätt.annatexterntexternaemot
valrörelsen måsteikandidater emot varatar sponsorpengarsom

beroendeönskvärtickehamnakande imedvetna ett avattom
valrörelsenkapitalfritt iochstår egetDet satsaattenvarsponsorn.

lånademedvalkampanjerdrivaavråds från sinakandidaterna attmen
och kampanjorganisationerkandidater attEnskildamedel. uppmanas

Redovisningenfinansiering.valrörelsensredovisaofentligtochoppet
valkommitténtilllämnasbör

följandeinför valet 1998partifullmäktigeKristdemokratemas antog
sponsormedel iRedovisningbl.a.det sadesdärrekommendationer av

redovisningfinnasfinnasbör öppenviktigt. Detpersonvalet är enen
direktreklamochReklammedel annonserpartiorganisationen.inför

sådanföremål förbliskallriksdagsvalkretskr00050 ipå över
valen.lokalakr för de000reklammedel på 10och överredovisning

påolikarelativthadepartiernavisarRekommendationema att syn
skildepartierfinansieringen. Treförfrihetkandidaternas att ta ansvar

Socialdemokra-karaktär. Itvinganderegleringensfrågasig iut om
deförfogadevalledningar överpartidistriktensfall attternas genom

kandidaternamedsamrådoch ienskildatillkampanjmedel gavssom
fallVänsterpartietsanvändas. Imedel skulledessahurbeslutade om

Moderaternaspersonvalskampanjer. Istödjapartidistriktenförbjöds att
juridiskafrånbidragkandidaterenskilda emotförbjödsfall att ta

finansieringÄven hanteringenövrigt komi avavpersoner.
distriktfrånparti ochtillpartisig frånskiljapersonvalskampanjer att

centraladeimplementeringenberoendebl.a.distrikttill att av
till deöverlämnadesutsträckningiriktlinjer storangetts ovansom

partiorganisationerna.regionala
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4:1.Tabell Regional reglering valkampanjernas finansieringav
procent.

Parti Ja
Socialdemokraterna 41
Moderaterna 42
Vänsterpartiet 5
Kristdemokraterna 81
Centerpartiet 65
Folkpartiet 27
Miljöpartiet 5
Samtliga 30
Antal svarande: 157

Kommentar: Frågan löd: "Har distikteL/förbundet, centralt beslutade regler,utöver
regler ellerantagit för finansieringanvisningar kandidaternasegna av

personvalskampanjer "

Källa Riksdagskandidat 1998 och Finansiering personvalskampanjer i riksdagsvaletav
1998 i Premiär fär personval SOU 1999:92.

framgårSom tabell 4:1 avstod majoritet de regionala parti-av en av
organisationerna från regler eller riktlinjeratt demanta utöveregna

fastslagits centralt.som

Finansiering4.1.2 personvalskampanj i 1998av er
års valrörelse

Rilcsdagsvalet

Som visar undersökningarnämnts på samband mellan braettovan
valresultat och ha bedrivit personvalskampanj. bedrivaatt Att
personvalskampanj kräver Därmed det intresseär attresurser. av
undersöka hur kostnadskrävande personvalskampanjema i 1998 års val

och hur finansieringen skedde.var
Såvitt gäller riksdagsvalet visar forskningsresultat kostnadernaatt

för personvalskampanjema höll sig på relativt låg nivå. visasDetta ien
tabell 4:2. I omkring 80 fallen stannade den uppgivnaprocent av
kostnaden under kr.25 000 Kampanjer kostade kr150 000översom

mycket sällsynta. Lågbudgetkampanjer vanligast inomvar var
Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Kostnaderna for personvalskampanjer i
de kommunala valen i allmänhet lägre se nedan.ännuvar

Personvalskampanjema har således i det flertalet fall bedrivitsstora
med måttliga ekonomiska insatser. Detta också välstämmer överens
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seminariummassmedia och vidbl.a.framkommit imed vad ettsom
anordnat.rådetsom

personvalskampanjer-riksdagsvaletKostnad förTabell 4:2

PartiKampanj-
kostnad

%Kd Mp AntMC FpSV
19 156 28 2110000 ---

648221 10 220207225 000-

18 14491 3l50000 ---

5712 31150000 ----

3 21l 1000250 -----

129 10017 232 29 37102Totalt
personvalskampanjer i riksdagsvaletoch FinansieringRiksdagskandidat 1998Källa: av

SOU 1999:92.för personval1998 i Premiär

kampanjernafinansieradeVem

från denbidragñnansieringsformenvanligasteDen egnavar
förekom bidragVänsterpartietpartierallapartiorganisationen. I utom

fannspersonvalskampanj. Detfor bedrivakandidaternatill de attegna
36Sammanlagtdistrikten.partierna ochmellanskillnaderdock avstora

ekonomiskt stöd tillenkätbesvaratförbunddistrikt och160 omensom
kampanjer.personligakr tillmiljonerdrygt 1,7betaladekandidater ut

med högkandidater"toppnamn, dvs.partiernasframför alltDet var
fig.framgår 1kampanjer. Somstöd till sinaficklistplacering avsom

sinasatsadedet partiFolkpartiet attnedan mest gesomvar
personliga kampanjer.bidrag tillkandidater
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Figur 4:1 De regionala partiorganisationernas totala ekonomiska
tillstöd personvalskampanjer.
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Källa: Riksdagskandidat 1998 och Finansiering personvalskampanjer i riksdagsvaletav
1998 personval SOUi Premiär för 1999:92

från deFörutom stöd regionala partiorganisationema bidrog i
varierande grad sidoorganisationer ungdomsförbund ocht.ex.som
kvinnoförbund kampanjfmansieringen.till

förekom också andra ñnansieringsfonnerDet bidrag från deän egna
sidoorganisationer.partiorganisationema och Den vanligaste finansie-

ringsformen, efter partianknutna bidrag, kandidaterna själva ladeattvar
för sin kampanj. Enligt uppgifter inhämtats från deut pengar som

regionala partiorganisationema har det förekommit i sammanlagt 50
fall kandidater lagt medel för sin kampanj. Dettaatt ut mestegna var

bland kandidatervanligt moderata 16 fall. övrigt förekom detI inom
Centerpartiet fall, Folkpartiet13 10 fall, Kristdemokraterna fall9

Socialdemokraterna fall.och 2 belopp kandidaternaDe självasom
lagt kampanjer i detsina övervägande antalet fall relativtärut
blygsamma. förekom också bidrag från enskildaDet och organisationer

detta ovanligt. Bidrag från enskilda ha gåttäven om var mer synes
främst till kandidater inom Folkpartiet och Moderaterna sådanamedan
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förekommitbidrag inte alls tycks ha bland kandidater för Social-
Vänsterpartiet ochdemokraterna, Miljöpartiet. Vad gäller bidrag från

har sådana förekommitföretag/organisationer i liten omfattning till
kandidater Socialdemokraterna,inom Centerpartiet, Folkpartiet och
Kristdemokraterna. Vad gäller bidrag från företag och organisationer

förekommithar det fall företagsstöddarapporterats att renttre av
kampanjer, det finns inga uppgifter belopp eller bidragsgivaremen om
jfr Gullan Gidlund och MöllerTommy Finansiering personvals-av

i riksdagsvalet 1998kampanjer i förPremiär personval SOU
1999:92.

kommunala valenDe

för personvalskampanjerKostnaderna lägre det kommunalavar
planet nationell nivå. Ungefär hälften de kandidaterän sagtav som

bedrivit kampanjer i de kommunalasig ha valen har deuppgett attegna
kostnader.gjort detta några övrigt har flertalet kampanjer kostatIutan

under 000 kr. Cirka samtliga har drivit kampanjer5 5 procent av som
ochkostat mellan 10 000 kr. Ytterligare5 000 ett procentpar av

kandidaterna har drivit kampanjer till kostnad på mellan och10 000en
kampanjerkr. Några enstaka har varit dyrare. har20 000 Partierna

hälftenfinansierat ungefär personvalskampanjema. dämästDenav
ñnansieringskällan kandidaterna själva.vanligaste de kampanjerAvär

kostat kr eller har, med undantag, hälften betalats20 000 ettmersom
hälftenpartierna och kandidaterna själva. fall har kampanjenI ettavav

lokalt näringsliv.fått bidrag av

Skattemässiga konsekvenser4.2

Beskattning kampanjbidragav

sidan kampanjbidrag tillFörhållandet mellan å kandidater villena som
förbedriva personvalskampanj kostnader driva sådansamt atten en

andra sidan det regelsystemetkampanj och å skatterättsliga har inte
tilldragit sig någon uppmärksamhet under det reformarbetestörre som

fram till det nuvarande valsystemet. Efter valet har fråganlett om
avdragsrätten för kampanjkostnader kommit aktualiserats. finnsDetatt

skäl beröra intäktssidan dvs. frågan beskattningockså någotatt om av
kampanjbidrag.

torde råda tvekan bidrag och förmånerinte någonDet attom som en
utifrån för personvalskampanjkandidat erhåller bedriva äratt en
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Vad kan diskuterasskattepliktiga. kampanjbidragär är attsom om
betrakta vilka kan utlösa beskattninggåvor enligt de särskildasom

gäller för gåvor eller bidragenregler skall beskattassom om som
Avgörande förinkomst tjänst. vilken beskattningsform skallav som

fråga bidragetkomma i bedöma helt benefikt ellerär är attom som
Med benefikt givaren fårinte. inte någon formattavses av

skall alltsåmotprestation. sig generositet.Det Endaströra om ren om
gåvobeskattningbidraget benefikt kan komma i fråga. Om gåvanär är

remunatorisk, dvs. den grundas gjort insatsatt mottagaren en som
vill belöna, skall den beskattasgivaren inkomst tjänst. Om ettsom av

kampanjbidrag bedöma gåva innebär det bidrag tillär att attsom upp
kr skattefritt det inte möjligt10 000 några avdragär är göraatt attmen

kampanjkostnader såvidaför inte uppbär skattepliktigmottagaren en
deltagande iersättning för sitt valrörelsen. så fallet beträffandeAtt är

vidkandidat redan tiden för valrörelsen invald iären som en
och uppbärbeslutande församling inkomst för sitt uppdrag framgår

hänföranedan. Om bidraget till inkomst skall dettjänstär att av
beskattas fullt och arbetsgivaravgift betalas bidragpå från privat-

överstiger 000 kr och bidrag från10 på juridiskapersoner som personer
överstiger kr. givarenl 000 Det skall betala de socialaärsom som

avgiftema. angivna frågor kanFörutom uppstå spörsmål t.ex.nu om
skyldighet för betala egenavgifter.mottagaren att

kampanjbidrag skall bedömas inkomst tjänst ellerFrågan om som av
har veterligen inte förefaller inte heller rådagåva Det någonprövats.

expertisenighet i frågan bland på området. Den avgörande frågan torde
i vad mån kampanjbidraget beneñkpå är rentvara synen en

förmögenhetsöverföring eller inte. Därmed kan bedömningen kunna
komma skifta från fall till fall. betydelse naturligtvis också hurAv äratt
överföringen kampanjmedel läggs bidrag överlämnas tillOmav upp.

parti med villkor det skall användas för viss kandidatstöttaett att att en
uppkommer sannolikt skattemässig situation bidragetänen annan om
lämnas direkt till kandidaten. En tänkbar situation partiär att ettannan
väljer bekosta personvalskampanj för någon sina kandidater.att en av

skatterättslig synpunkt vederbörandekan då ha betydelseDet ur om
eller inte.kandidat skall betraktas anställd partietsom av

Avdragsrätt för kampanjkostnader

skäl till frågan avdragsrätt för kampanjkostnader blivitEtt att om
uppmärksammad efter förfrågningar, juniRSV, i 1998är att
tillkännagav det verkets uppfattning avdrag för kostnaderatt attvar

riksdagsledamot inte denkunde medges den är utan attsom men som,
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riksdagsledamot, deltar i valrörelse för bli invald iattvara en
RÅriksdagen. hade stöd för sin bedömningRSV bl.a. i rättsfallet 1986

ref. 30 där riksdagsledamot medgivits avdrag för resekostnader ien
politiskt arbete under valrörelsen. Regeringsrätten ansåg det ingår iatt

riksdagsledamots arbetsuppgifter hålla kontakt med väljarna i denatten
deltavalkretsen och i det partipolitiska arbetet. Avdrag förattegna

förknippadekostnader med den del uppdraget borde då fåärsom av
ske. inte valdEn till riksdagen eller någonärperson som annan
beslutande församling kan dock inte påräkna någon avdragsrätt, inte

vederbörande blir invald, eftersom avdrag enligt allmännaens om
skatterättsliga principer medges endast för kostnader hänförligaärsom
till förvärvskälla, inte för förvärv eller förkovranen av en
förvärvskälla. sagda gäller inte bara kandidaterDet till riksdagennu

sannolikt också kandidater i de kommunala valen.utan
riksdagsmotioner har frågantvå avdragsrätt förI kampanj-om

kostnader tagits 1998/99:I Sk613 har Siw fp, anförtPersson,mot.upp.
det otillbörlig förmån för dem redan valda deäratt är atten som

medges avdrag för sina kampanjkostnader och uppenbarsåatt en
orättvisa måste till på så kostnader för kampanjmaterial,rättas sätt att
förslagsvis kr, avdragsgilla.20 000 I 1998/99:Sk678 hargörs mot.
Caroline kd, hemställtHagström, diskrimineringen dematt av som
bedriver valkampanj riksdagsledamöter upphör ochutan att attvara
reglerna avdrag för kampanjkostnader ändras.om

Skatteutskottet anförde i sitt betänkande, 1998/99:SkU10, med
anledning de angivna motionerna bl.a. följande:ovanav
"Enligt utskottets avdragsrätten för riksdagsmännens kampanjkostnadermening är en
direkt följd riksdagsmännen erhåller skattepliktig underersättning sittattav en
uppdrag och uppdraget omfatta verksamhet under valkampanjer. enlighetIatt anses

inkomstbeskattningenmed de gäller vid uppkommer dennaprinciper i situationsom en
avdragsrätt för de kostnader förenade med uppdraget. Beroende hurpåärsom
uppdraget utformats torde motsvarande gälla för ledamöter andra valdai

Ävenuppbär skattepliktigförsamlingar under uppdrag.ersättning sittsom en
kandidater har plats denförsamling valet gäller torde kunna hainte i rättsom en som
avdrag för kampanjkostnader de uppbär skattepliktig försina ersättning sittom en
deltagande valkampanj.- Utskottets förståelse förhar den kritiki en som- -

nuvaranderiktar de reglerna och det kan finnas skälmotionärerna mot att attanser
förändring skattereglerna denna del, andra lösningariöverväga även ären av om

uppfattningtänkbara. Enligt utskottets torde frågan eventuell förändring deom en av
aktuella skattereglerna kunna aktualiseras anslutning tilli regeringensnu

överväganden med anledning den Rådet för utvärdering 1998 årsöversynav som av
val genomför. åtgärd från riksdagenNågon sida torde därför påkalladintenu vara
Med anförda utskottetdet avstyrker Sk613 och Sk678."motionerna
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för bidragsgivareAvdragsrätt näringsidkareärsom

förutsättning för givaren skall kunna avdrag för bidragEn göraatt är att
har samband med den verksamhet företagetdessa bedriver.ett som

däremot inte avdragsgilla. Exempelvisgåvor har börsnoteratRena är ett
RÅpolitisktbolags bidrag till parti inte godtagits avdragsgilltett som

kandidatFi får bidrag från1965 1546. Om företag på någotettsomen
utför motprestation använda bidragsgivarenssätt t.ex. atten genom

utskick kan däremotlogotype e.d. på avdragsrätt tänkas föreligga.

för korruptionRisken och4.3

mutlagstiftningen

personvalet öka risken för4.3.1 Kan antas

korruption

personvalssystem skulle öka riskerna för korruptionFrågan harettom
berörts i olika sammanhang under reforrnarbetet, docknämnts utansom

förslag reglering kampanjfinansieringnågot Detatt presenterats.om av
har dock från gång till framhållits utvecklingen kandidat-attannan

följasfinansieringens område måste partierna fråganAtt tarnoga.
allvar framgår bl.a. deras rekommendationer till kandidaterstort attav

bedriva personvalskampanjer genomgåendeatt tarsom avser upp
frågan hur kandidaten kan eller skall hantera problemet med att taom

bidrag.och redovisa Forskningen har också tagitemot externa upp
Gidlund, Attfrågan jfr Gullan för makt isätta gränser pengarnas

för personval och därSOU 1999:92 angivna litteratur-Premiär
hänvisningar och Madeleine Leijonhufvud, Juridisk Tidskrift 1996-97,

ff., svenskt problem förf.,940 Korruption ett samt sammanr s. -
ff.,Juridisk Tidskrift 1998-99, 338 Korruption och parti-nr s.

finanser
de forskningsprojekt rådet initierat harI närmareett av som

undersökts hur för partiernas regionala organisationerrepresentanter
kopplingen mellan det svenska personvalssystemet ochpåser

överväldigande majoritetbetydelse. En dempengarnas av som
tillfrågats, betydelse82 kommer öka iattprocent, attanser pengarnas
politiken. Omkring dock bedömningen korruptionen70 görprocent att

öka medan så blir fallet.inte kommer 30 Svarenatt procent tror att
följer visst Företrädare för partier har denmönster.ett mestsom
kritiska inställningen till personval också benägnaär attmest tro

majoritet tillfrågade för någon formökad korruption. deEn ärstor av
personvalskampanjemas finansiering. mindrereglering 72Inte änavav
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ansåg detta angeläget eller mycket angeläget. Däremotprocent ärvara
tveksamheten till direkt lagstiftning området.påstörre 51 procent anser

detta angeläget medaninte återstoden finner det ganska angelägetäratt
eller mycket angeläget. blandDet dem ökad förriskär trorsom en
korruption finner anhängama lagstiftningsmodellen. Inomsom man av
samtliga partier finns mycket stark uppslutning bakom kravet påen en
offentlig redovisning kampanjmedel. tabellSe 4:3 nedan.av

4:3 förordarTabell Andel offentlig redovisning kampanj-som av
medel regionala partiföreträdare

Parti angeläget Ganska Mycket
angeläget angeläget

Socialdemokraterna 9 36 55
Moderaterna 22 33 45

6Vänsterpartiet 94-
Kristdemokraterna 5 36 59
Centerpartiet 4 29 67
Folkpartiet 4 15 81
Miljöpartiet 5 9 86
Totalt % 8 24 68
Källa: Finansiering personvalskampanjer i riksdagsvalet 1998 iav

förPremiär personval SOU 1999:92.

framgår det bland deSom moderata ombudsmännen tankenär som
offentlig redovisning har minst stöd. Totalt det dock 92ärsett procent

församtliga klart offentlig redovisning.är enav som

svenska4.3.2 mutlagstiftningenDen

Vad intresse i detta sammanhang och undernärmast är ärsom av om
vilka förutsättningar kandidat bidrag till sintar emoten som
personvalskampanj sig skyldig till mutbrott och bidragsgivarengör om

sig skyldig till bestickning. De aktuella straffbuden kap.17 §gör 7är
och kap. brottsbalken har följande20 2 § lydelse.som

kap. brottsbalken17 7 §

till arbetstagare ellerDen 20 kap. 2 § lämnar, utlovar ellerisom annan som avses
erbjuder otillbörligeller belöning för dömes förtjänsteutövningen,muta annan
bestickning till böter eller fängelse högst två år.i
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kap. §20 2

låter utlova eller begärArbetstagare åt eller otillbörligsigemot,tar mutasom annan
belöning för dömsför mutbrott till böter eller fängelse högsttjänsteutövning. tvåsin i

skall gälla, arbetstagaren begått han erhöllDetsammaår. gärningen innanom
Ärslutat densamma.anställningen eller efter det han brottet döms till fängelse,grovt,

och högstlägst månader år.sexsex
arbetstagare skall också tillämpasVad första stycket påi sägs om

nämnd, kommittéledamot styrelse, verk, eller sådan myndighet hörav annan som
eller till kommun, landsting, kommunalförbund,till församling, kyrkligstaten

samfällighet eller allmän försäkringskassa,
den uppdrag reglerat författning,iutövar ärsom som
den krigsman enligt lagen 1986:644 disciplinförseelserär omsom av

eller fullgör lagstadgad tjänsteplikt,lcrigsmän, annan somm. m.
inneha anställning eller uppdragden har utövarutan att sagtssom som nu

myndighet och
förtroendeställningjättden fall 1-4 grund tillpåii änannatsom som avses av

uppgift för sköta rättslig eller ekonomisk angelägenhet ellernågonatt annan
självständigt handha kvalificerad teknisk uppgift eller övervaka skötseln sådanav
angelägenhet eller uppgift.

kan inte komma i fråga här i detalj redogöra för bestämmel-Det att
stället får hänvisas till Lena Holmqvist m.fl. Brottsbalken, kap.Iserna.
Stockholm 1998 och där angiven litteratur. skall dock13-24, Det

syftet med bestämmelserna bl.a. förmå till korrektnämnas äratt att ett
och lojalt fullgörande tjänst. Som tjänst i det sammanhangetenav avses
också uppdrag ledamot riksdagen eller ñallmäktige. Vidare böravsom

förförutsättning straffansvar gåvan eller belöningenäratt attnoteras en
definitionotillbörlig. Någon begreppet otillbörlig inteskall vara av ges

bestämningen vad otillbörligt kani lagen och den närmare ärav som
från till och olika beroendeväxla tid påannan vara

förmånenverksamhetsområde. har handlat i stridOm mottagaren av
haft syfte eller detsitt uppdrag eller sådant uppenbartärettmot att

pliktenligt handlande varit klartdetnågot ärän avsett attannat ett
otillbörlig. transaktionen inte har tydliggämingen varit Om någon och

blir bedömningen svårare. Avgörande kan dåkonkret inriktning vara
förmånen allmänt ägnad påverkaärrent att mottagarensom

bedömningen i sin starkt beroendetjänsteutövning. Den ärtur av
och beskaffenheten den tjänst ellerförmånens ekonomiska värde av

ställning har.mottagarensom
bl.a. frågan riksdags-rättsfallet 1995:99 prövadesI RH om en

erbjuda privata företag politisk informationledamot motattgenom
skyldig mutbrott. fällde tillbetalning hade gjort sig till Tingsrätten
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ogillades åtalet bl.a. med hänsyn tillhovrättenI attansvar.
riksdagen sigredan innan han valdes till haderiksdagsledamoten ägnat

ersättningen han fått inte anmärkningsvärtsådan verksamhet, att var
till arbetsinsatsen. Vidare fann hovrätten detförhållandehög i att

samband mellan uppdraget riksdags-förelågvisserligen yttreett som
tjänsterna det inte förelegat någon riskoch de erbjudnaledamot attmen

handlande.för pliktstridigt
EU-bedrägerier och korruption har regeringen1998/99:32I prop.

utvidgasstraffansvaret för bestickning och mutbrottföreslagit bl.a. att
förmånen denfallet lämnas till någondettill änäven attatt annanavse

påverkas. Bakgrunden till dentjänsteutövning riskerar attvars
ratificerabl.a. förslag Sverige skalllagändringenföreslagna är ett att

finansiella intressenkonventionen skydd EG:sprotokoll tilltvå om av
korruption.utarbetad konvention Eninom OECD motsamt en

svenska straffbestäm-instrument kräver deanslutning till dessa att
omfattar också det fall däroch mutbrottmelsema bestickningom

deneller tillfalla den mutade själv. Itillfallerförmånen inte avses
till korruptionsprotokollförklarande EU:s nämns ettrapporten som

förmånen tillfaller politiskttillfallerexempel på förmån ettattatt annan
parti.

propositionen uttalat bl.a.i sitt yttrandeLagrådet har över "Allmänna
förtill politiska liggamedborgarna måstebidrag från inompartier anses ramen

valda för genomförasyftar till politikerna skall blidesedvänjan, attäven att enom
med finner denmed eller till ochbidragsgivarnapolitik sympatiserar motsvarasom

otillbörliga" den angivnaoch kan generellt Iplånbokens inteintressen, ansesegna
tilltill anförde bl.a. "Ett bidragregeringen uttalandet ochpropositionen anslöt sig ett

målsättning generellt ochbåde politiskapolitiskt kan främja partietsparti gynna
påpekar,Avgörande blir därför, Lagrådetföreträdare förenskilda partiet. som om

medfunktionärensotillbörligt och det har sambandbetraktabidraget är att omsom
villkor ellerbidrag förenat medEtt någotvid intetjänsteutövning i mening. ärsom

politik sådan.hand främjaförstaförbehåll får partitetsi ägnat attvara somanses
Även företrädares politiska karriärerbidragetsidoejfekt partietsär attom aven

eller otillbörlig belöning lagenskan detta iinte utgöra mutaen annanansesgynnas,
visserligen syftar tillgälla bidraget uppnåDetsamma måstemening. att ettomanses

politiska målsättning.detta ligger linje med Attpolitiskt beslut, i partietsvisst gemen
eller avseendekanför främja politikpolitiskbidrag till iparti partietsatt ett annatett

med den föreslagna regleringen.det strajfbara områdetsåledes falla inominte anses
medbidraget kan kopplasAnnorlunda förhåller det sig t.ex. samman enom

liggerföreträdare ochföretastjänsteåtgärd någon inte inompartiets somav avsom
kan beslutpolitiska frågagenomförandet Detför partiets omprogram. varaavramen

planbeslut sådantbedriva verksamhet, Itillstånd tillupphandling, viss ettatt m.m.om
otillbörligbetydelse till kunna betraktasfall bidrag någonmåste partietett som enav

Lagrådet anför,det straffbelagda området.därmed fallabelöning och inom ettsom
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exempel, politiker genomför vapenajfär med vetskapatt attom en en om
vapenleverantören lämnar bidrag till hans politiska kanså dettaett stort parti, inte
betraktas tagande Gränsdragningen mellan de skisseradeänannat muta.som av nu

kan naturligtvistypsituationerna helt klar. Ocksåinte mindre renodladegöras
kan emellertiduppstå. Dettasituationer något gäller för mutlagstiftningenär som

generellt. får ankommaDet således rättstillämpningenpå ytterligare klarläggaatt
det strajfbara områdetavgränsningen av

Justitietskottet har i allt väsentligt anslutit sig till vad uttalas isom
propositionen 1998/99:JuU16.

Lagförslaget och frågor med anknytning till detta har kommenterats
i doktrinen prof. Madeleine Leijonhufvud Juridisk Tidskrift 1996-97,

,
ff., Korruption940 svenskt problem förf.,ett samtnr s. samma-

Juridisk Tidskrift 1998-99, 338 ff., Korruption och partifman-nr s.
ser. I den framhålls svårigheterna med ledninguppsatsen attsenare av
uttalanden i förarbetena finna klara kriterier det möjligtgör attsom
skilja bidragsgivning till politiska partier i de former förekom-ut som

dag fråni det efter lagändring bestickning eller mutbrottmer en som
straffbara området. bl.a. dettaAv skäl det fordrassägs att att
bidragsgivningen till politiska och partier och enskilda politikers
kampanjkassor blir föremål för reglering så den straffrättsligaatten
bedömningen vad tillbörligt och inte tillbörligt kanär pågörasav som
basis härav. Samtidigt framhålls det finns anledning förhålla sigatt att
skeptisk till regleringar detta slag eftersom erfarenheter från andraav
länder visar regleringar lockat till kringgåenden och många hållatt
blivit Avslutningsvischimär. framhålls öppenhet brukaratten ren
anföras grundläggande krav i skilda sammanhang därettsom
korruptionsrisker konstateras och följande uttalande görs.
"Kanske den bästa lösningen kräva redovisning alla bidrag,justär att öppenatt en av
och därvid den moderna tekniken så informationenutnyttja snabb och enkeltatt äratt
tillgänglig för alla väljare. Med sådan reglering skulle bedömningen etten av om
bidrag otillbörligt eller kunna direkt beroendeinte öppenhetskravetär göras av om
uppjjzllts. "
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årsgenomslag iPersonvalets 19985

val

belyser vilket genomslagbl.a. materialredovisasavsnittdettaI som
Bl.a. redovisas hur mångaolika avseenden.fick ipersonvalsmomentet

haftvilka faktorerårs val ochpersonröstade i 1998väljare somsom
beskrivs vilka effekterställningstagande. Vidareför väljarnasbetydelse

tillmöjlighetenjämfört medhaft utanett systempersonröstemasom
väljarnaskandidaternas ochkommerpersonröstning. Dessutom

Underlagetbehandlaspersonvalettillinställningallmänna närmare.att
offentligafrämst denmaterialetpresenteradeför det utgörs av

sådan statistik utförd RSVbearbetningarsärskildavalstatistiken, avav
personvalförforskningsrapporterna iPremiärsekretariatetoch samt

1999:92SOU
.

personröstadeväljaremånga5.1 Hur

Rilcsdagsvalet

iväljare 1998röstberättigade röstade 373 5755landets 6 603 129Av
därmed tillValdeltagandet uppgick 81,4riksdagsval.års procent.

personröstade påriksdagsvali 1998 årsväljareAndelen ensom
riksdagen 533 705plats i 1de partierkandidat i något tog varsomav

tabellframgår 5:1valkretsvisFördelningeneller 29,9 procent. av.
nedan.
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årsTabell 5:1 Personrösteri 1998 riksdagsval. Valkretsvis
fördelning

Valkrets Röster Person- Andel
röster personröster

i procent
Stockholms kommun 427 514 129 059 30,2
Stockholms län 574 075 118 194 20,6
Uppsala 165 933 50 346 30,3
Södermanland 149 862 47 239 31,5
Östergötland 242 677 63 583 26,2
Jönköping 195 607 75 053 38,4
Kronoberg 107 172 31 887 29,8
Kalmar 143 270 41 877 29,2
Gotland 33 365 13 190 39,5
Blekinge 92 410 25 519 27,6
Malmö kommun 132 207 37 148 28,1
Skåne län 140 108 46 528 33,2v.
Skåne län 185 166 48 042 25,9s.
Skåne län och 165 526 51649 29,9ö.n.
Halland 155 090 50 518 32,6
Göteborgs kommun 253 042 83 730 33,1
Västra Götaland 185 313 52657 31,0v.
Västra Götaland 153 822 45 499 29,6n.
Västra Götaland 108 293 32 099 29,6s.
Västra Götaland 153 726 56 872 37,0ö.
Värmland 167 486 49 621 29,6
Örebro 162 596 48 380 29,8
Västmanland 148 436 37 526 25,3
Dalarna 165 153 61 024 36,9
Gävleborg 167 330 52 882 31,6
Västernorrland 154 833 47 754 30, 8
Jämtlands län 79 742 30 661 38,5
Västerbottens län 155 215 55 237 35,6
Norrbottens län 964157 47 195 29,9
Hela riket 5 122 933 7051 533 29,9

Källa: RSV och SCB.
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olikapersonröstningen varierade hel del mellan deOmfattningen av en
Östergötland,Stockholms län, Västmanland och Skånevalkretsama.

hade lägst andel personröstande väljare.de Valkretsar Desomvar
Gotland,hade högst andel personröstandeValkretsar Varsom

och Götaland tycks finnas VisstJämtland Västra DetJönköping, ett
personröstandestorlek och andelen på såvalkretsenssamband mellan

Valkretsar tenderar i någotdeväljarna i personröstaattsätt storaatt
valkretsama. börväljarna i de mycket små Detutsträckningmindre än

detmaterialet exempelobserverasdock motsägeratt nuovan ger som
övrigtoch Göteborgs kommun. finns iBlekinge DetJämförsagda. t.ex.

i personröstningensförklaring till variationernaentydignågon heltinte
i och för sigolika valkretsama. liggermellan de Detomfattning nära

fördelat sig partier iförklaring i hur påsökatill hands rösternaatt en
relativt skillnader mellan deeftersom det rådervalkretsrespektive stora

tabelli benägenheten Se 5:2väljarepartiemasolika personrösta.att
Vänsterpartiet ochdär Socialdemokraterna,Valkretsarnedan.

personröstandeborde då visa lägre andelstarkaMiljöpartiet är upp en
Valstatistikenborgerliga partierna dominerande.deValkretsar där ärän

med mångasådant samband finns, dockstöd förVisst ettattettger
enskilda undantag.

riksdagspartiernas väljare5:2 Andel iTabell procent somav
års riksdagsval1998ipersonröstat

30,2Moderaterna
41,3Centerpartiet
34,2Folkpartiet
38,3Kristdemokraterna
26,Socialdemokraterna 1
27,2Vänsterpartiet
27,2Miljöpartiet

SCB.Källa:
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kommunala Valen5.1.1 De

Landstingsvalet

Landstingsvalet brukar ibland beskrivas det valet.som anonyma
Valstatistiken visar denna beskrivning har visst fog för sig. Såvälatt ett
det allmänna valdeltagande personröstningens omfattning lägresom var

i övriga val hölls 1998.än som
landstingsvalet röstadeI 1998 väljare5 330 147 6 823 318 röst-av

berättigade. Valdeltagandet uppgick därmed till 78,1 Andelenprocent.
väljare personröstade uppgick till 20,0 Omfattningenprocent.som av
personröstningen skiljer sig hel del mellan de olika landstingen ochen
partierna. olikheter uppvisarDessa redo-mönstersamma som ovan
visats för riksdagsvalets del. Exempelvis personröstade sammanlagt
18,2 väljarna i Stockholms läns landsting medanprocent av
motsvarande andel for Jämtlands läns landsting 34,8 procent.var

fördelningPersonröstemas partier framgår nedan tabell 5 :3.av

Tabell 5:3 Andel i riksdagspartiernas väljareprocent av som
års1998personröstat i landstingval

Moderaterna 29,5
Centerpartiet 37,8
Folkpartiet 30,0
Kristdemokraterna 3 1 1

,
Socialdemokraterna 25,4
Vänsterpartiet 27, l
Miljöpartiet 21,9

Källa: SCB.

Valet till kommunfullmäktige

Erfarenheter från utlandet vid handen antalet iatt personrösterger
lokala val brukar i nationella och regionala val. valet tillIstörre änvara
kommunfullmäktige röstade 5 396 väljare, vilket102 innebär att
Valdeltagandet Andelen78,6 väljare personröstadeprocent.var som var
35,2 Också i Sverige således personröstning vanligare i valprocent. var
på lokal nivå övriga val.i allmännaDe tendenser kunnatän som
urskiljas beträffande riksdagsval och val till landstingsfullmäktige går



Personvalets genomslag val1998 års 711999: 136 iSOU

väljarekommunvalet på så antaletockså iigen sätt personröstaratt som
kommuner eller i kommuner i storstads-ifärregenerellt är storasett

hade det lägstalandsbygdskommuner. Den kommuniområden än som
Sollentuna med medanpersonvalet 23,1ideltagandet procentvar

Övertorneå skall dockför 75,2 Detsifframotsvarande procent.var
från dettaåtskilliga undantag Detdet finnsframhållas mönster. äratt

sigStockholms län skiljerinomkommunerna utvärt notera attatt
andel personröstande väljare. Denlågasinmarkant genom-genom

Endast 26 kommunertill 24,7 tvåandelen uppgårsnittliga procent. av
Nykvarnaktuella kommunernariksgenomsnittet. Dei ärkommer upp

Österåker.och
medgenomfördes försökkommunfullmäktigeval tillårs1994I

Vaggeryd,Linköping,kommunerna, Solna,de sjupersonval i
Övertorneå.Östersund personvals-och DetVänersborg,Helsingborg,

huvudsak med dettillämpades idå överensstämmersystem somsom
ökade andelende kommunernaval. sjuårs Ianvändes i 1998 sex av

något. tabellpersonröstade Se 5:4.väljare som

år 1994 1998 sju försökskommunernaoch i de5:4 PersonvalTabell

i %Andel personrösterKommun
19981994Valår

22,8 27,5Solna
26,623,1Linköping

59,7 55,5Vaggeryd
29,724,2Helsingborg

32,9 42,5Vänersborg
Östersund 41,828,6
Övertorneå 75,273,2

42,737,7Snitt
1996:66 och SCB.personval SOUUtvärderatKälla:

partierna följer dennafördelning mellanVad gäller personröstemas
såledesi övriga val. Detkommunvaletiockså mönster varsomsamma

personröstningkommunfullmäktige medtillvaletvanligare också i
röstade påbland demröstade borgerligtbland de väljare än somsom

tabellVänsterpartiet. Se 5:5.Socialdemokraterna ellerMiljöpartiet,
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Tabell 5:5 Andel i riksdagspartiernas väljareprocent av som
årsi 1998 val tillpersonröstat kommunfullmäktige

Moderaterna 34,9
Centerpartiet 50,2
Folkpartiet 41,7
Kristdemokraterna 35,8
Socialdemokraterna 3 1,2
Vänsterpartiet 33,6

iMiljöpartiet 3 1,8

Källa: SCB.

Vilka välj5.1.2 personröstadeargrupper

dettaI avsnitt översiktlig bild vilka väljargrupperges en av som
utnyttjat och vilka valt interätten personrösta detta.att göraattsom

kanDet inledningsvis konstateras personröstningen vid 1998 årsatt
val blev relativt jämt spridd mellan olika socioekonomiska grupper.
Detta med vad Personvalskommitténöverensstämmer och medantog
vad framkommit i samband med utvärderingen 1994 årssom av

Ökatkommunalval och 1995 års val till Europaparlamentet jfr
Personval SOU 1993:21 52, Utvärderat personval SOU 1996:66s.

Mikael Gilljam och Sören Holmberg, Sveriges förstasamt
Europaparlamentsval.

Partitillhörighet och politiskt engagemang

går skiljelinje mellanDet de väljare borgerligt och övrigaröstaren som
väljare så borgerliga väljare personröstade i högre utsträck-sätt att
ning övriga. partitillhörighetJust förefaller de enskiltän vara en av
viktigaste faktorerna för väljarens val Förklaringen tillpersonrösta.att
denna tydliga skillnad sannolikt till del ideologiskt betingadär stor
eftersom inställningen till personval har mycket betydelse forstor om
väljaren utnyttjar eller inte jfr avsnitträtten 5.2.att personrösta
Väljare stödde Centerpartiet eller Kristdemokraternasom
klart oftare väljare röstade på Vänsterpartiet, Miljöpartietän ochsom
Socialdemokraterna. förklaringamaEn till denna skillnad tordeav vara

motståndare till personval hade klart starkare tendensatt avståatten
Ävenfrån personkryssa anhängare personval.än politisktatt av

spelade roll. Engagerade väljare personröstade mest.engagemang en
Demokratins aktiva, förtroendefulla och kunniga väljare demest var
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utsträckning anammade deni deltagandekanalen.störst nyasom
och misstroende väljareOengagerade, okunniga personkryssade mer

sällan.

Geografiska faktorer

vanligare landsbygden inågot på storstäderna.Personröstning änär
de kommunala valen, det finnsmärks tydligast på sådantDetta ettmen

riksdagsvalets del. Allra tydligast framträderockså för dennasamband
riksdagsvalets del, Stockholms därför i län andelen väljareskillnad,

markant lägre för delar landet.övriga En näraär änpersonröstat avsom
förklaring, också får stöd forskningsresultat,hands liggandetill som av

har bättre kännedom kandidaternamindreväljare i änär orteratt en om
jfr bl.a. Johansson, Vemhar Folkevad storstadsväljarna personröstar
personvalför SOU 1999:92.och varför i Premiär

ålderochKön

personröstade överlag ungefär lika omfattningoch i iKvinnor män stor
med vad framkom efter de valårs val. Också detta1998 stämmer som

förekommit. hardär personröstning tidigare Tidigare undersökningar
varit inställning tillockså kvinnor positiva i sinvisat än mänatt mer

tycks gällerpersonval. skillnad dock jämna sig då detDenna ut att
rösta.

betydelse forskningsresultaten inteVad gäller ålderns uppvisar att
ha inverkan benägenhetenväljarens ålder skulle någon påstörre att
åldersgrupper låg andelen personröstande kringsamtligaIpersonrösta.

för åldersgruppen där andelenmed undantag 70 år30 överprocent var
särskilt intressant det förefallerVad21 är äratt notera attprocent. som

personval.sambandet ålder och inställning tillskett förändring i Iha en
tendens äldre väljareundersökningar år 1992 fanns klartidigare atten

personröstning positiva sambandtillpositiva Dettaän yngre.var mer
Förstagångsväljarna iför 1998 bli negativt.har sedan försvagats att

då positiva till personröstning.år Enåldersgruppen 18-22 mestvar
förts Henrikförskjutning i attityd framförklaring till denna som av

Ålder för personvaloch personröstning i SOUi PremiärOscarsson
kände nyhetensungdomsväljama i 18-30 år1999:92 är ettatt gruppen

val, medanökade personröstningsinslaget i 1998 årsbehag inför det
valsystemet.väljarna ogillade förändringenframför allt de äldre av
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Utbildning och förvärvsställning

samtliga val gäller personröstningFör något vanligare blandatt var
högutbildade bland med enbart obligatorisk utbildning.än personer
Arbetslösa väljare personröstade i utsträckning dem hadestörre än som
arbete. Bland väljare med arbete fanns inte någon skillnad betydelseav

arbetadeberoende på de privat eller i den offentliga sektorn. Enom
viss övervikt för personröstande fanns dock bland offentligt anställda.

särskilda yrkeskategorier,Två jordbrukare och småföretagare,
högreuppvisade betydligt andel personröstande genomsnittet.änen

Väljare med invandrarbakgrund

Invandrare blivit svenska medborgare personröstade i något högresom
utsträckning genomsnittet och andelen oberoende deän var av om
ursprungligen kom från nordiskt land, land i ellerEuropaett ett annat
från land utanför Europa.ett

5.2 attityder tillNärmare personvaletom

fråga intresseEn då det gäller försöka bilda sigstort attav en
uppfattning det svenska personvalssystemets framtid är attom
undersöka olika attityd och inställning till Sådanasystemet.gruppers

genomförtsundersökningar har och redovisats iPremiär för personval
SOU 1999:92.

kandidater5.2.1 Välj och partifunktionärerare,

Vad först allmännagäller den inställningen bland väljarna visar
resultaten olika undersökningar i såväl riksdagsval kommunal-av som
val väljarna övervägande positiva. Personvalsinslaget iatt var
riksdagsvalet klart positiv negativ inställning och detmöttes änen mer
fanns opinionsövervikt för det personvalssystemet i alla socialaen nya
och politiska 46 tillfrågade väljare ansågprocentgrupper. av
personvalsreformen ochbra 16 denansåg dålig. detNärprocent vara
gäller framtida personval den vanligaste åsikten, 44 procent, attvar

Åsiktenbehålla det nuvarande utöka personvalsinslaget,systemet. att
respektive minska14 eller avskaffa det, 29 stöddesprocent, att procent,

färre väljare jfr HolmbergSören Väljare personkryssari Premiärav
för personval SOU 1999:92.
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avskräckt väljare frånutfonnning tycks inte heller haPersonvalets
personvaletfå intervjuade väljare ansågMycketpersonkryssa. attatt

svårförståeligt.krångligt ellervar
tredjedelar väljama positiva tillkommunala valen tvådeI var av

Borgerligaflesta sociala och politiskaallrapersonvalet i de grupper.
socialistiska.positivaväljare änvar mer

inte fulltövervikt för personvalstanken avspeglaspositivaDenna ut
väljarnaVisserligen det 44Valdeltagandet.i procentvar av som

enskilt val siffrornavalen, för varjepersonröstade i något men varav
riksdagsvalet, valet tilli 35,2 ibetydligt lägre 29,9 procentprocent

valet till landstingsfullmäktige.och 29,0 ikommunfullmäktige procent
till väljarna frånvanligaste orsaken avståtti särklassDen att att

riksdagsvalet och de kommunala valen debåde ipersonrösta attvar
kandidaterna. vanligastekunskap Densig ha för dåligansåg nästom

personvalstanken.riksdagsvalets del motstånd till Iförförklaringen var
motsvarande skäl litade på partierna.valende kommunala attvar man

inte till kandidaterna understryksförklaring de kändeVäljamas att
valundersökning inriktad kandidatkännedom ifrånresultatet enav

endast partiväljamariksdagsvalet. 44 1998Det procent av somvar
kandidat valkretsen.i den Detkunde någon äregnanamnge

siffranresultatet vid valet dentillsammans med 1991 sämsta som
riksdagsvalför kandidatkännedomen i svenskanågonsin uppmätts

lågstartade Kandidatkännedomensedan mätningarna 1956. ävenvar
endastpersonröstade. Bland dessa väljare det 58bland väljare varsom
Holmbergde på jfrkunde Sörenröstatprocent namnge vemsom

Folke Vem ochpersonkryssar och JohanssonVäljare personröstar
personvalvarför i för SOU 1999:92.Premiär

överlagföregående avsnitt hade väljarnaSom framgått enav
principielltpersonvalssystemet bådeförhållandvis positiv på mersyn

särskilda inriktar sig på hurutformning. studieroch med dess I som
framträderombudsmän uppfattat personvaletpolitiker och partiernas en

i inte oväsentlig gradframför allt avviker densplittrad bild ochmer
enligt studierna.uppfattningfrån väljarnas

mellan väljare,åsiktsöverensstämmelsenundersökningEn av
fallkandidat i dettakandidater med somavses en personen

riksdagsledamot ochriksdagsvaletkandiderade i utan att vara
till personval visardet gäller inställningriksdagsledamöter när en

väljare och riksdags-överensstämmelse mellanpåtagligt bristfällig
användes i 1998gäller det personvalssystemledamöter. detNär som

klart positivaoch kandidaternaval väljamaårs änmervar
Åsiktema framtidens personval skiljer sigriksdagsledamöterna. om

personval mycketväljare och valda. påklart mellan Synenockså är
riksdagsledamöterna. Blandpartipolariserade blandåtskild ochmer
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väljarna finns konsensus kring det nuvarande "äratt systemetavmer
lagom. Bland riksdagsledamöterna det hela 41 villeprocentvar som

ellerminska avskaffa personvalsinslaget. Motsvarande andel enbartvar
bland Blandväljarna. väljarna den34 vanligaste åsiktenprocent attvar

det lagom med personval det 1998 50 procent. Denvar som var
åsikten delades endast 30 ledamöterna. Tanken ökaprocent attav av
personvalsinslaget relativt populär bland ledamöterna. Den stöddesvar

Bland väljarna hade29 utökning personvalsinslagetprocent.av en av
dock bara stöd 16 procent.av

forskare utfört studien,Den Martin Brothén, användersom en
liknelse från försvaret han sammanfattar resultaten. Väljarnanär var
tillfreds med personvalet det 1998. vill ha på ställetDesom var
marsch. Riksdagsledamöter från Vänsterpartiet, Miljöpartiet och

vill däremot minskaSocialdemokraterna personvalsinslaget och lystrar
helt marschtill kommandot medan ledamöter från Folkpartiet ochom

Moderaterna vill öka personvalsinslaget och alltså lystrar till stridsropet
framåt marsch. Riksdagsledamöter från Centerpartiet och Kristdemo-

förenar sig med väljarnakraterna och vill ha på stället marsch jfr
Martin Brothén, Väljare, kandidater och riksdagsledamöter tycker
olika personvalet i förPremiär personval SOU 1999:92.om

Kommunpolitikernas inställning till personvalssystemet är mer
positiv riksdagsledamötemas. tredjedelEn personvals-än attanser
inslaget lagom och tredjedel vill ha enbart partival minskaellerär en
personvalsinslaget avskaffa det och fjärdedel vill öka personvals-en
inslaget. Politiker i de borgerliga partierna generellt positivaär sett mer

företrädare för Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartietän
Folke Johansson Vem och varför i förPremiärpersonröstar
personval SOU 1999:92.

Omudsmännen partiernainom har förhållandevis positiven syn
personvalet. de tillfrågade ansågAv 63 braprocent att systemet var
medan ansåg det dåligt. Ombudsmännens26 synpunkterprocent vara

Ävenföljer de partiernas inställning i frågan. ombudsmännensegna
förväntningarframtida på personvalssystemet har undersökts. Rent

hälftengenerellt partiernas inflytande kommeräntror att attmer
minska. flesta det dock osannolikt med utvecklingDe motanser en
illojala ledamöter. majoritet,En 78 kändisfixeringenprocent, tror att

förväntningarnakommer öka. Vad gäller personvalssystemetatt att
skall leda kontaktertill bättre mellan väljare och valda hela 83tror

detta kommer bli fallet och 72procent att att procent attanser
politikernas lyhördhet kommer öka. angivna siffrorna deDeatt är
genomsnittliga här kanoch partiets allmänna inställningäven sägas att
till förefaller avspeglapersonval sig i förväntningarna för framtiden.
Exempelvis Centerpartiets ombudsmän positivapå effekter medantror



valPersonvalets genomslag 1998 års 77i136SOU 1999:

jfrombudsmänför Vänsterpartiets TommydetFörhållandet är motsatta
Partiemasvitaliserad demokratiparticentrering ochMinskadMöller,

personval SOUförkampanjarbete i Premiärochnominerings-
1999:92.

Massmedia5.2.2

inte på någotvalrörelsebevakning förändradesMediernas genom-
fick alltså ingenpersonvalet. Personvalet störregripande sätt av

helhet.valbevakningen i desstill mediasuppmärksamhet sermanom
för kritiskaöverviktneutral med visshuvudsakiVärderingen envar

radions ochkvällspresssärskilt forgälleromdömen. Detta samt
fannsoch kvällspressbådenyhetsprogram. Itelevisionens morgonpress

kandidatersammanhang däromdömen ipositivatilltendens meren
uppmärk-personvaletbehandlades därkampanjeroch än systemsom

för etermedia där någranämnda gällde dock intesistsammades. Detta
kandidater ochtagitpåträffats i inslaginteinslagpositiva uppsom

Medierna ochJohanssonochAsp Bengtkampanjer jfr Kent
1999:92.för personval SOUpersonvalet i Premiär

betydelse för5.3 Personrösternas

kandidaturvalet

påverkatskandidaturvalethurredovisasavsnittdettaI person-av
med hurjämförautgångspunktnaturligdåDet attärröstema. en

där i principvalsystemeti det tidigarehaskullekandidaturvalet sett ut
effektiviblandtalaravgörande. Manlistordningen omvarensam

föranlettmed detta begrepppersonröstning och personröstemaattavser
intekandidaturval några personröster avgetts.änannatett om

direktinförde begreppetvalkretskommitténochNomineringsrätts-
fallexempel påjfr avsnitt Someffekt 2.4.2.för denna ettbetydelse

betydelse kandirektriksdagsval hadeårsi 1998där personröstema
kommun.Göteborgsi valkretsenför Folkpartietvalutgångennämnas

med kandidaten Evakretsen besattesmandat iFolkpartiet fick ett som
det ökaderiksdagenplats iha tagitskulle inteFlyborg. Hon utan

väljs pådärexempel personrösterpersonvalsinslaget. Ett personen
förvalutgångenbetydelsehaft direkthadessa kan ärsägasattutan

partiet idärkommunStockholmsvalkretsenVänsterpartiet i
valdesSchymanmandat. Gudrunfyrariksdagsvalet person-vann
personvalsspärrentillkommithon inteskulle, ävenröster uppommen
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valdför partiet i kretsen, ändå ha blivit påpå åtta rösternaprocent av
talar ocksålistordningen. Härutövergrund personröstemasman omav

för kandidaturvalet. Med dettaindirekta betydelse attavses
fram förbetydelse för de jämförelsetal räknasfårpersonröstema som

blivit valda påkandidater inte personröster.som
effekter formmedfört andra bl.a. iPersomøalssystemet har även av

dubbelvalsavvecklingde kandidater valts,ordning blandändrad som
sammanställningtabell nedan finnsI 5.6utseendeoch ersättare. enav

tidigarei riksdagsvalsresultatet detförändringarnavisar omsom
hade tillämpats.personvalsystemet utan

uppgifterNågra statistiska5.3.1

Riksdagsvalet

fickställde i riksdagsvaletkandidatersamtliga 7004Av som uppca
personligt lika med ellerröstetalolika större141 ett som varpersoner

på åttaspärren procent.än
vilketblev alla invalda i riksdagenklarade intedemAv spärrensom

till för alla kandidatermandat inte räcktepå partietsberor attatt som
Sammanlagt blevskulle plats i riksdagen. 87kommit över spärren ta
tagit platspåledamöter valda personröster, genomvarav en

blivit valda påFlertalet dessa skulle hadubbelvalsavveckling. av
hade tillämpats. tolv fallpersonval inte Ilistordningengrundval omav

också uttryckasfrångås. kankommit Dettahar listordningen attatt som
bedömning partiernasfall gjort någotdessa tolvväljarna i änen annan

nominerande instanser.
förtabellen kani detalj tabell Urframgår 5.7.sagdaDet mer avnu

riksdagen, namnordnats påkandidater, invalda iförsta utläsasdet att
antal fall ochEmellertid har i116 fall.sammanlagti ettpersonröster en

i fleramed hjälprangordnatskandidat personrösteravsamma
för dessafrån fall dådebortserValkretsar. Om ersättarnaman

ha fåttdubbelvalsavvecklingplatskandidater att ettutantar genom
kandidaterframgår alltså 87åttaröstetal påpersonligt attöver procent

tillträttOskarsson, hardessa, Mikaelriksdagen.personvalts in i En av
personvaldadedubbelvalsavveckling. Av 87grundmandat påsitt av

listordningen detgrundha kommit in påskullekandidaterna 75 omav
förbitagit sigtillämpats medan tolvlisttrognagamla systemet

tabellen markeratskandidater har itolvpartiernas rangordning. Dessa
personvals-ocksåsammanhangfet stil. bör i dettamed Det nämnas att

Karlsson, Skåne V.,kandidat, Anderstilllett attsystemet somen
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visserligen stod på valbar plats, hade blivit utslagen Kent Härstedt,av
han inte själv klarat personvalsspärren.om

De sammanlagt 87 personvalda kandidaterna 25motsvarar ca
riksdagens ledamöter medan de tolv valts heltprocent medav som

frångående listordningen 3,4 De 30utgör procent. procentav ca av
väljarna kan ha fjärdedelpersonröstat sägas riksdagensutsettsom en av
ledamöter och i tolv fall korrigerat partiernas nominerande instanser.
Något fall avvikelse på grund indirekt effekt har inte förekommitav av

riksdagsvalet.i förekomDäremot detta i 64 fall i valet till kommun-
fullmäktige.

Variationema mellan partierna dock relativt vad gällerär stora
antalet personvalda kandidater. Fördelningen följande.är

Moderatema: ledamöter82Av 23 personvalda 28%är
Centerpartiet: ledamöterAv 18 samtliga personvalda 100%är
Folkpartiet: ledamöterAv 17 13 personvalda 76%är
Kristdemokraterna: ledamöterAv 42 3 personvalda 7 %är
Miljöpartiet: 16 ledamöterAv 5 personvalda 31 %är
Socialdemokraterna: ledamöterAv 131 13 personvalda 10 %är
Vänsterpartiet: ledamöter43Av 12 personvalda 28 %är

kan vid första anblickDet verka något förvånande med den lågaen
andelen kandidaterpersonvalda bland Kristdemokraterna. Detta torde
dock ha sin förklaring i utomordentligt andelatt storen av

inom partiet kom tillfalla partiledarenpersonrösterna Alf Svensson,att
kandiderade i samtliga Valkretsar. samtligaAtt ledamöter isom

Centerpartiet och hög andel inom Folkpartiet valts på personösteren
väl med positivaden inställningen tillstämmer personval finnssom

inom dessa partier. På motsvarande den låga andelensätt är
personvalda ledamöter bland Socialdemokraterna sannolikt en
återspegling det lägre intresset för personval bland socialdemo-av
kraterna. Vad kan något förvåna Miljöpartiet,ägnat att är attsom vara
Moderaterna och Vänsterpartiet ligger ungefär nivå. Mansamma
bör dock erinra sig partier med få mandat naturligtvis lättareatt
kommer i hög andel personvalda ledamöter partiän ettupp en som
besätter många mandat. Skillnaden mellan Moderaterna ocht.ex.
Vänsterpartiet kan därför på och vis vadsätt sägas större änvara
siffrorna ovan anger.
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riksdagsvalsresultatetiFörändringar5.6Tabell
års1998

WesterholmBarbroBokommun

EvaLarssonRuwaidaYvonnekommun

Johansson

frånWM-BErsättaren tas
stodenbartrikslistanAl.

laetslistan.

Ändradordning.SilvferstrandKarlsson BengtAnders
LarssonNilsson LenaAnnika

KarlssonAndersSilfverstrand

södra
norra

ochöstra

kommun
orstensson

V.

Värmlandslän

rikslistan.frånMJ,Ersättaren, tas
lcretslistan.stodenbartCOP

KällazRsV.
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kommunfullmäktigetillValet

sammanlagt 13 388kommunfullmäktige valdestillvalårs1998I
vilketpåledamötervaldes 2 904dessa personröster,ledamöter. Av

andel på 21,7 procent.motsvarar en
kommunfull-sammansättningledde tillPersonröstema aven annan

landets 289iskulle ha gjort 175listsystemvadmäktige rentän ett av
Förändringen dockfullmäktigeförsamlingenskildi varje ärkommuner.

siffratill dennauppgår 301. Iantalet avvikelsertotalarelativt liten. Det
högregått förbikandidatfall därsådanaenbartdock inteingår enen

avvikelserocksåflergrundkandidat på personröster,placerad utanav
ochfallindirekt effekt 64följd reglernauppstått omavensomsom

innebäravvikelsendärAntalet fallfall.dubbelvalsavveckling 8 att en
röstetalpersonligthögreenbart i kraftslagitkandidat ettut avannanen

Dettaeffekt 1,71direktvilket procent.uppgår till 229 motsvarar en
uppgick tillriksdagsvaleteffekten idirektamed denjämföraskan som

sammanställningfinnstabell 16bilaga 3349. I123,4 procent enav
förändradtilllettdärde kommuner personröstemaöver samman-en

partierför vilkabl.a.framgårfullmäktige. Dessutomsättning av
gäller.förändringarna

valkretsamadeSärskilt största5.3.2 om

frågasinsemellan mycket ivarierarriksdagsvalkretsar29Landets om
valinför årshade 1998flesta valkretsamaröstberättigade. Deantalet

340 000.ochmellan 110 000varieraderöstberättigadeantalett casom
Stockholmsstorlek.grund sintydligt påsigskildeTvå valkretsar ut av

700 000respektive500 000län hadeStockholmsoch överkommun
höga ital ocksåabsolutapartierna iförRöstetalen ärröstberättigade.

Åttaprocentsspärren antaluttryckt ivalkretsar.övrigaförhållande till
partioch fråntill valkretsvalkretsbetydligt frånsåledesvarierarröster

blirdesto högrevalkretshar iröstetal partiparti. högretill Ju ett en
röstberätti-antaletmellansambandfinnsdetEftersomspärrnivån. ett

återfinnervalkretsenpartierna iförröstetalenochvalkretsgade i en
i deräknat,antaletipersonvalsspärrama, rösterhögstaockså deman

antaletefterräknatvalkretsarfyraLandetsvalkretsama. störstastora
Göteborgslän,StockholmsStockholms kommun,röstberättigade är

dessaÖstergötland. ipartiernaför deRöstestetalen störstaochkommun
varierarSocialdemokraterna,Samlingspartiet ochModeratakretsar,

till högaledakanfaktorertvåDeoch 92015mellan 6 180 röster. som
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spärrtal alltså i första handär antal röstande i kretsenstort och partiets
stöd bland väljarna i kretsen. Då dessa två faktorer samverkar kan det
leda till mycket höga spärrtal i stockholmskretsama, därt.ex. detsom
för kandidaterna i de två partierna,största Moderata Samlingspartiet
och Socialdemokraterna fordrades personligt röstetal på mellanett ca
9 500 och 16 000 Inte någon kandidatröster. i något parti i Stockholms
län hade 16 000 Alföver Svensson,röster. kom mednärmast 15 770.

Redan före valet 1998 uttrycktes farhågor för spärrnivån föratt
vissa partier i de kretsarna skullestörsta bli så hög möjligheten föratt

kandidat i sådant parti bliett personvald i praktikenatten var
obefintlig. riksdagsmotionemaI 1996/97:K20 och K206, föreslogs av
detta skäl någon personvalsspärratt huvud inte skulleöver gälla för
kandidater i stockholmskretsama.

Om parti vinner många mandatett i valkrets det mycketstor ären
osannolikt partiets samtliga mandatatt skall kunna besättas med

med spärmivåpersonröster på åtta Anledningenprocent.en är
huvudsakligen det fordras så högtatt röstetal förett komma iatt upp
spärrnivån antalet Ökathelt enkeltatt intepersonröster räcker till jfr
Personval SOU 1993:21 126. Man kan därför isäga atts. systemet
någon mån särbehandlar partier i Valkretsar.stora Detta har dockstora
tidigare inte något hinder föransetts utgöra ha spärregel iatt samma
både och små Valkretsar. Erfarenheternastora från valet 1998 visar
heller inte på någon påtaglig skillnad i antalet kandidater har blivitsom
valda på i respektivepersonröster mindre Valkretsar.stora Däremot är
andelen personvalda kandidater lägre i de valkretsama istörsta än
övriga. Det har också i diskussionerna personvalet gjorts gällanderunt

de röstetal i stockholmskretsamaatt på åttamot spärrsom svarar en
så höga det iär praktikenprocent omöjligt föratt andraär mycketän

välkända politiker, partiledare ocht.ex. motsvarande, nåattsom
i de partierna.spärren I Stockholmsstörre kommun motsvarade

åttaprocentsspärren för Moderata Samlingspartiet ll 808 Endaströster.
Carl Bildt fick röstetal högre. De kandidaterett komsom var som
dämäst i fråga antalet Anna Kinbergpersonröster med 2 609om var

och Beatrice Askröster med 577. För Socialdemokraternas del
motsvarade 9 542spärren Ingen kandidatröster. fick så många

Närmast Pierrepersonröster. Schori och Nalin Baksi med 5 479var
respektive 4 896 I Stockholmsröster. län uppgick förspärren
kandidater i Moderata Samlingspartiet till 15 920 Närmaströster. var
Lars TobissonF med 34210 För Socialdemokraternasröster. del var

14 406 Närmastspärren röster. Ingela Thalén med 12 230 Iröster.var
debatten har den åsikten har framfört det inte rimligtatt är att
kandidater samlat åtskilligt fler kandidaterpersonröster änsom som
klarat i mindre Valkretsarspärren inte blir personvalda. En annan
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föromöjligti detdetframförts närmastesynpunkt är äratt ensom
frågadet blirväljargrupper attnå till så utanstoraatt omsomperson

personvals-kostsammaomfattande ochmyckettillgripabehöva
gåhelt kommerpersonvalsinslagetförRisken attkampanjer. att

framhållits.ocksåharvalkretsamadeförlorat i största

Kandidategenskaper5.4

betydelseantagits haharantal faktorergranskasavsnittdettaI ett som
utländskaErfarenheter frånf°ar.kandidathur mångaför personröster en

kandidatervårt visarliknarpersonvalsinslagmed attvalsystem som
flestregel fårvalsedlar ipå partiernashögtplaceradeärsom

ofta placerarpartiernatill dettaförklaringarna är attEnpersonröster. av
listan.politiker högtbekantaväljarnadärmed förocherfarna mer
någotSverige intevisarriksdagsval är1998 års attUndersökningar av

faktor iviktigalltsåListplaceringavseende. äri dettaundantag en
antagits hagradvarierandeifaktorerAndrasammanhanget. som

etniskaålder ochkön,gnipptillhörighetkandidatensbetydelse är som
vissdet harkonstateratsHärtill kommer, attbakgrund. ovansom
jfrpersonvalskampanj ellerbedrivitkandidatenbetydelse om

personval", Lenapåkandidater vinnerVilkaHåkansson,Anders
Ålder ochpersonröstning, Henrik Oscarsson,ochWägnerud, Kön
Invandrar-Bäck,ochSoininen HenryMarittapersonröstning, samt

Personval SOUförpersonvalet, alla i Premiärikandidatema
1999:92.

Listplacering5.4.1

innebärabrukathittillsplats harValbarplacerad påkandidatAtt ären
kandidatenvalsedelplaceringsådanfår atteller honhan enatt en

mandatmångafall såfår ipartietinvaldbli vartkommer somatt om
har blivitbetydelselistplaceringensEftersomvalet.föregåendevid det

ocksåharinfördespersonröstningtillmöjlighetensedanmindrenågot
tydligastAllratvetydigt.bli ärkommitplatsValbar attbegreppet mer

detmandat. Iendastfåmedkan räknaparti ettfallde attdetta i ett
kandidatendåValbar platsplacering påinnebar atttidigare systemet

Förstahands-valkretsen.aktuellai denlistapartietspåplacerades högst
minstpartietförutsättningundergaranterad inval togattkandidaten var

inteförstanamnetkannuvarandedetmandat. I systemet sammaett
förekanlistanpålängreeftersom någoninvalsäker påsätt nervara
tolvdei bl.a.vad häntjustDettaflest ärgrund personröster. somav
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fall i riksdagsvalet där1998 kastatpersonröstema partiernasom
nomineringsordning. framgårSom nedan tabell 5:8 har i flertalet fallav
den valda kandidaten varit placerad 2 på listan. I endast två fallsom nr
har kandidater med lägre placering kommit slå högreatten ut en
placerad kandidat. I samtliga fall Skåne harV. det aktuellautom partiet
vunnit mandat i valkretsen. De kandidaterett slagits har i fall10utsom
stått 1 på listan, i fall 2 och i fallettsom ettnr som nr som nr

I övrigt visar de tolv fallen olika konkurrenssituationer. femIupp
fall slog utanför riksdagen sittandeutmanare riksdagsledamöter, iut
fyra fall fanns det inte någon sittande riksdagsledamot för partiet i
valkretsen eller så kandiderade denne inte i valet och i falltre
försvarade riksdagsledamöter sin plats riksdagsledamotmot en annan

nominerats partiets förstanamn. I dessa fall förloradesom tresom
partiet samtidigt sina tidigare två mandat iett valkretsen. Andersav
Håkansson har i Vilka kandidater vinnerrapporten på personval i
Premiär för personval SOU 1999:92 kommenterat dessa fakta
följande "Det uppseendeväckandesätt här fall jämförtmest iär, vart
med förväntningarna på förhand antal kundeatt ett sig in iutmanare ta
riksdagen

Det råder ingen tvekan listplaceringen utomordentligtatt ärom av
betydelse, inte den viktigaste,stor för kandidats möjlighet bliom atten

personvald. Det i första hand de femär första platserna som ger
utdelning och särskilt första platsen jfr den nämnda uppsatsen av
Anders Håkansson Folke Johansson, Vemsamt ochpersonröstar
varför i Premiär för personval SOU 1999:92.
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listordningenha valtsinte skulleKandidaterTabell 5:8 omsom
avgörandevarit

PlaceringAndelNamnValkrets person-
%röster

11.91 2Johnsson,JBlekinge m
13,68 2Sjölund,mAVästerbotten

Hårstedgs 617,94KSkåne v.

211,37Flyborg,EknGöteborgs

211,99Patriksson,RVärmland

Ångsström, 213,39YVästerbotten

216,93HanssonsAKalmar
Å 211.94Torstensson,cV.Götaland V.

216,48S Jonsson,cÖrebro

216,03Värmby,vLKronoberg

29,75Samuelsson,MJönköping mp
68,32Oskarsson,kdMUppsala

3fp, 3c, lv,2m, ls,ll kretsar
lkdlmp,

Källa: RSV.

Kön5.4.2

införandevisarforskningnågoninte attfinnsDet avsom
deninflytande påavgörandenågotmedförpersonvalssystem

församlingar. Deti valdasammansättningen ärkönsmässiga numera
valsystemländerna ärnordiskadekunskap oavsettetablerad att

karriär.politiskvillför kvinnor göraförhållandevis somgynnsamma
mycketStortingetnorskavalet till deti ärpersonvalInslaget av

bådapersonvalssystem. IrenodlatFinland harmedanbegränsat ett
respektive parlamentikvinnorepresentationen ettländerna är ur

frånuttrycktesårs valInför 1998mycket hög.perspektivinternationellt
personvalför inslagetfarhågormassmedia,iinte minst attolika håll, av

ocksåfickkvinnor. Mänmissgynnaskulle kommai valsystemet att
705de 5331kvinnor. Avflerbetydligt personröster änsammanlagt
ochtillföll 955 563riksdagval mäni 1998 årspersonröster avgavssom

62alltså rösternablevFördelningen procentkvinnor. att578 142 av
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tillföll manliga kandidater och 38 kvinnliga kandidater. endastIprocent
valkrets, Skåne fick kvinnorS., sammanlagt fleren personröster än

Med tanke vadpåmän. listplaceringens betydelsesagtssom ovan om
bör i detta sammanhang framhållas samtliga valsedlar iatt av
riksdagsvalet toppades 33 kvinnor. Forskningsresultat visarprocent av

kvinnor får fler i Valkretsaratt där kvinnapersonröster listan.topparen
Däremot den positiva effektenär hög listplacering inte likaav en
markant för kvinnor för Oaktat detta visarmän. undersökningarsom att
egenskapen kön generellt relativt underordnadär betydelsesett förav
hur många kandidat erhåller.personröster Ett visst sambanden antas
finnas detta Dessutom det flerär kvinnorsvagt. män änmen var som
placerats främst på partiernas valsedlar. Detta fick dock inte något för
kvinnor negativt genomslag fördelningenpå mellan och kvinnor imän
riksdagen efter 1998 års val jämför med tidigare val.om man
Riksdagens sammansättning efter valet kvinnor149 och 200 män.var
Den procentuella fördelningen blev därmed 42,7 kvinnor ochprocent
57,3 Detta innebär kvinnorepresentationenmän.procent ökat sedanatt

då1994 andelen kvinnor uppgick till 40,4 Av de ledamöter87procent.
personvaldes till riksdagen 57 ochär 30 kvinnor, dvs.mänsom

fördelningen 66,2 respektive 33,8är Inom partierna blev denprocent.
könsmässiga fördelningen bland de personvalda följande:

Moderaterna: 20 och kvinnor3män
Centerpartiet: 8 och kvinnor10män
Folkpartiet: 8 och kvinnor5män
Kristdemokraterna: 3 män.
Miljöpartiet: 3 och kvinnor2män
Socialdemokraterna: 8 och 5 kvinnormän
Vänsterpartiet: 7 och kvinnor5män

de tolvAv kandidater valdes riksdagen med frångåendesom av
listordningen fem kvinnor och sju Om personval inte hademän.var
tillämpats hade fördelningen i stället varit fyra kvinnor och åtta män,
dvs. listordningen fått hade kvinna mindreavgöra valts tillom en
riksdagen.
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års1998i riksdagen efter valKvinnor och mänTabell 5.9

MänKvinnor

% Tot. antal% AntalAntalParti

49,6 66 50,4 13165

69,5 8230,5 5725m
1855,6 8 44,410c

64,735,3 1l 176

4341,9 25 58,118v
50,0 1650,0 88mp
59,5 4240,5 2517kd

349200 57,342,7Totalt 149

upplysningstjänst.RiksdagensKälla:

under-och visarval mellan kvinnorgäller väljarnasså mänVad
i ungefärkvinnor ochsökningar personröstarmänatt samma

påkvinnor påsåvälomfattning och änröstar mänmänatt mersom
kvinnorpåhögre andel kvinnordock änkvinnor. röstarDet är somen
kvinnorutsträckning påi ärvad Den röstarstörstmän gör. somgrupp

kunniga ochvälutbildade, politisktväljarekvinnliga ärsomunga
på kvinnori minst utsträckningintresserade. Den röstar ärsomgrupp

undersökningarväljare imanliga och kvinnligaDåvälutbildade män.
kandidatens kön detbeslutfått motivera sitt personrösta äratt som

region/ort.prioriterar Dekvinnliga väljare medanoftast männämns av
påi regelsitt val med kön harmotiverathar personröstatmän ensom

det finns visstresultaten har tolkatsantyddakvinna. De ettattsomnu
val då demedvetetkvinnliga väljare gjortför antagandetstöd ettatt

formotsvarande beläggdet finnsintekryssat kvinna attattmenen
Wägnerud, Kön ochjfr Lenapåmedvetet mänröstaattmän satsat

ochJohansson, VemFolkepersonröstning personröstarsamt
personval, 92.för SOU 1999:varför iPremiär

Ålder5.4.3

valefter årsökade något 1998riksdagsledamöternablandMedelåldern
demgenomsnittliga ålderndrygt 49 år. Denligger påoch somnu

Skillnaden såår.högre eller 51något ärpåvaldes in ärpersonröster
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liten det sannolikt inte låter sig den ökade genomsnitts-att sägas att
åldern följd personvalssystemet tillämpats.är atten av

MedelåldernTabell 5.10 i riksdagen

1994

48,4

51,5

50,5

52,7

46,4v

48,9mp
kd 48,8

Medel 49,3

Källa: Riksdagens upplysningstjänst.

finns inteDet heller någon skillnad mellan 1994 och 1998 årsstörre
riksdagar denpå åldersmässiga spridningen blandom man ser
ledamöterna. tabellSe 5.11

ÅldersmässigTabell 5.11 fördelning bland riksdagens ledamöter
1994 och 1998

1994 1998
18-24 5 l
25-29 1l 12
30-34 17 20
35-39 18 24
40-44 38 36
45-49 78 55
50-54 77 93
55-59 72 69
60-64 29 29
65-69 4
70-74 -
75 -

349

Källa: Riksdagens upplysningstjänst.
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varit klarlagt det finns samband mellanSedan tidigare har det att
och politiska åsikter och beteenden. aktiva ochväljarnas ålder Det

Äldrepolitiska deltagandet med ökande ålder. väljareengagerade växer
erfarenhetrutin och politisk och har oftasthunnit samla på sighar mer

grunda sina röstningbeslutkunskaper Yngreänstörre att yngre.
självständiga, rörliga och trendkänsliga och bestämmerväljare är mer

skallför hur desig rösta.senare
har särskilt sambandet mellan ålder ochEfter års val1998 person-

de forskningsprojekt rådet har låtitundersökts iröstning närmare som
väljare visade sig positivt inställda tillgenomföra. Yngre vara mer

återspeglade sig dock inte på något tydligtpersonval äldre. Detta sättän
röstningsbeteendet. Andelen personröstande i olikadet gällerdå

skilde sig inte åt.åldersgrupper nämnvärt
undersökningsresultatenriksdagskandidatema visarVad gäller att

andraår har varit något aktivakandidater i åldersgruppen 41-55 änmer
gäller vanligaste kampanjaktivite-det delta i deåldersgrupper då att

hålla anföranden, delta i debatter eller författat.ex. attterna som
åldersgrupp också flitigare andrainsändare artiklar.och Denna änvar

gäller använda personligt utformat kampanj-vadåldersgrupper att
Arbetsplatsbesök däremot vanligare bland de äldrematerial. var

framhållakandidaterna. finns skäl skillnaderna i kampanj-Det att att
de olika åldersgruppema särskiltaktiviteter mellan inte är stora.
gäller frågan kandidats ålder hade någonVad därefter om en

kandidaten fick harinverkan på hur många personröster som
Forskningsresultaten visar det finnsvisst samband.framkommit attett

kandidater äldresäkerställd effekt innebärliten ärattsom sommenen
sannolikhet bli valda kandidaterhar50 år än ärstörreän att somen

tillhar väljarna tendens sinDessutom personröstatt ge enenyngre.
fenomen kallas förålder de själva. Dettakandidat iär somsammasom

manliga väljare. Blandåldersmatchingseffekt och gäller enbart
inte något samband mellan åldersöverens-kvinnliga väljare finns

Ålder ochpersonröstning jfr Henrik Oscarsson,stämmelse och
för personval SOU 1999:92.personröstning i Premiär

Invandrarbakgrund5.4.4

invandrarbakgrund har utnyttjat personvalsinstrumenetKandidater med
sådan bakgrund.utsträckning kandidaterungefäri utansomsamma

mindrekampanjer har dock sannolikt varitInvandrarkandidatemas
främst fått invandrarkandidater påkostnadskrävande. Det att satsasom

frånupplevelsen stöd denpersonvalskampanj är ett svagt egnaaven
invandrarföreningarstöd fråni kombination medlokala partiledningen
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och fackliga organisationer. förefaller inte personvals-Det attsom
institutet i någon utsträckning invandrarkandidater. Justörre gynnar
mindre partiets inflytande kandidatens inflytandeoch destostörre är

invandrarbakgrundmindre merit. Dock tycks invandrar-är en
personvalskampanjer förkandidaternas ha halt viss betydelse huren

framför fullmäktigeblivit Valda allt till ersättaruppdrag imånga som
församlingarna jfr Maritta Soininen och Bäck, Invandrar-Henry

personvaletkandidatema i i för personval SOU 1999:92.Premiär I
framhållsnämnda införandet personvalet inte varitden rapporten att av

för invandrare partimedlemmar och kandidater.meningslöst ärsom
har för kompensera för stöd frånPersonvalskampanjer startats att svagt

Personvalssystemet ökatbedöms också ha invandradedet partiet.egna
plattform föroch ha skapat heltpartimedlemmars engagemang en ny

engagerade invandrare.icke partipolitiskt

andra effekterVissa5.5 av

personvalssystemet

på ValdeltagandetInverkan det allmänna5.5.1

har under 1900-talet legat internationelltValdeltagande i Sverige på en
det under period från slutet 1960-talethög nivå. Särskilt högtsett var av

1980-talet, då omkring deoch till i mitten 90 procentav av
de allmänna Sedan dess emellertidröstberättigade deltog i valen. har

minskat i såväl riksdagsvalet i deValdeltagandet successivt som
års riksdagsval uppgick Valdeltagandet tillkommunala Valen. 1998I

Valdeltagandet i valet till landstingsfullmäktige och81,4 procent.
uppgick till respektivekommunfullmäktige 78,1 78,9 Dettaprocent.

i de till sin lägsta nivåinnebär Valdeltagandet allmänna valen sjunkitatt
mycket lång tid.

med fram svensktRedan i samband arbetet med ettatt ta
effekteruppmärksammades frågan Vilkapersonvalssystem somom

medföra för beteende.ändringar i valsystem kan komma väljarnasatt
material särskilt behandlar det allmänna ValdeltagandetNågot som

Ökatjfr personval f..redovisades dock inte SOU 1993:21 55 Is.
utvärderingen Val till Europaparlamentetsamband med års1995av

konstaterades relativt tredjedel, demandel,att storen ca en av som
hänvisade till krångliga.avstod från de ansåg reglerna Manröstaatt att

bör då komma ihåg reglerna för val något annorlunda dedetta änatt var
nuvarande och regelsystemet massmedia utmålats svåraatt attav som
förstå jfr Utvärderatpersonval SOU 1996:66 56.s.
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utförtsUndersökningar efter 1998 års val visar attsom person-
röstningsreglema upplevtsinte förståsvåra och de ocksåatt attsom
uppfattats korrekt. torde följdDetta bl.a. reglernaattvara en av
förenklats jämfört med dem tillämpades vidsom
Europaparlamentsvalet 1995 och 1998 års val föregicksatt av en mer
omfattande informationsinsats tidigare. väljarnaDessutom har fåttän

vid personvalssystemet.vissen vana
officiellagenomgång den valstatistiken inteEn visar på någotav

omfattningentydligt samband mellan personröstandet och detav
allmänna valdeltagande. I 8 Valkretsar låg såväl andelen personröstande

andelen röstande förhållandetgenomsnittet. kretsar detI 3översom var
omvända. Valkretsar andelenI ll personröstande lägre änvar
genomsnittet medan andelen röstande det genomsnittligaöversteg
valdeltagandet. återstående Valkretsar förhållandetI 7 det omvända.
Undersökningar visar opinionsövervikten bland väljarna föratt ett

personval jfrvalsystem med avsnitt finns bland de icke5.2.2 även
personvalsreformenröstande och inte skäl avstånämnsatt ett attsom

från jfr Holmberg,Sören Väljare personkryssar i Premiärröstaatt
för personval SOU 1999:92.

Antalet listor5.5.2

Möjligheten för parti i valkrets lansera fleraett att samma
valsedelstyper, listor, följd fria nomineringsrättendenär en av som
utgjort hömpelama i den svenska valordningen. har ocksåDeten av
sedan lång tid tillbaka inom funnits traditionpartierna olikaatt aven
skäl fram med flera listor i någon eller några Valkretsar.

Personvalskommittén utgick från skullepersonvalssystemetatt
minska partiernas behov flera listor. Nomineringskrets- ochav
valkretskommittén konstaterade det inte gick dra säkranågraatt att

den försöksvalenslutsatser i frågan grundval erfarenheterna i årav
Vad till1994. gäller valet Europaparlamentet konstaterade1995

kommittén det förhållandet och kandidat förekommitatt att en samma
flera listor uppfattatshade förvirrande väljare ochpå som av

massmedia. Kommittén uttalade följandebl.a. i det sammanhanget:
"Erfarenheterna från särskilt valet till vidEuropaparlamentet ger
handen valsedlarantalet med olika namnlistor måste begränsas.att

kan betonasPartiernas detta sammanhang.inte Deti äransvar nog
därför vikt antalet valsedlar valkrets begränsas långt detsåattav per

Ökatgår." personvalUtvärderat SOU 1996:66 64, ävens. se
personval SOU 1993:21 134.s.
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listor i riksdagsvalettotala antalet och de kommunalaDet valen har
från vidminskat 4 600 1994 års val till till valet3 700 1998. Iöver ca

minskade antaletrikksdagsvalet listor från till i till317 232, valet
frånkommunfullmäktige 3 387 till 770 och valet till landstingsfull-2

till förefallermäktige från 739. Det därmed partierna funnit975 som
antaletanledning begränsa listor i enlighet med det citeradeatt

uttalandet..
riksdagsvalet förekom alltså sammanlagtår 1998 232 olika listorI

för riksdagspartierna. huvudsak har partierna valt framI medatt
endast lista i varje valkrets. Kristdemokratemas lanseringen av

tydligt undantag frånkandidater den strategin. Partiet har iutgör ett
haftsamtliga Valkretsar två rikslistor och minst kretslista. Ien

uppställningen hur listor varje riksdagspartinedan många använtanges
i 1998 års val.

Tabell 5.12 Antal listor parti och valkretsper

listaSocialdemokratema: i 28 kretsar och två listor i kretsen en
listaCenterpartiet: i 28 kretsar och två listor i kretsen en
lista i tvåFolkpartiet: 27 kretsar och listor i två Valkretsar.en

Kristdemokraterna: listor i och fyra listor28 kretsar i valkrets.tre en
lista tvåModerata samlingspartiet: i kretsar och listor i fyravalkretsar.25en

Vänsterpartiet: lista i kretsar.29en
Miljöpartiet: lista i kretsar.29en

Källa: RSV.

den totala minskningen antalet listor delvisfinns skälDet att anta att av
följd bl.a.kan förklaras personvalssystemetattsom en av ger

konkurrerakandidaterna inom och parti möjligheten påett attsamma
använda strategin fleranågorlunda lika villkor behöva medutan att

den synvinkeln strategin med flera listorlistor. positivt iDetta är attur
leda till resultat till följd dubbelvalsavvecklingvalkrets kansamma av

svårförutsägbara. Risken för detta särskilt fåtalärär stor ettomsom
kandidater både på rikslistor och kretslistor i flera Valkretsarstår överst

Dubbelvalsavveckling5.5.3

blir vald, valkretskrets detkandidat plats, i måsteOm äntar enen mer
företräda.vilken valkretsarna kandidaten skall Denavgöras av som

kallas för dubbelvalsavveckling. avsnitt 2.2.3 finnsI enprocessen
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kortfattad redogörelse för dessa regler. Trots grundprincipen föratt
dubbelvalsaweckling kaninte särskilt komplicerad visarsägas vara
erfarenheten reglerna dubbelvalsavveckling emellanåt leder tillatt om
resultat uppfattas oväntade. Detta gäller framför allt isom som
situationer då valtparti gå fram med s.k. saxade listor i ellerett att en

fallflera Valkretsar. sådana kanI det bli svårt förutse alla tänkbaraatt
resultat.

riksdagsval harI 1998 års dubbelvalsavveckling förekommit i 31
fall. AlfValkretsar har Svensson dubbelvalsawecklats.I 26 Birger
Schlaug och Marianne Samuelsson har dubbelvalsawecklats i två
respektive valkrets, Siv Persson, och Stig Sandsröm, har dubbelval-en
avvecklats i valkrets vardera. kandidaternaAv de nämda hade allaen

Stig Sandström fått personliga röstetal iutom översteg spärrensom
de tillträttbåde den valkrets där mandatet och där de dubbelvals-

awecklats. Stig Sandström erhöll sin placering i båda valkretsama på
jämförelsetal.grund av

dubbelvalsavvecklingenProblematiken kring har uppmärksammats i
debatten efter valet. har diskussionenFrämst det förhållandetrört att
Kristdemokraterna framgått med flera listor i samtliga Valkretsar där

och Alf Svensson, förstastått på plats på många listor.ett samma namn,
förhållande kombinationDetta i med fåttpartiet mandat i de flestaatt

Valkretsar och Alf Svensson fått många har lett tillpersonrösteratt att
han namnordnats bland partiets kandidater iettnummersom
sammanlagt 27 Valkretsar. Vid dubbelvalsavvecklingen har reglerna
medfört bl.a. Alf efterträdare i vissaSvenssons fall kommit bliatt att en
kandidat egentlignågon anknytning till den aktuella valkretsen.utan

så blivit fallet beror bl.a.Att partiet i valkretsen framgått medatt
både riks och kretslista. fallEtt uppmärksammatsannat ärsom
valresultatet Kristdemokraternaför i Uppsala läns valkrets. leddeDär
dubbelvalsavvecklingen Alf Svensson till kandidat, Mikaelattav en

placeradOscarsson, partiets listorsom var som nummer sex en av
blev utsedd till riksdagsledamot.valkretsens skedde beroddeAtt så på

Mikael denOskarsson enda partiets kandidater i valkretsenatt var av
förutom Alf hade personligt röstetalSvensson, åttaöverettsom,

procent.
Vad gäller dubbelvalsavvecklingen Siw konstaterasPersson kanav
hon mandatetkom tillträda för Skåne läns ochatt att östranorra

valkrets. den hade honI kretsen personligt röstetal 26,66ett procent
vilket Skånel 797 I läns södra valkrets dubbelvals-röster.motsvarar
avvecklades hon med personligt röstetal på 20,97 vilketett procent

2 216 Siw Persson erhöll alltså sitt mandat i den kretsröster.motsvarar
där hon hade sitt relativt väljarstöd, dock faktisktstörstasett rentsom
utgjordes färre väljare i den krets där hon dubbelvalsavvecklades.änav
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reglerna i vallagen. Beträffande Birger Schlaug ochmedDetta stämmer
Samuelsson kan båda kandiderat iMarianne ännoteras att mer en

grund rangordnats först ivalkrets och de på änpersonrösteratt av mer
krets.en

del problematiken kring dubbelvalsavvecklingendå någonKan av
till personvalsrefonnen besvara den fråga detdirekt kopplas För äratt g

föregående riksdagsvalet.på detintresse att seav
riksdagsval ägde dubbelvalsavveckling i sju fall.Vid års1994 rum

dubbelvalsavvecklades Hellsvik, Birgerkandidater GunDe som var
Samuelsson och Alf Antalet fallSchlaug och Marianne Svensson. av

dubbelvalsavveckling år 1994 alltså färre vid 1998 års riksdags-änvar
Ökningen antalet fall dubbelvalsavveckling beror såval. gott somavav

betydligt flerKristdemokraterna i års val vunnituteslutande på 1998att
och Alf därför blivit i mångamandat tidigare Svenssonän att ersatt

Även idirekt följd personvalssystemet.inteValkretsar. Detta är en av
jämförelsetal, i stället för personligakandidaternasdärett system

hade Alf grund sin placeringavgörande Svensson påröstetal, varit av
och dubbelvalsavvecklinglistorna namnordnatspå ettsom nummer

kan personvalssystemet leda till delvismåst Däremotäga ett annatrum.
vilketmed jämförelsetal både i frågaresultat vad görän systemet om

ledamoten skall tillträda och i fråga vilkenmandat den valda omsom
tillträda mandatet blir ledigt efter denkandidat kommer att somsom

samtligadubbelvalsavvecklade. tabell 5.6 harI angettsovan
inträffat vid riksdagsval jämfört med vad1998 årsförändringar som

personröstning förekommit.blivit resultatet inte Detskulle ha omsom
kopplad till dubbelvalsavveckling.särskilt förändringen ärnäranges

fördubbelvalsavvecklingen inomkan konstaterasDet att ramen
detfall medfört skillnad jämfört medpersonvalssystemet i åtta en aharAvvikelsema för Kristdemokraternatidigare tillämpade systemet.

iskall tillträda det mandatgrund kandidatföljande orsaker. På attav en
Alfpersonliga röstetalet hareller har det relativtdär han hon största

i Jönköpings län och inte i Stockholms läntillträtt mandatetSvensson
harresultatet med det tidigare I Uppsalavilket skulle ha blivit systemet.

till Mikael grunddubbelvalsavveckling lett Oscarssonatt av
effekterledamot i riksdagen.in Dettagått ärpersonröster somsom

Kristdemo-Vad gäller avvikelsema förpersonvalssystemet.beror på
Alflän och Malmö kommun har Svenssoni Västmanlandskraterna

i respektivepartiets listor, rikslista,förekommit endastpå tre enen av
båda kretsarnavald på ivalkrets. blevHan personröster trots att

fick fler partirösterhan alltså intekretslistorna, där änupptagen,var
lettpersonröstning hade detta givetvis tillrikslistan. I attutanett system

blev resultatet i ställetkretslistan tagit mandatet. Nuförsta pånamnet
Eftersom enligtdubbelvalsavvecklas.Alf Svensson måste ersättarenatt
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från där den valda ledamotenreglerna skall listagällandede tas en
kretslistannågon kandidat enbart står påkan inteförekommer som

aktuella resultatet med dei fråga.komma Det överensstämmer
grund för utformningen reglerna. Anderslegat tillprinciper avsom

personval iVilka kandidater vinner påsinhar iHåkansson uppsats
kommenterat dennaför personval SOU 1999:92Premiär närmare

från vilken listasammanhanget påpekas frågankan ieffekt. Det att om
jfri flera olika utredningarhar uppmärksammatsskall hämtasersättare

ÖkatÖversyn personval.SOU 1980:45, SOU 1993:21vallagen 2av
ff.Utvärderatpersonval SOU 1996:66 85särskiltoch s.

för Folkpartiet, nämligen Siwgäller avvikelsen PerssonVad att
fått färrevalkrets där hon faktiskt hademandat itillträdde sitt renten

krets, det följd personvalssystemet.i ärpersonröster än annan en aven
haröverensstämmelse med vad varit ManiResultatet står avsett.som

skulle missgynna befolkningsmässigt smådetnämligen attansett
fickpersonliga röstetaletfaktiska och inte det relativadetValkretsar om

vallag, 1996/97:70 f..jfr 229avgörande Ny sprop.vara

5.5.4 Ersättarsystemet

förföreslog innebarPersonvalskommittén ersättareattett system som
personliga röstetalde valts med stödkandidater,valda oavsett avom

från den listajämförelsetal, skulleeller grundpå utses mestsomav
kandidaten fått sitt mandat.valda Personröstemabidragit till denatt

det gälldefullt genomslagfick därigenom inte ersättare.när utseatt
och i valet tillförsöksvaltillämpades i 1994 årsSystemet

problem vidvisade medförasigEuropaparlamentet år 1995. Det stora
valkrets-Nomineringsrätts- ochmandatfördelning.sammanräkning och
revideratförslag tillutvärdering framefter sinkommittén lade ett ett

skallförsta hand alltidinnebar bl.a. iersättareattersättarsystem som
kandidat fått itotala antaletgrundval detpå personrösterutses enav

vederbörande kommitförutsättningundervalkretsen över spärren.att
flera olikapårollalltså ingenspelarDet personröstema avgettsom

jämförelsetal skallgrundkandidater valts påförlistor. Ersättare avsom
helt listtroget Förutomliksom tidigare på ärsätt. att systemetettutses

föreslog, innebärPersonvalskommitténdettillämpaenklare änatt som
ersättarsidan.påfår fullt genomslagocksådet ävenpersonröstemaatt

itillämpades för första gången 1998lagstiftning ochtillFörslaget ledde
ff..Utvärderatpersonval 1996:66 85SOUval jfrårs s.

riksdagsval hari årstill 1998de kandidaterAv ersättareutsettssom
dessa skulleFlertaletpå åttaröstetalfått personliga16 över procent. av

inte hadepersonröstningha erhållit sin plats ävenersättare omsom
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tillämpats. I fall har dock medförttre omkastningar.personröstema I
Halland Ertsbom, förstaJan ersättarplatsen i ställettog för den tredje. I
Värmland blev Ola Persson, förste i stället för andre.ersättare I
Västerbotten utsågs Tomas Mörtsell, till för kandidatersättare en som
stod på lista han själv.änen annan

Personvalet har således fått visst begränsat genomslag påett
ersättarsidan och några oförutsedda effekter kan kopplas tillsom
personvalsreformen förefaller inte ha uppstått vid utseende ersättare.av
Systemet har fungeratockså några komplikationer vad gällerutan
sammanräkningen.

Särskilt det kommunala ersättarsystemetom

Kommunfullmäktige beslutar enligt kap.5 4 § kommunallagen och 18
kap. § vallagen hur55 många skall finnas förersättare som
ledamöterna i fullmäktige. Antalet skall viss andel dock högstutgöra en
hälften det antal platser varje parti får i kommunen. sambandIav som
med den vallagens införande ändrades reglerna för utseendenya av

Ändringenför kandidater valts till kommunfullmäktige.ersättare som
innebar sammanfattningsvis det alltid skulle minst tvâatt utses ersättare
för partier fått eller två mandat. Anledningen till ändringenettsom var

små partier i fall kunde komma erhålla för fåatt annat Denatt ersättare.
ordningen har i huvudsak slagit väl i de fall kommunfullmäktigeutnya

beslutat andelen skall uppgå till hälften. flertaletatt ersättare I fall har
kommunerna också bestämt andelen till hälften. Emellertidersättare
kan viss skevhet uppstå då andelen bestämts till kvotdel. Omen annan

andelen l/3 kan parti, erhållerär mandat, kommat.ex. fåett tre attsom
endast medan parti fåttersättare eller två mandatett etten som

får Effektertvå detta slagersättare. kangaranterat undanröjasav
reglerna för utseende justeras på såatt detersättare sätt attgenom av

alltid skall minst två för partier representerade iersättareutses ärsom
fullmäktige.

Sammanräkningen5.5.5

Införandet möjligheten innebar ytterligarepersonröstaatt attav
arbetsmoment vid Sammanräkningen tillkom. Samtidigt innebar
avskaffandet strykningarnas formella betydelse och begränsningenav

möjligheten skriva till på valsedlar vissa förenklingar iattav namn
sammanräkningsförfarandet. Enligt den tidsplan RSV hade gjortsom

för länsstyrelsemas sammanräkning skulle riksdagsvaletupp vara
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efterfärdigräknat på onsdagen valdagen, kommunvalet söndag en
vecka efter valdagen och landstingsvalet onsdagen andra veckan efter

hållasvaldagen. Tidsplanen kunde och sammanräkningen fungerade i
arbetethuvudsak bra. Dock kom bli något resurskrävande änatt mer

vad förutsatts. förhållandet strykningamaDet inte längre harattsom
innebär förenkling.formell betydelse viss Dock tillämpadesnågon en

förenklingsregleri det gamla valsystemet innebar struknaredan attsom
endast undantagsvis räknades. betydelseAv förstörrenamn samman-

flertalet partierräkningen hade anmält kandidater vilket fick tillattvar
till tillskrivnaföljd hänsyn inte behövdenågon änatt tas annatnamn

förutsättningundantagsvis, vilket för den uppgjordaattvar en
hållas.tidsplanen skulle kunna

Företeelser upplevts problem i5.5.6 som som

sammanräkningsarbetet

Parodiska partbeteckningar

förekom i valLiksom vid tidigare val det 1998 års åtskilliga valsedlar
partibeteckningar Nisse Manpower ochmed parodiska påt.ex.som

riksdagsvalet förekom valsedlarBakpartiet. Vid 4 400 med sådanaca
helt blank valsedel ogiltigpåhittade partibeteckningar. En är men en

partibeteckning, uppenbart påhittad, skallvalsedel ävenupptarsom
fall kan det dock svårt detgodkännas. vissaI avgöraattvara om som

valsedel kan uppfattasskrivits till överhuvudtagetpå som enen
föranleda bedöms giltig.skallpartibeteckning röstenatt somsom

skiftar också mellan olika länsstyrelser. HärtillPraxis i denna fråga
parodiska beteckningama tilldrar sig mycketkommer deatt

valmyndighetemafrån media och därmed innebäruppmärksamhet att
beteckningar vid tidpunkt dåförfrågningar dessatvingas ta emot om en

resultatet från valet.behövs för sammanställaalla attresurser
parodiska partibeteckningar ingår bland devalsedlar medEftersom

också betydelse för olika spärreglerfår degiltiga rösterna t.ex.som
landsting.val till riksdag, EU-parlamentet ochsmåpartispärren vid

Även fria påverkas.för tilldelning valsedlargränsen av

personmarkeringarOtydliga

problem vid sammanräkningenVad också uppfattats ärettsomsom
personröstmarkeringar. förekommerotydliga Detbedömningen attav

förutanför markeringama avseddamarkeringarväljare ärgör som
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eller på sådant det kanpersonröstema svårtsättett att avgöraattvara
eller flera lämnats, då väljarenpersonröster t.ex. görom en en

Ävenmarkering både före och efter kandidatnamnet. understrykningar
och inringade förekommer. RSV har framhållit risken för attnamn
praxis vid bedömningen blir olika från länsstyrelse till länsstyrelse och
framhållit förtydligasvallagen bör så det klart framgåratt sätt att att
väljaren skall sin markering i den därför avsedda ellergöra rutan att ett
uttalande den innebörden i förarbetena.görsav

Ãngerröstning

Med ångerröstning väljare har förtidsröstat,attavses en som
postkontor eller i röstningslokal, i sin vallokal påröstarnyttannan
valdagen. fall gällerI sådana den lämnats i vallokalen.röst som
Möjligheten ångerrösta finns ända till dess vallokalernaatt stänger
valdagen. Vid val förekom1998 års det fall,i 136 vilket1 innebär att
ångerröstningen inte ökat sedan föregående val.

Hanteringen ångerröstningen medför den preliminära rösträk-attav
ningen försenas eftersom och andra förtidsröster inte kanpoströster
läggas i förrän med säkerhet väljaren inte kommervet attumoma man

i sin vallokal. önskemålDet frekvent framförts frånröstaatt mestsom
landets valnämnder efter 1998 års val ångerröstningen slopas heltär att
eller begränsas. har instämtRSV i så bör ske.att

Övriga synpunkter från5.5.7 valmyndighetema

valsedlarFria och utläggning partimarkerade valsedlarav

Enligt kap. vallagen6 8-10 under vissa förutsättningarstatensvarar
för kostnaden för valsedlar till partier deltar i val till riksdag samtsom
landstings- kommunfullmäktigeoch liksom för partier deltar i valsom
till Europaparlamentet. Vad gäller val till riksdagen och Europa-
parlamentet gäller partier får eller vid något de tvåatt senastesom av
valen fått i landet har till valsedlarän rösternaprocent rättmer en av
kostnadsfritt. deFör kommunala valen gäller partiet skallatt vara

fullmäktigei eller få plats där förvaletrepresenterat att statengenom
skall för kostnaden. Enligt kap.9 12 § vallagen gäller iattsvara
röstningslokaler skall partimarkerade valsedlar för samtliga val läggas

för vidpartier något de två valen fåttut änsenastesom av mer en
i hela landet.rösternaprocent av

En följd reglerna fria valsedlar kan bli parti vid valatt ettav om som
fått minst1 i landet i val får färre2rösternaprocent rösteren av men
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till valsedlar i val partiet då kanändå har rättän trots attprocenten
mindre andra smâpartier.krympt så detha änäratt
valmyndighetema lägga partimarkeradeSkyldigheten för att ut

i valen fått minstvalsedlar partier något de tvåför senastesom av en
ovillkorlig. innebär valsedlar skallDettaärrösterna attprocent av

kandidatlistor.partiet inte har Valsedlar skallnågraläggas ävenut om
partiet huvud inte önskar delta i val.läggasockså överatt tagetut trots

från förändringarsig avstå föreslå någrahar förklaratRSV att av
gäller skyldighetentilldelning valsedlar. Vadreglerna fri attavom

föreslagit partier önskar utnyttjahar verketvalsedlarlägga attut som
månader före valet skall anmäla detta.rättighetensig den senast sexav

Kandidatanmälningarna

skall anmälasin partibeteckningregistreratpartiEtt nämntssomsom
partibeteckningen skallnågot skydd förkandidatersamtliga sina om

uppnås det någonstånd. Skyddet på dettillkomma sättet att avom
frånicke anmält så bortser dettapartiets valsedlar finns ett namn man

denfastställer enligt kap. 19 § vallagensammanräkningen. RSV 5vid
Införkandidater skall ha gjorts.tidpunkt då anmälningarna senastav

Anmälan skallapril sista dag för anmälan.val den 19981998 års 24var
vederböran-eller, bestämmer, tilltill RSV såskriftligen RSVgöras om

ombudetombud ellerpartietsde länsstyrelse. Det är somen person
skall skriftligen förklaraanmälan. Kandidaternaskall görautsett som

Förklaringen skall skickastillstånd anmäla dem.partietde attatt gett
anmälanobefintliga iKandidatemasmed anmälan. omnamn anses vara

tillstånd anmäladet har fått kandidaternaspartiet inte kan visa attatt
inte endastanmälda kandidater trycksNågon listadem. utanöver en

anmält kandidater.vilka partierlista över som
praktiska skäl måsteför anmälansista dagenförhållandetDet att av

problemsig medföraföre valdagen har visathalvåromkringligga ett
anmälda kandidaterna intedeeller någraframför allt i de fall någon av

partikan uppståkandidatur. situationenvid sin Denstå kvarkan att ett
olika skäloch valdagenanmälningsdagenmellanunder tiden av

mandat intealla partietskandidater risk uppstårförlorar så många attatt
partiockså uppståMotsvarande situation kanbesättas.kan ettom

få kandidater.anmält för
gällandetolkningenverket gjort denförklaratharRSV att av

kunde ändraskandidater intebeslut anmälapartietsbestämmelser attatt
kandidatervilkakandidatanmälandagen förefter sista att som varmen

valden dagen. Vid 1998 årsslutligt fastställasbehövdeanmälda inte
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tilläts således partier i vissa fall bort eller lägga till kandidater iatt ta ett
skede för undvika situationer med tomma stolar.sent att

Valprövningsnämnden har efter års val1998 ärendeprövat ett som
bl.a. gällde huruvida parti återtagit kandidatanmälningarsina ellerett
inte. Valprövningsnämnden uttalade det förarbetena till kap.5att av

vallagen, reglerar förfarandet17 § vid bristfälliga kandidatanmäl-som
ningar, framgår parti har återta kandidatanmälningar efterrättatt ett att
den tidpunkt kandidatamnälningardå skall ha skett och detsenast äratt
viktigt återkallelsen otvetydig Valprövningsnämndens beslutäratt

31-1998. Såväl1998-12-09, Dnr Valprövningsnämdens beslut liksom
de aktuella förarbetsuttalandena torde sikte på den situationenta att ett
parti önskar kandidatanmälanåterta sin i sin helhet, något medförsom

partibeteckningen inte längre skyddad, tillskrivnaäratt attmen namn
valsedlama skall beaktas. förefallerDäremot inte den situationen att
parti efter sista dag för anmälan önskar återta anmälan vissett av en

kandidat eller partiet vill lägga till kandidatviss ha berörts underatt en
lagstiñningsarbetet.

Kandidaternas förklaringar

Enligt kap. vallagen skall varje anmäld kandidat5 14§ skriftligt
förklara eller honhan partiet tillstånd till anmälan.att gett
Förklaringarna till länsstyrelsen.sänds har framhållitRSV antaletatt

ikandidater i tillvalen uppgår 70 000 och det i fall i de störreatt vartca
länen innebär betydande merarbete hantera kandidaternasett att g
skriftliga förklaringar bl.a. eftersom det ofta förekommer dessaatt
handlingar skickas in och således inkommer heltiseparat annan

valsedlama.ordning än namnen
RSV har föreslagit för förklaringama helt förs påatt ansvaret över

partierna partiets ombudsman eller denpå så dennesätt att person som
för kandidatanmälan i samband med anmälan görsutsett att attsvara

försäkrar anmälda kandidatersamtliga har sitt samtycke.att gett

Utläggning namnvalsedlar på särskilda röstmottagningsställenav

Enligt den tidigare gällande vallagen anordnades s.k. institutions-
röstning tillfälliga postkontor inrättades på bl.a. sjukvårds-attgenom
inrättningar, och kriminalvårdsanstalter.ålderdomshem fonnelltRent

det de gällande reglernadå röstning på postkontorvar om som
reglerade förfarandet. Dessa regler föreskrev bl.a. endastatt
partimarkerade fick läggasvalsedlar postkontor. Med denut nya
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ikraftträdande infördesvallagens begreppet särskilt röstmottagnings-
ställe landet för sådanainom röstningslokaler anordnas påsom
sjukvårdsinrättningar 0.d. medan begreppet poströstning kom att

för sådan röstning sker Posten Aktiebolagsreserveras som
blev detpostkontor. Samtidigt tillåtet lägga namnvalsedlaratt ut
tidigarepostkontor medan det förbudet lägga änmot att ut annat

partimarkerade valsedlar behölls för särskilda röstmottagningsställen
inom landet och på röstmottagningsställen anordnas utlands-som av
myndigheter.

förbudrådande ordningen med namnvalsedlarDen vid demot
särskilda röstmottagningsställena inom landet har vållat deIprotester.
flesta fall har problemet lösts partierna lagt eller delatatt utgenom
valsedlar avstånd från röstningslokalen.på visst RSV har framhållit att
namnvalsedlar bör tillåtas valnämndema skall stimuleras i ökadattom

särskilda röstmottagningsställenutsträckning inrätta vid ändring it.ex.
valdistriktsindelningen.

röstlängderFramställning av m. m.

års vallagskommitté hade uppgift bl.a.1993 vissaöverattsom se
frågorvaltekniska däribland reglerna röstlängder och röstkort. sittIom

betänkande Vallagen SOU 1994:30, lade kommittén fram förslag till
regler.förändringar dessa Förändringarna kom i allt väsentligtatt tasav

i den vallagen se 1996/97:70 133 ff. och tillämpadesnya prop. s.
de viktigastevid 1998 års val. Några förändringarna jämfört medav

vad gällde tidigare med alltid gällandeatt systemetsom var en
röstlängd med ordning där röstlängd fram då det skallersattes tasen en
hållas val eller folkomröstning och den särskilda röstlängdenett atten

avskaffades.för utlandssvenskar Vidare bestämdes den s.k.
tillkvalifikationsdagen för 30 dagar före valdagen. En särskildrösträtt

röstlängdsregisterlag bygger på uppgifter från aviseringsregistretsom
därmed uppgifterna aviseringsregistrettillskapades. i iDet är som

för uppgifterna röstlängden. Vissa uppgifterhuvudsak ligger till grund i
valdistrikt hämtas dock från fastighetsregistret.uppgiftert.ex.som om

har val framhållit bl.a. följande.RSV i sin utvärdering 1998 års 1993av
från behövdesvallagskommitté utgick alla uppgifter förårs att attsom

röstlängden skulle harkunna framställa från enda register. Såtas ett
inte blivit fallet. uppgifter från aviseringsregistret ochFörutom
fastighetstaxeringsregistret krävs vissa uppgifter valdatabasen somur

länsstyrelserna skattemyndighetema.uppdateras dels dels avav
olika register tidskrävande och detSambearbetningen mycketär görav

röstkorten. kunde finna ordning därsvårt tid distribuera Omatt enman
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alla uppgifter behövs för röstlängdema snabbt och säkert kundesom
skullehämtas enda register med särskilda röstlängderett systemetur

inför varje val fungera bättre. sådan ordningOm inte kan komma tillen
stånd bör röstlängdsregister ständigtöverväga ett permanentman som
uppdateras eftersom den nuvarande ordningen med skilda register och
röstlängd inför varje val innebär allt arbete inför varje ordinarie valatt

fyra gånger. Ytterligare faktormåste komplicerarupprepas en som
röstlängdshanteringen tidsfristen för rättelse uppgifter i längden.är av
Sista för måndagendag rättelse före valdagen. Röstlängdema skallär

till kommunernaenligt vallagen sändas så samtliga beslutsnart om
rättelse blivit införda. går på grund den kortaDet tiden mellan sistaav
dag för rättelse och valdagen inte valnämndema fåratt garantera att
röstlängden i tid. finns därförDet anledningrätt övervägaatt att
förkorta tiden för begära rättelse, förslagsvis på så sista dagsättatt att
för rättelse blir torsdagen tio dagar före valdagen.

har särskilt framhållitRSV också verket i Justitie-att en av
departementet beställd utredning framhållit1996 de gällandeatt
reglerna kunde tillämpas för perioden 1997-1999 framställ-attmen
ningen röstlängder och röstkort behäftat med antal svagheterär ettav

måste före valet år har vidare2002. RSV i rådet iöversom ses mer
detalj redovisat vilka områden åtgärder nödvändiga framhållitochär
bl.a. för framställning och distribution röstkortatt systemet ärav
särskilt sårbart.

Vad gäller valdatasystemet har RSV sammanfattningsvis uppgett att
detta inte kan tidsenligt och anpassningsbart och attanses vara
redovisningen resultaten från de valen inte hade kunnatsenasteav
genomföras det skett frånpå stöd bl.a. Tele 2 ochsätt utansom
datorföretaget SUN.

Brevröstning

följdSom vallagens regler vilka skallen nyaav om personer som
finnas röstlängd komi svenskar bosatta utomlands70 000upptagna ca

få Med den ökade intemationaliseringen det rimligtrösträtt. äratt att
allt fler svenskar kommer arbeta utomlands för längre elleranta att att

kortare tid. blir också vanligare svenskaDet ungdomar väljeratt att
bedriva studier i andra länder. Enligt uppgift från CSN antaletvar
studenter beviljats studiemedel för studier förutomlands läsåretsom
1997/98 600. utlandssvenskama skall24 För kunna sinatt utövaca

de hänvisade till uppsöka de röstmottagningsställenrösträtt är att som
inrättas på ambassader och konsulat. inför varje val. Antalet
beskickningar där röstmottagningsställen kan inrättas har minskat något
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får inför valoch Utrikesdepartementet varjede åren. RSV tasenaste
sinUtlandssvenskar vill utnyttjaklagomål från rösträttemot mensom

sig till röstmottagningsställe.möjlighetinte har att ta ettsom
finns för svenskar vistas ibrev endastMöjligheten röstaatt somper

fart.svenskt fartyg i utrikeseller ombord påSchweizTyskland, ett
generelltväcka frågan inte brevröstningviljaförklarat sigRSV har om

utlandssvenskar.bör tillåtas för
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övervägandenAllmänna6

inställda tillpositivtväljarnadelövervägandeEn varav
tillämpa.enkelttyckte detochpersonvalssystemet attvar

effekter förtill positivaledaframtiden kunnaibedömsSystemet
dockförutsättningoch valda. Enväljare ärmellan attförhållandet

kandidaterna.informationf°ar bättreväljarna om
dramatiskt frånavvek intevali 1998 årsPersonvalsgenomslaget

tidigaremöjlighetväljarna fick bättreoch än attförutsettsvad som
valkretsarnadedem. Iskall störstapåverka representerasomvem

påtagligt lågt.personvalsgenomslagetdockblev
avvaktasbörpersonvalssystemeterfarenheterYtterligare av

förändras.spärmivåemainnan
skedebedömningar iförunderlag presenterasSom ettett senare

i syftespärmivåer. Alltförändringsmodeller vad attvissa avser
valkretsama.i deför personvalförutsättningarna störstaförbättra

resultatsvårförutsägbarakomplicerade ochundvikaFör avatt
i vallagendetföreslåsdubbelvalsavveckling tasatt en

riksdagsvalet börikandidaternainnebärbestämmelse attsom
valkrets.endastförekomma i en

ochkvinnligaskulle missgynnapersonvalförFarhågorna att
val.årsbesannades inte i 1998kandidateryngre

val-påverkade intefaktorerekonomiskaOvidkommande
resultatet.

skadariskeraskullefinansieringotillbörlig attFörekomsten av
i dessaöppenhetenförAnsvaretpersonvalssystemet.till atttilltron

ochpartierhandförstavilar imöjligtfrågor såär stor som
rådetföreslåröppenhetsådanstödjaled ikandidater. Som attett en

frivilligtriksdagentillvaltskandidaterför attmöjlighet somen
register.offentligtkampanjmedel iredovisa ett

föreslårRådetavseenden.förenklas i vissabehöverValsystemet
särskildafå läggasskall röstmottag-namnvalsedlarbl.a. utatt

skall läggasvalsedlarpartimarkeradelandet, utinomningsställen att
poströstningvidröstningsprocedurenpå begäranendast samt att

förenklas.
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frågorRådet vissa valadministrativatt natur t.ex.anser av som
framställning röstlängder föremål föroch röstkort bör görasav en
särskild översyn.

tyder på personvalet påverkade det allmännaInget att
Valdeltagandet.

Utgångspunkter för bedömningen6.1

erfarenheternaRådets uppdrag bl.a. grundval från års1998är att av
val utvärdera det svenskaallmänna valsystem väljarnanya som ger en

möjlighet inte bara ocksåpå parti, på Detrösta,att utan person.
reformerade har föregåtts relativtvalsystemet långvarigt ochettav
omfattande reformarbete i vilket företrädare för de politiska partierna

inteoch forskare deltagit. obetydlig del arbetet har bestått iEn attav
konsekvenserförsöka bedöma de olika införande personval kansom av

hartänkas medföra. Därvid svenska forskningsprojekt studiersamt av
betydelsefullautländska valsystem varit kunskapskällor. harDessutom

det svenska personvalssystemet före val varit föremål för1998 års
försöksverksamhet i de kommunala och tillämpatsvalen 1994 i 1995
års val till Europaparlamentet. Resultatet reformarbetet blev attav
riksdagen införabeslutade vallag där den genomgripandeatt mesten ny
förändringen förhållande tilli det tidigare möjlighetensystemet attvar

valsystemet fick tekniskt någotFörutompersonrösta. att setten
annorlunda konstruktion tidigare, redovisades i olika skedenän av
lagstiftningsarbetet bedömningar hur förväntades falla isystemet utav

exempelolika avseenden. på sådant preciserat uttalandeEtt ärett mer
bedömningPersonvalskommitténs sikt mellan och30 50att procent

riksdagsvalet skulleväljarna i komma utnyttja möjlighetenatt attav
allmänt hållen förhoppning knöts tillEnpersonrösta. systemetmer som

få inflytandeväljarna skulle i fråga vilkastörreatt om somvar personer
skulle och skulle bidradem till minskaattrepresentera systemet att
avståndet mellan väljare och valda.

fråndock inte bara officiellt håll personvalsvalsystemetDet var som
bedömdes före val. forskarhåll1998 års Från och i massmedia
redovisades olika synpunkter och bedömningar. Vissa debattörer
framhöll risken för negativa konsekvenser tillgången tillt.ex. attsom

skulleekonomiska inverka valutgången ellerstora attresurser
skulle missgynna kvinnor. Andra åter pekade detsystemet

demokratiska värdet i väljarna skulle få inflytande ochstörreatt att
detta kunde bidra till ökad legitimitet det politiskaatt systemetge

öka förtroendet för de folkvalda. svårt i de omdömenDet ärsamt att
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Möjligenhuvudrikting.urskilja någonvalet 1998föreframkomsom
grundenkombinera iförsöketkritikfalli så ettskulle detta attmotvara

framhöllssällanpersonval. Intemedvalsystem attpartiorienterat
personvalssystemrenodlatkonstruerasbordeställeti ettsystemet som

Finland.ianvändsdet slag somav
splittrade. VissafortsattvaritomdömenaharvalårsEfter 1998

det finnsväl ochrelativtfungerat attharbedömare systemetattmenat
bedömt resultatetharAndra återdet.vidarebyggaanledning somatt

ordningen.tidigaretill denåtergångförespråkatkatastrofalt och en
torderedovisatsbedömningarskildasåorsak tillviktigEn att vara

iskillnaderdels ocksåsådant,personvaltillinställningolikadels som
personvalssystemet.förväntningar

förutgångspunktemaklargöraskäldet finnsvisarDebatten att enatt
frånhand utgåi förstanaturligtdetsidarådetsutvärdering. Från attär

ställningstaganderiksdagensförtill grundlegatbedömningarde som
dåbörvalsystemet. Mansvenskapersonval i detinslaginföra ettatt av

dengrunden reformeraiavsikteninte varitdetminnetsärskilt hålla i att
personvalsreformenmedhuvudsyftenaEttvalordningen.svenska av

bättremedborgarnapartivalssystemförvarithar inom ettatt geramen
dem.skallvilkapåverkatidigare representeramöjlighet attän som

vad månbedöma iförsökahandförstaialltsåkommerRådet att
ochuttalandenmed desamklangval står iårsfrån 1998erfarenheterna
börJämförelserlagstiftningsarbetet.undergjortsantagandende som
ochsynpunkteri deutgångspunktmedocksåemellertid göras

den allmännaforskarhåll och ifrånkommit framantaganden som
tillbidrautvärdering kanutvidgadsådanRådetdebatten. att enenanser

belysning.allsidigmer
effekternaerinraanledningockså attfinns attDet meravom

beroende denoftastkonstitutionella reformer ärgenomgripande av
exempel kanområden. Somolikasamhällsutvecklingen pålångsiktiga

land intei vårt1921allmänochlika rösträttinförandenämnas att av
Påförrän 1948.med dagensi nivåvaldeltagandeföljdes sammaettav

möjligheteninförandet röstaattskäldetfinns attatt antasätt av
länge intedet såkonsekvenserlångsiktiga änreformär varsenperson
vissasäkerhet. Igradmed någonbedöma störregår meratt av

förhållandetförbetydelsepersonvaletsfrågor,övergripande t.ex.som
tilldärför begränsasbedömningenfår attvalda,ochväljaremellan

frågorutvecklingsvägar. Itänkbaraochurskiljaförsöka mönster av mer
relativtdraredandäremotdetgår attvaltekniskochkonkret natur nu

slutsatser.säkra
andaarbeta i deneftersträvatrådetskall attSlutligen nämnas att av

konstitutio-detreformarbete påpräglattraditionsamförstånd avsom
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nella området. några fallI flera alternativa lösningar förpresenteras att
kunna tjäna underlag för bedömningar i skede.ettsom senare

6.2 Personvalet och förhållandet mellan
väljare och valda.

demokratisktEtt samhällsskick förutsätter för sin överlevnad deatt
folkvalda har medborgarnas förtroende. sådantEtt samhällssystems
legitimitet därmed beroende de folkvalda politikernaär inte baraattav

också framstår utåt, godaär, utan för derepresentantersom
väljargrupper dem. Då det brister i kontakten mellanutsettsom
politiker och medborgarnaövriga finns risk för ointresse, bristandeen

eller s.k. politikerförakt.rentengagemang av
naturligtvisDet önskemål ochär övergripande samhälls-ett ett

intresse avståndet mellan väljare och valda så litet möjligt.att är som
Personvalsrefonnen genomfördes bl.a. i förhoppningen att ett
valsystem lyfter fram de enskilda kandidaterna skulle bidra till attsom
skapa positivare relation mellan medborgarna och de folkvalda.en
Personvalskommitten konstaterade det inte fanns några säkra beläggatt
för skulleså bli fallet. Forskningsresultat kommitténatt hadesom
tillgång till visade dock människor tenderar uttryckaatt störreatt
förtroende för politiker kännedom de har dem. Därför ansågmer om
kommittén det rimligt antagande personvalssystemetatt ett attvar

Ökatskulle leda till positiva effekter i detta avseende personval SOU
1993:21 54.s.

iAtt vad mån befolkningsgruppers inställningavgöra stora
förändrats i eller avseende till följd reformer inte alltidett annat ärav
någon enkel uppgift. Likaledes kan det svårt vadavgöraattvara en
eventuellt förändrad inställning grundar sig på. Just i frågan om
människors inställning till det politiska och desystemet personer som

aktiva inom detta kan vissa de undersökningsresultatär av som
framkommit i de forskningsprojekt rådet initierat visssom ge en
vägledning. kan konstaterasDet den s.k. kandidatkännedomenatt är

tidigare. gällerDetsamma det allmännasämre Valdeltagandet.än Detta
kan förtala personvalsrefonnen inte förmått stimulera eller väckaatt

Åoch intresse. andra sidan det högst osäkert i vad månärengagemang
personvalsreforrnen alls kan kopplas till dessa negativa effekter. Nu är
det emellertid så, inledningsvis, reformer på detnämnts attsom
konstitutionella området inte sällan verkar relativt långsamt. Enligt
rådets uppfattning finns därför anledning anlägga långsiktigtatt ett mer
perspektiv vid bedömningen. fårMan därmed nöja sig försökaatt nu
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Rådet hållergå.utvecklingen kan kommariktningskönja i viken att
politikernade styrandeökad kännedombedömningenfast vid att omen

förhållandeförtroendefulltförgrogrundbraväljarnabland ettär en
uppfattat möjlighetenflertalet väljareoch valda. Attväljare attmellan

innebära dettarimligenpositivt börnågot ärpå attrösta ensomperson
kunskapökadochmångadelasuppfattning att omenavsom

detriktning pekarnågot önskvärt. Ipolitikerna är sammapersonersom
personvals-sig ikandidaterförhållandet vissa engageratatt som

barafrån väljare, intefåttdettadeupplevtkampanjer att responsgenom
och ömsesidigkontakterockså i formformi personröster, utan enavav

skulle kunnapersoniñeringöverdriventeckendialog. Några somen
skönjas,inte kunnatskymundan harikommersakfrågomatillleda att

ställtstillbidragitpersonvalsreformen motattäven personpersonom
tidigare. Rådetvanligtvadtydligt motpå sätt änett ansersom varmer

förmycket talarfinnsdet alltjämtsagdadet attbakgrund att somav
relationförbättradtillbidrakommapersonvalsreformen kan att en

bör ocksåsammanhangdettavalda. I nämnasväljare och attmellan
politisktsiginteeljestvisatundersökningar att engagerarpersoner som

kandidat.stödja vissjust förvalrörelsendelta ivalthar attatt en
bidra tillframtiden kommeripersonvalssystemetvad mån attI en

egentligenfaktorerfleradock beroendeutvecklingpositiv är som
partiorganisationer,Hurvalsystemetssjälvautanförligger ram.

hurframtiden ochimassmedia kommerkandidater och att agera
olika kandidaterfåväljarna kommer ärinformationmycket att omsom

särskiltbetydelse harkandidatinformationensbetydelse. Juststorav
media eftersomiuppmärksammatsforskningen ochinomframhållits

betydelsefullaenskiltkandidater varit denbristande kännedom mestom
personvalssystemetinte Omvalväljarnasför personrösta.frågan att
informationendärförutvecklas börmöjlighetskall ha att omen

krävaskan det inteNaturligtvisblikommande val bättre.kandidaterna i
detkandidatinformationpåså attparti skall storasatsaettatt resurser

sakpolitiska frågorna. Ettmed denåambitionengår att utöverut
upplysningmycketfå såskallväljarnadockkravrimligt är att om

valnågorlundadet går övervägtkandidaterenskilda göra ettattatt
det partiinomkandidaternafall någramellan i vart man avsersomav

sammanfattningsvis uttryckaskaninställningRådetspå.rösta somatt
blandfylla behovsigpersonvalsmodellen har visatden svenska ettatt

minskaförbetydelsefull faktorkan blidärförden attväljarna och att en
förutsättning för såviktigoch valda. Enväljare attmellanavståndet

detsammanhang därfår verka idockfalletskall bli ettär systemetatt
fårbl.a. väljarnafordrarsammanhangsådant attfungera. Ettkan

partietsbarasig inteinformeramöjlighetergodanågorlunda att om
kandidater.partietsocksåsakpolitik utan om
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6.3 Personvalets inverkan på års1998

valresultat

Ett syftena med personvalsreformen väljarna skulle fåatt störreav var
möjlighet tidigare påverka skulle dem.än Detatt representeravem som

således fråga förskjutning inflytandet kandidat-övervar om en av
frånurvalet partiernas nominerande instanser till väljarna. Dock fick

personvalsinslaget utformasinte så mycket små väljargrupper komatt
kandidaturvalet på bekostnad dem önskade överlåtaatt styra av som

detta partierna.på faktorerDe viktigast för hur iär personröstemasom
det svenska personvalssystemet inverkar valresultatetpå är

andelen väljare personröstarsom
fördelning på olikade kandidaternapersonröstemas

spärmivåemas storlek och
valkretsamas storlek.

faktorerDessa samverkar och därför måste bedömningen av
personvalsinslagets effekter och den möjliga framtida utvecklingen

med beaktande dem alla.göras Det inte meningsfulltär t.ex. attav
diskutera spärmivåemas höjd samtidigt hänsyn till hurutan att ta
många väljare Skullepersonröstar. 100närmare procentsom av
väljarna förlorar frågan spärrnivåer mycketpersonrösta sittom av
intresse eftersom de flesta ledamöter sannolikt skulle bli personvalda

med relativt höga Om å andra sidanäven utvecklingenspärrar. går
därhän mycket få väljare blir det intressantatt personröstar attmer
diskutera spännivåns betydelse vill behålla möjligheten tillom man
personval. Utöver nämnda faktorer spelar partiernas röstetal för
frågan personvalets genomslag.om

det följande kommerI rådet diskutera några dessa frågoratt samtav
redovisa sin den framtidapå utvecklingen.syn

6.3.1 Andelen väljare personröstadesom

Personvalskommittén gjorde bedömningen sikt skulle mellan 30att
och 50 väljarna använda sig möjligheten iprocent personröstaattav av
riksdagsvalet. val till kommunfullmäktigeFör andelen på siktantogs
uppgå till mellan och50 70 Bedömningen grundade sigprocent. som
bl.a. på studier personvalssystemens utveckling i Belgien ochav
Danmark ifrågasattes inte under det vidare lagstiftningsarbetet.
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personröstaderiksdagsval påi 1998 årsAndelen väljare ensom
29,9plats i riksdagenpartierdei någotkandidat tog varsomav

kommunfull-för val tillsiffror 35,2Motsvarande procentprocent. var
landstingsfullmäktige.för valet tillochmäktige 29,0 procent

antalet väljare ärhar personröstatbedömareVissa menat att som
någotskall hafalletbordevadmindremycket systemetän vara omsom

stodinledningsvisvadframgårberättigande. Som nämntssomav
förväntningar-överensstämmelse meddel iriksdagsvaletsförresultatet

lägre vadandelenkommunala valen änBeträffande de manvarna.
dagslägetiemellertid inte någotfinnsförvänta. Detsikt kunnat som

ipersonval skulleförväljarnas intresseförstarkt talar att vara
väljareAndelentecken påfinnsavtagande. Tvärtom motsatsen. som

nämligen till 44uppgickvalen 1998personröstade i något procentav
i årsförsökskommunema 1994ipersonröstadeandelen väljareoch som

valdeandelen väljareVidareval.i årsökade något 1998 attval somvar
högre66,6till Europaparlamentet,vali års1999 procent,personrösta

låtförekommit i Sverige,personröstningdärval tidigarei någotän vara
visatundersökningarharmycket lågt. DessutomValdeltagandetatt var

någotpåkunnauppfattarväljareflertalet röstarätten attatt person som
finns anledningdetta det attpositivt. att troSammantaget gör att

minska.omfattningöka ikommerpersonröstning än attattsnarare
antagandenavvika från deanledningdet knappastDärmed finns att

framhållitstillkomst. Sommed reformenssambandgjordes i ovansom
framför allt dehurberoende påtill deldockutvecklingen storär

sinaframoch lyftainfonneraväljerpolitiska partierna att om
också iställningfår möjlighetväljarnakandidater så att taatt en

personfrågor.

på kandidaterfördelningPersonrösternas6.3.2

tillfalladelövervägandetillval komårsi 1998 attPersonröstema
kandidateroch äldrelistor.partiernas Mänpåplacerade högtkandidater

kvinnor.ochkandidaterflergenerelltfick personröster änsett yngre
bedrevkandidaterochkända tidigareKandidater somvarsom

kandidater.andraflerfickpersonvalskampanjer änpersonröster
fjärdedel ledamötertillriksdagenbestårvaletEfter 1998 avca en

blevkommunfullmäktigevalet tillIvalts på personröster.som
detpersonvalda. Iledamöternafemtedel storasammanlagt avca en

haft sådanpersonvaldablivitkandidaterfall deflertalet har ensom
listordningengrundvalblivit invalda påhaskulleplacering deatt av

flertaletföljd personrösterDettatidigareenligt det är attsystemet. aven
valsedlar.partiernasplacerade högtkandidatertillfaller ärsom
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Emellertid har i riksdagsvalet förekommit i fall12personröstemaatt
medfört kandidater slagit högre placerade kandidater. Deatt 12ut som
valts in med frångående listordningen 3,4utgör procentav av
riksdagsledamöterna. Det bör dock de 12 personvalda i regelnoteras att
varit placerade två på sitt partis lista. Det kan därmed intesom nummer

ha sig några dramatiska omkastningarsägas rört partiernasom av
nomineringsordning.

Personröstema ledde till sammansättning kommunfull-en annan av
mäktige, jämfört med listsystem, i 175 landets 289ett rent av
kommuner. landets samtliga fullmäktigledamöter,Av 13 388, 2 904är
valda på vilket andel på 21,7personröster, Detmotsvarar procenten
totala antalet avvikelser uppgår till 301. Samtliga avvikelser beror inte
på s.k. inkryssningar, har andra orsaker effekterutan t.ex.som av
dubbelvalsaweckling. Antalet inkryssningar tilluppgår 229rena
vilket direkt betydelse på 1,7 Av detta kanmotsvarar procent.en man
dra slutsatsen också i valet till kommunfullmäktige det främstatt var
toppkandidatema fick personröster.som

förhållandetDet kandidater etablerade och därmed oftaatt ärsom
kända bland väljarna får förhållandevis många personröster är ett
fenomen känt från utländska personvalssystem.är Dessasom
kandidater står i högtregel på sina partiets listor, varför det också
framgår för väljarna partierna önskar dem valda i första hand,att se
något också har betydelse för antalet dessapersonröstersom som
kandidater f°ar. Detta där etablerade kandidater med högmönster
listplacering får flest alltså tydligt i 1998 års svenskapersonröster var
val. enligt rådets meningDet inte mycket talar förär mönstretattsom
kommer ändras inom överskådlig tid.nämnvärtatt

Särskilt direkt betydelseom s.

Om helt och hållet eller till övervägande del tillfallerpersonröstema
kandidater med sådan listplacering kan de ha stått på Valbarsägasatten
plats kommer, hur många kandidater väljs påoavsett personröster,som
personvalsmomentet bli mindre tydligt eftersom dessa kandidateratt
ändå skulle ha blivit valda på grund sin listplacering. kandidaterOmav
längre på listorna blir inkryssade träder däremot personvals-ner
inslaget i förgrunden. Personröstema i det fallet hasägs senare en
direkt betydelse. finns enligtDet rådets mening risk diskussionenatten

den direkta betydelsen får allt för eftersom det måstestort utrymmeom
önskvärt väljarnas och partiernas i personfrågorattanses vara syn

någorlunda väl. Däremot måsteöverensstämmer det skallsystemet, om
anspråk väljarnaspå öka inflytande i personfrågor,göra innebäraatt att
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korrigerautsträckningmöjlighet i vissrimligharväljarna atten
riktatskritikdel dennomineringsordningen. En systemetmotsomav

oftaDärvid harblivit alltför begränsat.inflytandeväljarnaspågår attut
frångåendemedvaltskandidaterantaletframhållits avatt som

emellertid detrådet ärlitet. Som attlistordningen antyttsär nyss anser
gradi alltför högbedömningenvidförenklatnågot synsätt attett

det oftanämligen såbetydelsen. ärDetdirekta attden ärfokusera på
mandathur mångabetydelsendirektaför denavgörandehelt som

slumpmässig-uppstårRedan härigenomi valkretsen.vunnitpartiet en
betydelsedirektvärdet begreppet mätaremedförhet att som enavsom

exempelvisOmdiskuteras.fungerar kanpersonvalssystemethurpå
riksdagsvali årsfler mandat 1998Folkpartiet fåttochCenterpartiet

minskat.betydelsendirektablivit denföljdosannolikhade inte atten
fåttkommunGöteborgsriksdagsval iårsvid 1998FolkpartietAnta att

ochErling EvaBagerpartiets tvåendastmandat ochtvå toppnamn,att
och Evaröstetal på åttapersonliga attfått över procentFlyborg

dåhaderöstetal. Honpersonligtfått högstvalet,liksom iFlyborg,
kommithoneftersomröstetal ävenpersonligasittkommit på men

påverkat denhenne intehade valetfåttlistordningen avgöra avom
direkta betydelsendärför utgörmåstedirekta betydelsen. Man säga att

väsentligastedemellan någraavvägningenpåmåttendast ett grovt av
hosbenägenhetenpersonvalssystemetikomponenterna t.ex.som

variablerdessanågonoch spärrnivån. Omväljarna personröstaatt av
direktadenkanförväntatsförhållande till vadmycket iförändras som

förväntningar-intevisabidra tillbetydelsen motsvararsystemetattatt
någonoch inteväljarna personröstat60Om procent avt.ex. avna.

nominerings-partiernasfrångåendemedvaldblivitledamöterna av
sannolikochvarit 0betydelsendirektahade den procentordning en

hälftenandra sidanhöga. åför Omvaritslutsats ärspärrama avatt
skullevalsedlarpartiernasplaceringar lågt påhaftriksdagsledamöterna

rimlig slutsatsochtilluppgått 50haeffektenden direkta procent en
föri ochnominering. Dessamisslyckats med sinpartiernavarithade att

användaskanbetydelsenden direktaexempel visarorealistiskasig att
i Sombristergrundläggandefinnaför systemet.instrument attettsom

få sådanarådetoch 6.3.4avsnitt 6.3.3undernedan attframgår anser
års val.samband med 1998uppdagats ibrister

storlekSpärrnivåemas6.3.3

personvalsspärrenförnivålämpligansågPersonvalskommittén att en
Eftervalkretsen.röstetal ipartietsintervallet 5-10ilåg procent av
1994kommunalvaleniförsöksverksamhetochpartiöverläggningar
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beslutade riksdagen åttaprocentsspärr för val till riksdagen ochom en
femprocentsspärr för övriga val.

det fleraTrots faktorer har betydelse förär huratt stortsom
genomslag f°ar på valresultatet har mycketpersonröstema debattenav

personvalssystemets framtida utformning kretsat kring spärmivåer-om
höjd.nas

skälen tillEtt personvalssystemet har spärrnivåeratt är attav
mycket små väljargrupper inte skall kunna personvalet påstyra
bekostnad dem vill överlåta detta på partierna.av som

Rådet kan inledningsvis slå fast det inte finns något tyder påatt som
mycket små väljargrupper fått alltför dominerande inflytande.att ett

finns med andra ord inteDet något i nuläget talar för höjdasom
spärrnivåer detta skäl.av

Om detsedan på totala antalet personvalda ledamöter kanman ser
konstateras de 30 väljarna personröstade iatt procentca av som
riksdagsvalet kom 25 riksdagsledamöterna. Deatt utse procentca av ca
35 väljarna i valet till kommunfullmäktigeprocent av som
personröstade utsåg 20 ledamöterna. Enligt rådetsprocentca av
bedömning visar detta allmänt medfört någorlundaatt systemet rent en
rimlig avvägning mellan partiemas och de personröstande väljarnas
inflytande. förutsättningarnaDäremot för väljarinflytandeär ett genom
personval påtagligt lågt i vissa Valkretsar. Rådet återkommer tillstora

fråganden i avsnitt 6.3.4
förhållandetDet det vid 1998 års riksdagsval inträffadeatt att

sammanlagt tolv kandidater sig förbi partiernas förstahands-tog
kandidater visar rådetsenligt uppfattning inte någon uppenbar brist i

Antalet ledamöter i riksdagen valts in på dettasystemet. sättsom
framstår inte sig orimligt lågt eller högt. Motsvarandeoväntatsom vare
gäller enligt rådets uppfattning beträffande valet till kommun-
fullmäktige.

bakgrundMot andel personröstande väljare mellanpå 30av en ca
och 35 i de olika valen måste de aktuella spärrnivåemaprocent sägas
ha resultat ligger någorlunda i linje med de förväntningargett ett som

kom till uttryck under reformarbetet. Enligt rådets uppfattningsom
består dessutom de beslutande församlingarna så många andranu av
ledamöter partiernas förstahandskandidater det knappastän finnsatt
risk personvalet uppfattats skenreform.att tro att som en

Vad så gäller frågan bör oförändrade eller sänkasspärramaom vara
finns det anledning erinra den principiella på eventuellaatt om syn
förändringar personvalssystemets utformning partierna enadeav som
sig kring i de överläggningar föregick införandet personval. Detsom av
framhölls spärrnivåema i det svenska personvalssystemet iatt ett
inledningsskede borde något förhögre sedan kunna justerassättas att
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anledningarna till dennaf.. Enl996/97:7O 121jfrnedåt avs.prop.
utformningvalsystemeti önskanfinnaförsiktighet står attatt engeen

effekter svåraförgradför hög ärinte i allt attöppnar somuppsom
angeläget iockså därför detförhand.bedöma på Det attär ansettssom

utvärdera följdernautvecklingen ochföljaavseendenolika avnoga
önskanframkommit någonhar inom rådet inteDetpersonvalssystemet.

i de nämndatill uttryckprinciper komfrångå deviljaatt
gjortsundersökningardeResultatetpartiöverläggningama. somav

försiktighetvissdock tillutvärderingenför rådetsinom manarramen
erfarenhetendet första visarskäl.hand två Föri första att merav

oförutseddasällan leder tillintei valsystemförändringaringripande
detifrågasättasprincipiellt kandetdettaeffekter. Redan gör rentatt om

med deniförändringargenomföralämpligt större systemetär att
personvalsmodellensvenskadenerfarenhetbegränsade somav

personvalsinslagökatrådetHärtill kommerföreligger. att ettatt anser
ökadvaldeltagande ochökathellreåstadkommasbör ett person-genom

nedåt.justeralagstiftningsvägen spärramaröstning än attgenom
andelenökningutfört visarrådetBeräkningar att person-avensom
ungefärskulletill 50riksdagsvaletröstande i procent sammage

bilaga 3setill femsänkningeffekter procentspärrenavensom
tabell 7.

andelenuppfattningdet rådetsSom attärnämnts person-ovan
Därmed kommerkommande val.isuccessivtökakommerröstande att

ökakandidaturvaletväljarinflytandet även spärr-också att om
väljer dessutomnuvarande nivåer. Omkvarnivåema ligger attman

kandidat-inflytandet påförskjutningensänka riskerarspärrnivån av
vadbetydligtbliväljarnatill änurvalet partierna störrefrån att som

ochtill fempersonvalsreformen. Sänksvarit med spärren procentavsett
skulleeffektertillleder dettaväljarna50 personröstarprocent somav

sänkningtabell 8. Enbilaga 3sepå procentspärr tremotsvara caen
därför föregåsbörstorleksordningenangivnai denspärrnivån avav

ökamarkantmajoritetparlamentariskbredvilja från attuttalad en
fallet.i dag intevilketpersonvalinslaget, är

intetills vidareförskäl talar göraprincipiellt attEtt annat som
personvals-tillinställningspärrnivån denförändring ärnågon av

deframkommitkategorierolikahossystemet genomsom
väljarnaBlandrådet.uppdragutförts påforskningsprojekt avsom

föropinionsöverviktgrupperingarpolitiskaochsocialai allafanns en
förändringingenönskadeflestaoch depersonvalssystemet av

ellerminskatönskadedock flerpersonvalsinslaget. ettDet somvar
Blandpersonval.vill hadepersonvalsinslagbibehâllet än mersom

bilden däremotriksdagsvaletikandidaterochriksdagsledamöter var
konstitutionellauppfattning börEnligt rådetssplittrad.klart mer
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förändringar förankradeväl i alla läger. Att den tecknademotvara nu
bakgrunden föreslå förändringar kan komma i inte obetydligattsom
omfattning öka personvalsinslaget framstår därför inte befogat.som

bör frågan till förnyatDäremot övervägande efter valet år 2002.tas upp

Särskilt de6.3.4 Valkretsamastörstaom

Landets 29 riksdagsvalkretsar varierar sinsemellan mycket i fråga om
antalet röstberättigade. flesta valkretsarnaDe hade inför års val1998

antal röstberättigade varierar mellan 100 000 och 300 000.ett som ca
ValkretsarTvå skiljer sig tydligt på grund sin storlek. Stockholmsav

kommun länoch Stockholms hade 500 000 respektive 700 000över
röstberättigade. Röstetalen för partierna i absoluta tal också delvisär
mycket höga förhållandei till övriga Valkretsar. därnästDe två största

Östergötlandvalkretsama Göteborgs kommun och medär 340 000över
respektive röstberättigade.310 000 tabellSe 6.2 nedan.

Om parti vinner många mandat i valkrets det mycketett ärstoren
osannolikt partiets samtliga mandat skall kunna besättas medatt

med spärmivå på åttapersonröster Anledningen ärprocent.en
huvudsakligen det fordras så högt röstetal för komma iatt ett att upp

Ökatspärmivån antalet helt enkelt inte räcker till jfrpersonrösteratt
personval SOU 1993:21 126. kan därförMan isäga att systemets.
någon särbehandlarmån partier valkretsar.i Detta har dockstora stora
inte något hinder för ha spärregel bådeiutgöraansetts att storasamma
och små Valkretsar. Redan före valet 1998 uttrycktes emellertid
farhågor för spärmivån för vissa partier i de kretsarna skullestörstaatt
bli så hög möjligheten för kandidat i sådant parti bliatt ett atten
personvald i praktiken obefintlig. riksdagsmotionemaI mot.var
1996/97:K20, mot.1996/97:K206 föreslogs detta skäl någonattav
personvalsspärr huvud inte skulle gälla för kandidater iöver
Stockholmskretsarna.

Erfarenheterna från valet 1998 visar andelen kandidater haratt som
blivit valda på i de fyra valkretsama lägre ipersonröster största är än
flertalet övriga Valkretsar. främstaDen orsaken härtill torde attvara en

på åtta så många det i praktikenspärr procent motsvarar röster att är
mycket försvårt andra mycket välkända politiker,än t.ex.som
partiledare, i de partierna samla så mångastörre röster.att

I Stockholms kommun motsvarade åttaprocentsspärren för
Moderata Samlingspartiet ll 808 Endast Carl Bildt fickröster. ett
röstetal högre. För Socialdemokraternas del motsvaradesom var

9 542 Ingen kandidat fick så mångaspärren röster. personröster.
SchoriNärmast Pierre och Nalin Baksi med 5 479 4 896var resp.
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Moderatauppgick för kandidater ilänStockholmsI spärrenröster.
medTobissonLars FSamlingspartiet till 920 Närmast15 röster. var

del 14 406SocialdemokraternasFör spärren röster.10 342 röster. var
Är rimligtmed det dåThalén 12 230Ingela röster.Närmast attvar

kandidateråtskilligt flersamlatkandidater personröster än somsom
detblir personvalda. PåValkretsar intei mindreklarat sätt ärettspärren

befolkningsmässigtvalkretsen Deteftersomrimligt resultat större.ärett
aspekter.emellertid andrafinns

rimlig chanskandidat skall haförförutsättningarnaEn att enenav
praktisk möjlighet nåeller hon harhanpersonvaldbli att utär attatt en

kandidatenväljargrupperbudskap känt hos desittsig ochoch göra som
röstetal i den angivnaspärrnivån ligger påsig till. Närriktar

fåtalför andra litetinte möjligttorde dettastorleksordningen än ettvara
välkändamycket personer.

mycketkort tid ökarväljareantaletSåvida inte personröstarsom
finnsmindre sannolikt,valkretsama, vilketkraftigt i de ärstörsta en

klinga kraftigt därpersonval kommerförför intressetrisk attatt av
dåuppfattas meningslöstkommer personröstaeftersom det attatt som

bli personvalda.möjlighet Etthar rimligfåtal kandidaterbara attett en
ökadeförutsättningarna för detproblemprincipielltoch är attannat mer

tilltänkt ledapersonvalssystemetväljarinflytande ärär attsom
landet.delari övrigavalkretsamai debetydligt änstörstasämre av

demokratisklidadetta avseendekan iPersonvalssystemet sägas enav
åtgärda.önskvärtobalans det attsom vore

medtillmetoder kommaolikadiskuterat rättaRådet har att
problemet.

valkretsindelningFörändrad

demindre såde valkretsama sättmöjlighet attstörstaEn är göraatt
och för sigalternativet har ivalkretsar.mindre Deti fler ochdelas upp

medgenomförbarti dagsläget inteframstårmånga förtjänster sommen
såvalkretskretskommitténochNomineringsrätts- senttanke på att som

förutsättningar förpolitiskafarmsdet intekonstaterade1995 att en ny
också till svår-valkretsindelning lederförändradvalkretsindelning. En

riksproportionaliteten i valsystemet,i frågabemästrade problem om
delsjusteringarpå diskussioneninkommervarigenom avomman

uddatalsmetoden.den jämkadeoch delsutjämningsmandatantalet
aktuellakan bligrundlagsändringartilllederi sinFrågor atttursom

1995: 143.valfågor SOUVissa .
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spärrnivåSänkt riketför hela

Följdema förändrad spärmivå har diskuterats i avsnitt 6.3.3av en ovan.
generell sänkningEn personvalsspärren i riksdagsvalet skulleav

naturligtvis leda till lägre i de valkretsamaspärrar även ävenstora om
fortfarandespännivåema där skulle relativt höga uttryckt i antalvara

tabellSe 6.1.röster.

iantalSpärrnivåTabell 6.1. personröster

Moderaterna Socialdemokraterna
Spärr 8 5 8 5procent procent procent procent
Sthlm kn 11 808 7 379 9 542 5 963
Sthlm län 15 290 9 949 14 406 9 003
Källa: RSV.

jämförelsens skull kan den antaletFör i räknat högstanämnas rösteratt
vid års val, bortsett från1998 Stockholms kommun och län,spärren

Östergötlandsuppgick till 7 424 län för Socialdemokraterna.röster
Tillämpat resultat hade1998 års fem gjort denspärr procenten
skillnaden för Socialdemokraterna och Moderaterna i Stockholms län

Ingela Thalén och Lars F Tobisson blivit valda på iatt personröster
stället för enligt listordningen. Sak gäller för Folkpartiets Karinsamma

ÖstergötlandPilsäter. hade förI Modratemas del inträffat Stefanatt
Hagfeldt och Unckel blivit valdaPer på i stället förpersonröster
jämförelsetal. hade Anna Lindgren slagitDessutom Gunnar Axén. Iut
Göteborg hade ochHeyman Cecilia båda frånTom Magnusson,
Moderatena, blivit valda stället föri på jämförelsetal.personröster

hade inträffat för Kia Andreasson, Miljöpartiet.Detsamma
Effekterna för de fyra valkretsama får betecknas relativtstörsta som

begränsade.

spärrnivåerTre

modell olika tillämpasDenna bygger spärrnivåer beroendeatt tre
dethur många röstberättigade finns i valkretsen. de fyraI största

valkretsama, där antalet röstberättigade överstiger tillämpas300 000
den lägsta spärmivån i detta förslag fyra de ValkretsarIär procent.som
där antalet röstberättigade mellan föreslås000 och 300150 000är
spärmivån bli och i övriga kretsar åttaprocent procent.sex
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i riksdagsvalkretsarnaröstberättigade6.2. AntalTabell

RöstberättigadeKnets
730 818länStockholms
552 045kommunStockholms
340 402Göteborgs kommun

Östergötlands 449310län
306243länJönköpings

237 709Götaland VVästra
236 248Skåne S.

NÖ 221 415Skåne
218 826Gävleborgs län
216 539länDalarnas
213 949länVärmlands
212 943Uppsala län

Örebro 207 533län
203 289Hallands län
198 027Norrbottens län
197 362Västernorrlands län

Ö. 195 000GötalandVästra
978194Västerbottens län

194 484Götaland N.Västra
823192Skåne V.
892191Västmanlands län
583190Södermanlands län

186 036kommunMalmö
182 631Kalmar län
135 883GötalandVästra

758134Kronobergs län
116 861Blekinge län
102 340Jämtlands län
44 000Gotlands län

femytterligareval hadeårsi 1998tillämpatsdettaOm system
listordningen,frångåenderiksdagen medinvalda iblivitledamöter, av

generellvidledamöterytterligare sjumedjämförasvilket kan en
till femsänkning procent.spärrenav

iskulle 36jälnförelsetaldag valdaikandidaterdeAv ärsom
riksdags-personvaldaAntaletvaldastället ha blivit personröster.

kanvilket35vilket123skulle dåledamöter procent,motsvarar cavara
tillsänkninggenerellvid spärrenjämföras med 40 procent avenca

5 procent.
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fyrade valkretsama innebärI sänkning till 4stora spärrenen av
sammanlagt ytterligare 12 kandidater, valdaprocent att påärsom nu

jämförelsetal, blir personvalda ytterligare två kandidater väljssamt att
i riksdagenin på frångåendemed listordningen.personröster Dettaav

kan jämföras med generell sänkning till 5 då endastprocenten
ytterligare ledamöter blir8 personvalda ytterligare kandidatsamt en
väljs i riksdagen med frångående listordningen.av

Sammanfattningsvis kan modellen med olika nivåer påsäga attman
beroende valkretsamaspå befolkningsmässigaspärren storlek samman-

relativt måttlig ökning genomslag ochtaget personröstemasger en av
mindrenågot vad generell sänkning tillän 5spärren procenten av

skulle För de fyra valkretsama innebär dock fyraprocents-störstage.
förgenomslaget ökar något Enligtspärren att personröstema mer.

rådets uppfattning denna modell tilltalande förbättraär ett sätt att
förutsättningarna för personval i de valkretsama samtidigtstörsta som
förändringarna för landet i övrigt bedöms bli så små måttligatt en
ökning andelen personröstande väljare inte riskerar leda tillattav en
markant förskjutning kandidaturvalet från partierna till väljarna. I ettav

denna fårmodell beredd på det någon gång kansystem attav man vara
hända vissspärmivån i valkrets kommer förändras från valatt att etten
till på grund befolkningsmässiga förändringar.ett annat av

Närmare modellen med spärmivåer riksdagsvaletitreom

I uppställningen nedan de avvikelser det skisseradeanges som nu
skulle ha medfört jämfört med valresultatet 1998.systemet

valkretsarF med 300 000 röstberättigade.iyraprocentsspärr änmer
Stockholms län

Ingen avvikelse.
TobissonLars F. m, Ingela Thalén s och Karin Pilsäter fp blir valda på

i stället för på jämtörelsetal.personröster
Stockholms kommun2.
awikelse.En Olle Wästberg fp blir vald på och väljs ställeti förpersonröster
Könberg.Bo

Pierre Schori s och Nalin Baksi s blir valda i stället för påpersonröster
jämiörelsetal.

Göteborgs kommun
Ingen avvikelse.
Tom Heymanm, Cecilia Magnusson m, Berit Johannesson v och Kia
Andreasson mp blir valda ställeti för på jämförelsetal.personröster

Östergötlands län
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och väljs i ställetLindgren m blir vald påavvikelse. AnnaEn personröster
för Gunnar Axén

Britt-Marie Danestig v blir valda påUnkel m ochStefan Hagfeldt m, Per
för jämtörelsetal.i ställetpersonröster

till röstbe-med mellan 150 000 300 000ValkretsarSexprocentsspärr i
rättigade.

Jönköpings län
i stället förEkholm m blir vald påMarie-Louiseavvikelse. personrösterEn

Göte Jonsson.
Götaland V.Västra

avvikelse.Ingen
personvalda i stället för valdamp bliroch Lagerm PerRenéInger

jämförelsetal.
Skåne

avvikelse.Ingen
personvalda imp blirv ochSmith Matz HammarströmKarin Svensson

jämtörelsetal.stället för valda på
NÖSkåne

avvikelse.Ingen
Gävleborgs län

avvikelse.Ingen
stället för valda påHellborg blir personvalda ioch vUlrica Messing s Ove

jämtörelsetal.
länDalarnas10.

mandat på grundklarar ochSacrédeusavvikelse. LennartEn spärren tar av
dubbelvalsavveckling.

jämtörelsetal.personvald i stället för valdblirMarita Ulvskog s
Värmlands län1

avvikelse.Ingen
jämtörelsetal.för vald påpersonvald i ställetblirLisbeth Staaf Igelström s

Uppsala län12.
avvikelse.Ingen

vald på jämtörelsetal.personvald i stället förblirIngrid vBurman
Örebro län13.

avvikelse.Ingen
påstället for valdapersonvalda iPedersen v blirochOla Karlsson m Peter

jämförelsetal.
länHallands14.

avvikelse.Ingen
jämförelsetal.stället för vald påpersonvald is blirAnderssonJörgen

län.Norrbottens15.
avvikelse.Ingen
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klarar påErling Wälivara kd och mandat grund dubbelvals-spärren tar av
aweckling.

Västernorrlands län16.
avvikelseIngen

ÖGötalandVästra17.
avvikelse.Ingen

blir personvald i stället för vald järnforelsetal.Elinderson mLars
Västerbottens länl

avvikelseIngen
.Sandlins blir personvald i stället for valdLena personröster.

Götaland19. Västra N.
Valeria v blir vald på stället föravvikelse. D i StigEn Rosarman personröster

Sandström.
Leivikm blir personvald i stället för vald på jämforelsetal.Björn

Skåne20. V.
avvikelse.Ingen

Västmanlands län21.
awikelse.Ingen

och Tanja Linderborg i stället form v blir personvaldaTomas Högström
valda på jämförelsetal.

Södermanlands län22.
avvikelseIngen

och Charlotta Bjälkerbring v blir personvalda iHenrik Landerholm m
för på jämforelsetal.stället valda

Malmö kommun23.
awikelseIngen

Anderssonm blir personvald i stället för vald på jämförelsetal.Sten
Kalmar län24.

avvikelseIngen
Beijer blir personvalda i for valdaHåkan Juholt s och v ställetLennart

jämförelsetal.

denna fortfarandeåterstående län skall enligt modell 8I spärren procentvara
inte uppstår några förändringar.varför det

fastEn övre spärrgräns

ha fast i räknat, förkan också tänka sigMan rösterövre gräns,att en
Tekniken tillämpasden procentuella blir då densammaspärren. som

för i de kommunala valen.vad gäller undre personvalden gränsen
följande Endastkonstrueras ungefärSpärregeln skulle alltså på sätt:

personligt röstetal åttaden har procentmotett avsom svararsom
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partiet eller visst bestämti valkretsen för antal röster,rösterna ett som
vad åtta i de valkretsama,lägreär än motsvaras procent storaavsom

regel lagteknisktbli personvald. sådan behöver inte begränsaskan En
under förutsättning den fasta liggerviss valkretstill någon gränsenatt

praktiken endast kommer tillämpas de Valkretsarhögt den i iså attatt
partier hareller några mycket höga röstetal. Rådet hardär något

modell utfört antal beräkningar.ingående diskuterat denna och ett
beräkningar redovisas nedan. Sammanfatt-Rådets ochresonemang
fastningsvis kan mellan och10 000 5 000övre spärrsägas att en

alldeles obetydlig sänkning spärmivån i deinnebär interöster aven
desto mindre skulle sådan sänkning ha fåttvalkretsarna. Ickestörsta en

förbegränsad betydelse personvalsresultatet det skälet derelativt attav
for kandidaterna i de undersökta valkretsama ipersonliga röstetalen

nivå storleksordningenflertalet fall ligger under i 5 000 Manröster.en
och lägga fasta vid nivånaturligtvis vidare den påkan gå gränsen en

Emellertid kan det ifrågasättas det korrekt000-3 0002 ärröster. attom
fördrastisk sänkning spärmivåntillgripa så är ute atten av om man

valkretsar. följdproblem i endast vissa skulle nämligen fålösa Det som
spärmivån kraftigt i antal valkretsar.sänktes ett stortatt

med fastamodellenNärmare spärrarom

uttryckt i antalframgår åttaprocentsspärrentabell i bilaga 3Av 2 att
och från parti tillbetydligt från valkrets till valkretsvarierarröster

valkrets desto högre blirröstetal parti har iparti. högreJu ett en
röstberät-samband mellan antaletspärmivån. Eftersom det finns ett
återfinnerröstetalen for partierna i valkretsentigade i valkrets ochen

personvalsspärrama, i antalet räknat, i dedeockså högsta rösterman
antaletLandets fyra Valkretsar räknat eftervalkretsarna. störstastora

GöteborgsStockholms kommun, Stockholms län,röstberättigade är
Östergötland. framgår vidaretabell i bilaga 3kommun och Av 2 att

varierar mellan 920röstetalen för partierna i dessa kretsar 15de största
framgår för Socialdemokraterna iVidareoch 6 180 spärrenröster. att

Anledningen härtillden femte högsta i landet.Norrbottens län ärvar
Socialdemokraterna har såfrämst storlekvalkretsensinte utan att en

faktorerbland partierna i den kretsen. tvådominerande ställning De
röstandespärrtal alltså i första hand antalleda till högakan är stortsom

i kretsen. Då dessa tvåstöd bland väljarnai kretsen och partiets
spärrtal ileder de till mycket högafaktorer samverkar t.ex.som

i de partierna,det för kandidaterna tvåStockholmskretsama, där största
val fordradesSocialdemokraternas, i 1998 årsModeraterna och ett

Endast någramellan 16 och 9 500personligt röstetal på 000 röster.ca
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aktuella högaenstaka kandidater i de partierna hade så röstetal. För att
höga nivån kanytterligare understryka den på intespärrama noteras att

hadekandidat parti i Stockholms län 16 000någon i något över röster.
medAlf kom 15 770.Svensson närmast

införa fastförsöka komma åt problemetvillOm attgenom enman
räknat finns olika tänkbara modeller.antali personrösterspärrövre

sådan fast skall gälla endast i vissakan tänka sigMan övre spärratt en
alternativ införa generell för helaValkretsar. Ett spärrär attannat en

så den i praktiken kommer tillämpasdå fårriket, att attanpassassom
parti blir så högt den procentuellaendast då röstetalet för spärrenett att

svåruppnåelig. Väljer reglera endast vissamycketframstår attmansom
aktuellt komplettera med ytterligarebliValkretsar kan det att systemet

styrkeförhållandet mellan partierna förskjuts allmäntspärregler merom
för hela landet innebär blirgenerelli landet. En spärr att systemet mer

vilken modell väljsdärför föredra. Oavsettstabilt och kanskeär att som
skall beräknas.den fasta nivån Ifrågan hurså kvarstår spärrenom

officiellafrån denkan viss vägledning hämtasfrågadenna senare
vidkonstateraravseende 1998 års val på såvalstatistiken sätt att man

får betydelse.nivå fast Detviken på övre spärr personröstemasomen
fasttvekan 2 000-3 000råder ingen rösterspärratt t.ex.enom

i kretsar.ökat personvalsinslag ocksåskulle ha lett till storaett
korrekt tillgripa såEmellertid kan ifrågasättas detdet är att enom

problem ispärmivån för lösadrastisk sänkning är ute attom manav
bli frågaskulle i själva verketendast vissa Valkretsar. Det en merom

faktor betydelse andelenspärmivån.allmän sänkning En äravannanav
alltValdeltagandet inte förändrasSkulle det allmännapersonröstande.

omfattandepersonröstningen blirsamtidigtför dramatiskt änmersom
personvalsinslaget slår igenomockså detta tillval ledervid 1998 års att
helt tillfredsställandehärtill det intekraftigare. Med hänsyn är ettatt ta
bestämningen nivånutgångspunkt förvalresultatenstaka avsom

lämpligfram tillprincipiell utgångspunkt för kommaEn att enmer
röstberättigade medborgarehur månganivå kan konstateraatt somvara

varjedå konstateraskanriksdagsmandat Det attmotsvarar.ett
ochmellan 000 20 000normalt 18riksdagsledamot representerar

vidMotsvarande siffror avseende demröstberättigade. röstat är, ettsom
medtill14 400 16 000. Ivaldeltagande på 80 procent, ett system en

med någorlunda jämnpersonröstande ochmycket hög andel en
orimlighetdet ingenpå kandidaternafördelning personröstema voreav

storleksordningen. Nuspärmivå i den angivnamed allmän ären
vissa justeringar måsteinte sådana varföremellertid förhållandena

inomfrån andelendärvid utgårOm personröstergöras. attman
nivå mellan och 50ligga på 30överskådlig framtid kommer att en
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faller det sig naturligt närmareprocent att spärrar motsvararse som
tredjedel eller hälften de först angivna nivåerna.ca en av

Rådet har beräkningargjort på fasta spärrnivåer 10 000, 8 000,om
6 000 och tabell5 000 se 9-12 i bilaga 3.röster

Effekterna mellan och10 000 6 blirspärrar 000röster rösterav
mycket begränsade. Något blir genomslagetstörre sätterom man

vid 5 000spärren röster.
Om fast personvalsspärr 5 000 hade tillämpats vidövre rösteren om

års riksdagsval hade detta1998 så fått betydelse för i Stockholms länm
och kommun denpå så procentuella sjunkit från åttasätt spärrenatt

till 3,3 2,5 Göteborgs kommunI hadeprocent spärrenprocent.resp.
sjunkit till 7,3 hadeEn 5 000 inneburit Larsspärr rösterprocent. attom

TobissonF blivit vald i stället för enligt listordningen ipersonröster
Stockholms hadelän. övrigt den sänktaI personvalsspärren inte haft

effektnågon för hade fastFör personvalsspärr 5 000övresm. en om
fått betydelse såpå sjunkit i 14 Valkretsar tillsättröster spärrenatt en

nivå mellan och hade7,7 2,7 Detta inneburit Pierre Schoriprocent. att
och Ingela Thalén blivit vald på i stället för enligtpersonröster
listordningen i Stockholms kommun Stockholms län. övrigt hadeIresp.
den sänkta inte haft någon effekt.spärren

begränsadeDet genomslaget för personvalssystemet i de största
valkretsama ha varitmåste oväntad effekt i förhållande till vadsägas en

förutsågs reformensi samband tillkomst. Enligt rådets uppfattningsom
den obalans vidlåder personvalssystemet till följdär attsom av

valkretsama varierar så kraftigt i storlek brist det mycketären som
angeläget komma till med. principiellUr synvinkelrättaatt vore en
förändring valkretsindelningen flera skäl tilltalandeett sätt attav av
lösa problemet. framhållitsSom leder detta emellertid till attovan nya
problem andra områden. förslaguppstår De övriga till lösningar som
rådet innebär särreglering införs vilket kan verkapresenterat att en
förvirrande för väljarna. Därtill kommer den valadministrativaatt
hanteringen blir komplex. Med hänsyn härtill och då lösningarnamer
inte fullt kompenserar obalansen demellan valkretsama ochstörstaut
övriga har förrådet inte förorda någon modell. Detstannat att är
emellertid rådets förhoppning skall förde kunna tjäna underlagatt som
vidare överväganden i frågan.

ålder och6.4 invandrarbakgrundKön,

detta avsnitt redovisar rådet sina slutsatser frågaI i personvals-om
inverkan denpå parlamentariska jämställdheten, densystemets

åldersmässiga sammansättningen och betydelsen kandidat harattav en
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materialfinns statistiskt ochavsnitt 5.4invandrarbakgrund. I enovan
för frågor.forskningsresultat relevans dessaförredogörelse ärsom av

Kön6.4.1

skulleparlamentariska jämställdhetendenvilketpåFrågan sättom
diskuterades tämligenpersonvalsinslagetpåverkaskommakunna att av

ikonstateradePersonvalskommitténreformarbetet.ingående under att
högre grad överlämnasskulle frågan i och för sig ipersonvalssystemett

nomineringar fortfarandepartiernaspartiernaväljarna åtän attmen
debetydelse bl.a. eftersom detha mycketskulle antogs attstoren

fåregel skulle flesthögst valsedlama iplacerades påkandidater som
skullepersonvalssystem inteblevSlutsatsenpersonröster. att ett

detlistsystem eftersomkvinnormissgynnakomma än ett rentatt mer
ochlåta både kvinnorha intresseskullepartierna attettattantogs av

fåmöjlighetengällerbudskap. Vadframföra partiets attmän
allmäntgrundval kampanjerpå mänantogs attpersonröster egnaav

till sådana kampanjeruppbringaha lättareskulle attatt menresurser
kvinnoorganisationerfrånkunde påräkna stödsidankvinnor å andra

Ökat ff..1993:21 60personval SOU s.
komföre valet 1998förekom i bl.a. mediaden debattI ensom

Åtskilliga riskenmenadedebattörerbild fram.delvis att varannan
kvinnor.direkt missgynnapersonvalssystemet skullemycket för attstor

riksdagsvalet i 1998utfalletdet faktiskaenbart påOm avman ser
skulle missgynnasför kvinnorfarhågomakan konstaterasvalårs attatt

kvinnorepresentationenblev resultatetbesannades.inte Tvärtom att
utfallet skulle haoch till vadtill valförhållande 1994 årsökade både i

skillnaden liten.framhållasskall dock ärblivit i listsystem. Det attett
i riksdagenplatstill kvinnaledde änPersonvalssystemet togatt meren

Enligt rådets mening låterlistsystem.fallet iskulle blivitvad rentsom
detgrundvalenbart påsäkra slutsatserinte dras någradet sig av

totala antalethur detfokuserarOmfaktiska valresultatet. man
kan konstaterasmellan och kvinnorsigfördelat attmänpersonröster

relativtkvinnorflerfått betydligt även sett.personröster änmän
de utgjorde 43Kvinnor fick 37,7 personröstema trots attprocent av

de kvinnliga82kandidaterna. Detta procenttrots attprocent avav
väljarnabland de manligaendast 80i valetväljarna deltog procentmot
aktiva iungefär likakandidatermanligakvinnliga ochsamt att var

omfattning.media i Denioch fick mestvalrörelsen utrymme samma
påfördelningenskevheten itillförklaringen personröstersannolika av

listplaceringgenerellt haft högre änkvinnor och är mänmän att
utgjordedealla listortoppade 68kvinnor. Män trots attprocent av
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desärskild studie 7kandidaterna. En57endast procent avav
endast 33valsedlar i Valkretsar visar29riksdagspartiemas procentatt

Listplaceringkvinnliga kandidater.toppades ärvalsedlarna avav
förgäller möjlighetenbetydelsefull faktor vadmyckettveklöst enen

Forskningsresultat haravsnitt 5.4.1.sefåkandidat personrösteratt
betydligtavseende harlistan i detta störreplaceringvisat att

uppfattningEnligt rådetssådan.könstillhörighetbetydelse än som
manligaövervikten förhands förklaratilldärfördetligger nära att

partiernasfortfarande imedfrämst mänattröser gynnas
medförklaras bl.a.torde kunnavilket i sinnonineringsförfarande, tur

finnspolitiska livet.för det Detfortfarande utgöratt en normmannen
kopplasdirekt kandetta någotförförnärvarande belägginga äratt som

iPersonvalssystemet kansådant.med personvalssystemetihq som
kommitvad partiernatill omkastningarledaomfattningbegränsad av

omkastningardessaför tidigtdockfram till. avgöraDet ännu attär om
1998 årsviss Iskullekonsekventnågotpå sätt grupp.gynna enmer

ökadekvinnorepresentationen något. Iblev resultatetriksdagval att
ledai ställetEuropaparlamentet komtill personröstemaårs val att1999

orubbad.fått stålistordningenvaldesflertillatt änmän om
medrelativt väldeli dennaRådets slutsats överensstämmer

visat sigharPersonvalssystemetantaganden.Personvalskommitténs
listplace-ochmellan antaletKopplingenneutralt. personröstervara

kvinnoreller missgynnari siginnebär intering systemetatt gynnar
kangjorde. Däremotvad det tidigarerespektive systemetänmän mer
vadråder bådefortfarandeobalansdentydliggörasägassystemet som

och vadkandidatermanligakvinnliga ochantaletskillnaden igäller
denförGrundenpartiorganisationema.ställning ideras olikagäller

såledesläggsförsamlingarnabeslutandei defördelningenkönsmässiga
sagdanomineringar. Detpartiernashand vidfortfarande i första nu

personvals-naturligtvisparti kanenstakagenerellt. Inomgäller ettrent
jämnareönskanikampanjer bottnarleda tillsystemet om ensom en

kandidat harkvinnligaktiva satsningar påEnstakakönsfördelning. en
dettaför tidigtdockresultat.förekommit, och Det sägaär attgett om

mönsterbildande.blikommernågot sätt att
långsiktigaochbetydelsepersonvalssystemetsFrågan merom

kvinnor ochmellanjämställdhetenparlamentariskaför deneffekter
bedömningarolikaföranlett delvishar ocksåochsvårbedömbarärmän

riksdagsvalårsresultatet 1998förhållandetforskarhåll.från Det att av
jämställdhetenparlamentariskaökning denbegränsadledde till aven

skullepersonvalssystemetintäkt förtillsåledes intekan atttas gynna
förhållafortsättningen kommeridetkandidater. Omkvinnliga attäven

placeringamafår de högstaövervägande deltillsåsig mänatt
kommerkandidaterkvinnligaförriskvalsedlar finnspartiernas atten
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missgynnas. därförDet mycket angeläget följaäratt att noga
utvecklingen området.på

Ålder6.4.2

Personvalssystemets betydelse för den åldersmässiga sammansätt-
ningen beslutande församlingari analyserades inte undernärmare
reformarbetet. debatten före valet hävdades frånI det del atten unga
kandidater skulle komma förlora på personvalet.att

jämförelse medelåldern ochEn den åldersmässiga fördelningenav
riksdagens ledamöter efter valet och1994 1998 visar inte på några

Efter valetskillnader. 1994 medelåldern 48,7 år och efterstörre var
valet medelåldern1998 49,3 år. Medelåldern på dem i 1998 årsvar som
valdes på 51 år. Den genomsnittliga åldern på de 12personröster var
kandidater valdes på med frångående listordningenpersonröstersom av

46 år. skillnader enligtDessa rådets uppfattning små detsåär attvar ca
slutsatserinte går dra några säkra personvalssystemets betydelseatt om

för ålderssammansättningen bland de folkvalda. råder dockDet ingen
tvekan ålder för närvarande har relativt liten betydelse jämförtattom
med listplacering. Vad kan för framtidenvärt äratt notera attsom vara

väljare särskilt positiva till personvalssystemet sådant.ärunga som

Invandrarbakgrund6.4.3

Personvalets inverkan på invandrarrepresentation behandlades inte
i reformarbete föregickdet införande personval.närmare som av

Rådets direktiv inte heller frågan uttryckligen. Rådet hartar upp
emellertid det intresse få bild i vad månärattansett att ettav en av
inslag personval i valsystemet kan effekterfå för kandidater ochav
väljare med utländsk härkomst. Som framgår avsnitt har rådet5.4.4av
låtit undersöka frågan särskilt. Med invandrarkandidater i detavses
följande i huvudsak eller har varit utländskaärpersoner som
medborgare.

Resultaten undersökningen visar kandidater med sådanattav
utländsk bakgrund har utnyttjat personvalsinstrumentet i ungefär

utsträckning svenska kandidater. Orsaken till mångaattsamma som
invandrarkandidater bedrivit kampanj de känt motståndär störreatten

övriga kandidater från den lokala ledningen inom partiet i sambandän
Åmed nomineringen. andra sidan har de upplevt starkt stöd frånett

invandrarföreningar och fackliga organisationer.
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invandrarkandidatemai kampanjarbetetdragintressantEtt attvar
organiseradeeller mindrehjälp vänner,fick grupper avav mer

aktivapartipolitisktoch bekanta intefamiljemedlemmar ärsom annars
regel vände invandrar-deltagit i valarbetet. sigha Ieljest skulleeller

bestämdapersonkampanjer till eller flerai sinakandidaterna en
invandrarväljare.kategorier av

resultatet från undersökningenbedömning visarEnligt rådets att
ha eller missgynnatknappast kanpersonvalsrefonnen sägas gynnat

sigdetta avseende visathar iSystemetinvandrarkandidatema. även
bedriva kampanj förhar möjlighetenrelativt neutralt. Däremot attatt en

partiernasuppfattats komplement tillvald uppenbarligenbli ettsom
invandrar-mycket positiv effektnomineringsförfarande. En är att

i övrigt intetillkampanjer lettkandidaternas äratt personer som
detta ivalrörelsen. Förhoppningsvis kansig ipolitiskt aktiva engagerat

medfå med flerpartierna lyckasleda tillförlängningen att personer
organisationer.invandrarbakgrund sinai

valetföreInformationsinsatsema6.5

Inledning6.5.1

vilkenvilket och idetalj redovisatsiavsnitt har sätt3I mer
föreoch massmediade politiska partiernaomfattning myndigheter,

hurpersonvalssystemet. Kunskapinformerat personröst-valet omom
ställer i valetde kandidaterochfungerar ärningsreglema som uppom

skall påför väljarnaförutsättningargrundläggande övervägt sättettatt
sådanförAnsvaretmöjlighetenutnyttjakunna personrösta. attatt

partier ochpolitiskahos myndigheter,sprids liggerinformation
ansvarsområden.aktörer har olikadessamassmedia, även om

huvudkategorier.uppdelad i två DenkanInformationen sägas vara
regler.och vallagensröstningsprocedurenupplysningar omena avser

i val.ställerinformation de kandidaterandraDen uppsomomavser
handförstapersonröstningsreglema bör iinformationförAnsvaret om

formedan huvudansvareti detta fall RSV,valmyndighetema,vila på
partiernade politiskamåste ligga hoskandidaternainformationen om

regelverk ochinformationenkandidaterna. Förenskildaoch de att om
ocksåemellertidtillräcklig spridning krävsfåskallkandidater att

dessai bådaför upplysningmedtillräckligtmassmedia utrymmeger
delvissituation därnaturligtvis idettaviktigtSärskiltfrågor. ettär en

skall tillämpas.nytt system
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Informationen personvalsreglema6.5.2 om

Vad först gäller informationen regelsystemet visar olika undersök-om
ningar flertalet väljare uppfattat enkelt tilämpa.att systemet attsom

finns därför anledningDet brett upplagda infonnztions-RSV:satt anta
i förening med tidningarnaskampanj artiklar valproceduren fåttom

ordentligt genomslag och spelat viktig roll i detta avseende. RSVen
kom emellertid efter valet kritiseras för inte ha informeratatt att
tillräckligt tydligt tänkbara konsekvenser inte persorrösta.attom av
Vissa bedömare långthar gått så hävda informationenatt attsom var
missvisande i den delen. Den formulering fått kritik lyder Du kansom

valsedel för ditt parti kryssa för kandidatnågon Detta utan atten
innebär partiets förslagdu godtar till ordning kandidaemaatt av
Kritiken påståendetgår på kan förstås det onöd:gtatt ärut att attsom

nöjd med den rangordning partiet gjort ochpersonrösta ärom man som
liten personröstande minoritet kan komma bestämmaatt atten

kandidaturvalet på bekostnad dem de partietsstöttattrott attav som
rangordning någon personröst.utan att avge

finns inte något underlag förDet helt säkert denavgöraatt on
aktuella formuleringen, återgår på propositionstexten jfrsom prop.
1996/97:70 118, allmänt har uppfattats på det angivits.sätts. mer som
Å andra sidan rådet formuleringen lösryckt sittattanser ur
sammanhang kan missvisande bild hur fungera ochsystemetge en av

det finns anledning informationen tydligare pmkt.på dennagöraatt att

6.5.3 Informationen kandidaternaom

Vad gäller kandidatinformation visar olika undersökningar entydgt att
väljarnas kunskap de olika kandidaterna ställde ivaletom som upp
generellt dålig och införande personvalssystemet int: haftsett attvar av

effekt detta avseende.någon positiv i vanligaste skälet till inteDet at
väljarnaockså saknade kännedonpersonrösta närmareattvar om

bakom valsedlama. visarDetta attpersonerna namnen peson-
förutsättningkännedom nödvändig för meningsfullt persmval.är etten

Med sannolikhet det så personvalssystemets eller ickeärstörsta att vara
och faller med hur frågorna kring kandidatinformatonenstårvara

kommer lösas. Förblir kandidaterna fortsättningeniävenatt anoryma
talar kommermycket för uppfattas nindresystemetatt att som
meningsfullt väljarna och intresset för personval därför konmerattav

fårbort. väljarna viss personlig kunskap kandilater-Attatt tyna en om
också krävs för förtroentefullnågot uppnåär attna som en mer

relation politiker ochmellan medborgarna, vilket varit et av
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för informationpersonvalsreformen. Ansvarethuvudsyftena med att
och enskildai första hand partierrådetsenligtligger synsättges

sannoliktbristande informationentill denförklaringkandidater. ärEn
förvid, och rutinerkandidater saknarsåväl partier attatt vanasom

osäkerhet har ocksåpersoninriktade kampanjer. Dennabedriva mer
föra personinriktadinte stimuleratsmassmediatillbidragit att utatt mer

kandidatkännedomförbetydelsefull faktorinformation något är ensom
väljarna.hos

inte obetydligtdet finnsligger isvårighetEn ettattannan
partier. inställ-personval inom vissa Dennaprincipiellt motstånd mot

riskrespekteras det finnsoch för sigmåste ining att systemetenmen
eller någratrovärdighet legitimitet någotochförlora ikommer att om

införa personvalsinslagetvarit medde partier attomsomav
sig helt vid sidanställerprincipiella grunder systemet.av

detutvecklingen vadavgörande för den framtidafrågorTvå ärsom
i valde kandiderarkunskap ärgäller väljarnas ompersoner somom

vilja utvecklakunna ochkommerpartier kandidateroch ettatt mer
motståndetprincipielladetkampanjmönster ochpersoninriktat om

gäller kampanjmönsterluckras Vadkommervissa partierinom att upp.
för utvecklingen kommer gåtalarfinns vissa tecken att mot en mersom

positivapartierkandidatlansering i fall blandpersoninriktad ärvart som
sannolikt redanfår det bedömasförstatill personval. detFör att ensom

förhållerdet andraleder i den riktningen. Förökad vid systemetvana
utslag i formgenerelltkampanjersig personligadet så settatt avger

vald ökar hankandidat blichansen föralltsåochfler attröster att omen
fåinte heltharpersonlig kampanj. Dessutomeller hon bedriver aven

undersökningarkampanj, ibedrivit någonkandidater, intede som
detta.framtiden kan tänka sigförklarat de i göraattatt

dettill personvalprincipiella inställningenden ärBeträffande
förkan talaVadförutsägelser.några attsvårare göraatt som

väljarnavisatundersökningarsikt,minskarmotståndet attär att
i denpersonvalinställda tillrelativt positivtsamtliga partierinom är

påverkainställning kommeroch dennadagdet har iutformning attatt
partierna.

års valrörelsePersonvalskampanjemai 19986.5.4

omfattningbild i vilkenfram exaktfåvarit svårtharDet att aven mer
berorvalrörelsen. Osäkerhetenunderbedrevspersonvalskampanjer

intepersonvalskampanjbegreppetdel på ärtill visssannolikt att
fram dekommituppgifterhelt tydligt begrepp. Denågot genomsom

iantyder dockuppdrag rådetutförts påundersökningar att vartavsom
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och kandidaterna i såväl till riksdagfall mellan 10 20 valprocent av
kommunfullmäktige bedrivit någorlunda tydlig kampanj därensom

kampanjmaterial tillpersonligt utfonnat kommit användning. Detta
valrörelsenmedförde dock inte 1998 i någon högre grad komatt att

präglas personvalet sig i media eller i övrigt. förklaring tillEnvareav
vad i föregående avsnitt hur mediadetta komär nämnts attsom om

frågan. orsak torde de enskilda kampanjema,hantera En attannan vara
undantag,låt med enskilda bedrevs måttlig nivå medvara en

begränsade framgår avsnitttämligen Som 4.1.2 stannade iresurser. av
undersökta fall den uppgivna kostnaden för80 procent av en

underpersonvalskampanj 25 000 kr vad gäller riksdagsvalet.
Kampanjer kostade 150 000 kr mycket sällsynta. Kostna-översom var

personvalskampanjer iderna för de kommunala valen i allmänhetvar
flertaletKostnaden för kampanjer stannade under kr.lägre. 5 000ännu

finansieringskälloma partiorganisationenvanligaste denDe var egna
finansiering förekom i liten utsträckning.och medel. Rent externegna

Vad gäller själva föra personvalskampanjer kan ocksåsättet att
något dramatiskt kommit avvika frånkonstateras det inte sättatt att

traditionella partikampanjer. Personvalskandidater har dock, naturligt
övriga fokuserati högre grad på personliga kvalifikationer ochännog,

politiska sakfrågor.egna
denna bakgrund kan konstatera farhågoma förMot att attman

ytligapersonval skulle leda till kampanjer där sakpolitiken skulle få
träda i bakgrunden inte kom besannas i års valrörelse.1998 Inteatt
heller visar undersökningsresultaten vad gäller finansieringen av

dagsläget finns förkampanjema det i fog påstå ovidkom-att att att
fåttmande ekonomiska faktorer någon inverkan valresultatet.pâ

Redovisning kampanj finansiering6.5.5 av

Även konstateras effekterdet inte kunnat några negativa uppståttattom
personvalskampanjer kampanjfinansieringvad gäller och i samband

med val har onekligen kampanjmönster i form1998 års nya av
personvalskampanjer har vunnit insteg. finns också teckenDet på att

kan formresurskrävande kampanjer utslag i många personröster.ge av
finansieringfrågan intressant tidigare.Därmed blir änmer

enskilda kandidaters kampanjer berördesFrågan finansiering avom
ledde fram till dagens personvalssystem.under det reformarbete som

har dock inte förespråkats. stället harNågon direkt reglering I
betonats. Partierna kom ocksåpartiernas och kandidaternas eget ansvar

utfärda sinsemellan olika rekommendationer i detta avseende införatt
flertalet fall innebärårs val avsnitt 4.1.1. rekommenda-1998 se I
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kandidater skallkampanjbidrag till enskilda kunnationema bl.a. att
redovisas öppet.

gjort bedömningen det vikt medhar såledesPartierna äratt av
förespråkat redovisning.reglering och Dennaformnågon öppenav en

ombudsmänmajoritet partiernas regionalinställning delas av en av
nivå.

uppfattning framstår det inte uteslutetrådetsEnligt attsom
resurskrävandesikt kommer innebärautvecklingen på att mer

blir vanligareförekom och det någotkampanjer de 1998än attsom
Även nuvarande skattelag-finansiering. den ochmed mut-extern om
tillräcklig motverkaförstiftningen torde att avartervara

funnit diskussionfrnansieringsomrâdet har rådet anledning att ta upp en
ordning för redovisning kan bidra tillformaliserad attsomen merom

bl.a. skäletRådet detta viktigt detöppenheten.öka är attattanser av
riskerarkampanjfmansiering kan få konsekvenserotillbörlig attsom

till personvalssystemet.allvarligt skada tilltron
varit det alltjämt börför denna diskussion harutgångspunktEn att

föreskrifter,ochsina rekommendationerpartierna, som genomvara
skall gälla förriktlinjer för och utforma de reglerskall dra somupp

olika regler förkampanjfmansiering. innebärkandidaternas Detta att
kandidater frånkan komma gälla förfinansiering och redovisning att

skall utfonnasparti beslutat reglernaolika partier. de fallI ett att
komma gälla förkan skilda principer ocksåregional eller lokal nivå att

Rådet förespråkar alltsåoch parti.kandidater inom ett ensamma
första hand partierna ochbygger det ifrivillig modell ärattsom

ochför frågorna kring finansieringkandidaterna tar ansvarsom
hindrar naturligtvis inte partiernakampanjer. Dettaredovisning attav

minimireglervissa eller påsinsemellan kommer överens om ram-
skulle sådan ordningområde. själva verketkampanjfinansieringens I en

önskvärd.vara
till den svenskaför redovisning ansluterfrivillig modellEn

minimumpartifinansieringens område och innebärpåtraditionen ett av
visarangelägenheter.ekonomiska Dessutomi partiernasintrång

inte sällantvingande regleringfrån utländskaerfarenheter system att en
den bakgrundenreglerna. Rådetförsök kringgåleder till motatt anser

denmöjligt i frågor kring finansieringöppenhetså äratt stor somen
oegentligheter inte skall uppkomma. Somför någrabästa garantin att

partierna ocksåinställning idelas denna stortnämnts av somovan
kampanjmedel.kring redovisningförespråkar offentlighet av

kampanjfrnansi-har alltså fråganpersonvalsreforrnenGenom om
för statsmakternapolitiska dagordningen. Ettförts på denering sättupp

blir godaför redovisning såförutsättningarnabidra till öppenattatt en
tillhandahålla någoningripa i frågan,i övrigtmöjligt, är attattutansom
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form offentligt register där kandidaterna kan lämna ekonomiskav en
redovisning sina kampanjer. Redovisningen får då frånutgå deöver

parti lagt fast. ordningregler varje har sådan innebär deEn attsom
kandidater vill öppenhet kring finansieringen får kanal nåattgesom en

informationen. Enligt rådets liggermed det också i såvälsynsättut
kandidaternas intresse öppenheten kring finansie-partiernas attsom

ringfrågoma och det angeläget tillvara möjlighetenärär attstor att ta
redovisa kampanjbidrag och andra förmåner för därigenomatt att

otillbörlig finansiering. Samtidigt väljare,undvika misstankar kanom
andra intresserade enkelt få samlad bildmassmedia och på sättett en av

kan bakom kandidat.vilka ekonomiska intressen ståsom en
möjligheten registrera kampanjmedelRådet har diskuterat attom

samtliga kandidater eller endast dem blivit valda.bör Ettsomavse
omfattar alla kandidater har den fördelenregister sistaattsom

registrering uppgifter skulle kunna företidpunkten för läggasav
skulle de väljare önskar kunna delvaldagen. Därmed så tasom av

uppgifterna de Nackdelen det skulleinnan medröstar. ärsystemet att
bli tämligen omfattande och administrera. iBaratungrott att

Ävenriksdagsvalet finns 4 kandidater. långtifrån500 allaöver om
bedrivit kampanj skulle kanske kännanågon många behov iett att
registret de inte tagit bidrag för undvika frågoratt emot attuppge om
varför i registret.de inte förekommer Skulle registret omfatta även

i de kommunala skullesamtliga kandidater valen det bli mycket
omfattande.

Rådet vill därför förespråka endast kandidater blivit valdaatt som
erbjuds möjligheten registrera sig och registret i första skedeatt att ett

riksdagsledamöter. registerskall omfatta endast detta slag kanEtt av
utbyggnad register försåstadkommas det i daggenom en av som av

riksdagens förvaltningskontor enligt lagen 1996:810 riksdagsleda-om
åtaganden och ekonomiska intressen.möters

Rådets förslag i denna del beskrivs i författningskommen-närmare
taren.

redovisningVad gäller frågan det regionala och kommunalaom
förplanet skulle den ordning förespråkas riksdagsvalet kunnasom nu

det naturligtvis kan finnas andra lösningar.tjäna mönster ävensom om
Partierna för tillskapa ochhar här rutinerett stort att systemansvar som
tillgodoser öppenhet kring kampanjfinansiering.kravet på

Avslutningsvis rådet det viktigt frågan följs ochäratt attanser noga
ytterligare bör utvecklingen visaåtgärder skulle sigövervägasatt om

medföra oacceptabla effekter.
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för kampanjkostnaderAvdragsrätt6.5.6

konsekvenser harvissa skattemässigaredovisatsavsnitt har4.2I som
kampanjfinansiering. sådansamband med Eniuppmärksammats

mellan sidan riksdags-föreligger åolikhetdenkonsekvens är enasom
skattepliktiguppbärförtroendevaldaoch andraledamöter som

ikandideraroch andra sidanuppdrag åför sittersättning personer som
avdragharsådan ställning. förraDeval ha rätt göraattutan attett en

förtroendevalduppdrageteftersomkampanjkostnaderför ansessom
skälfinns knappastunder valkampanjer. Detomfatta verksamhet att

personvalskampanjer skulletillhänförakostnader är attanta att som
kategorin däremotdenFörbedömas påkomma sätt.annat senare

fall torde dettainte någon avdragsrätt. Inormalfalletuppkommer i vart
förform ersättninginte uppbär någonkandidaterfallet för avsomvara

kampanjbidrag kanvalkampanj. Omdeltagande i attsitt varaansesen
kostnader skulleavdrag förersättning från vilketsådanbedöma som en

sådanameningardeladeeftersom det råderosäkertskekunna är om
inkomst eller gåva.bedömabidrag är att som

medandra kandidaterriksdagsledamöter ochinnebär ettDetta att
havalrörelse kandelta iuppdragavlönat sägasatt urenen

andra kandidater.gynnad situationskattesynpunkt änmer
riksdagsmotioneroch föranlettväckt kritikförhållande harDetta

riksdagsmotionen mot.förändringar reglerna. lmed krav på av
kr förupptill 000generell avdragsrätt 20föreslogs1998/99:Sk6l3 en
kritikförståelse för denSkatteutskottet sig hasadekampanjmaterial.

reglernaeventuell ändringuttalade fråganochframförts att avomsom
medövervägandensamband med regeringensaktuell ikunna blitorde

l998/99:SkUavstyrktesMotionernautvärdering.rådetsanledning av
10.

förförutsättningarnaolikaskatterättsligt någotdeFrågan om
kandidater inrymmerövrigauppdrag ochharredankandidater ettsom

Vissai varandra.gripertekniska problemochprincipiellabåde som
haredan i dagriksdagsledamöter, kan sägasförtroendevalda, t.ex.som

riksdags-Exempelvis uppbärolika avseenden.igynnad ställningen
till fria inomkostnadserättning och harviss rättledamöter ramenresor

kansligöromål och kanviss hjälp medharuppdrag. rentför sitt De
och sittmed sittnåförsteg då det gällerhaallmänt att utsägas ettsett
ochi syfte,emellertid tillkommenordningbudskap.partis Denna är en

uppdragdetfullgöraskall kunnaledamotenför,förutsättning att som
såledesledamotväljarna.fått Atteller hon harhan resursergesenav

sigvalrörelsenoch i självamandatperiodenunderbådeatt exponera
harkanske intekandidaterandrasitt budskap påoch sättett som

möjlighet till måste accepteras.
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heller förefaller ledamötersInte avdrag förrätt göraatt egna
kostnader under valrörelse ha lett till krav ändradepå regler.en

torde bero bl.a.Detta uppdraget förtroendevald inteatt ärsom
och heller inte uppfattas förvärvsarbete i vanlig bemärkelse. Attettsom
debatten kommit fokuseras på skattemässig olikhet,attnu en som
förelegat redan tidigare, kan bero på personvalsreformen lyft framatt

ochden enskilda ledamoten skillnaderna i regelverket för olikaatt
kategorier blivit tydligare. bidragandeEn orsak troligen ocksåär
farhågor för nuvarandede skattereglema skall uppfattasatt ettsom
medel för politikeretablerade sig personligen.att gynna

forskningsprojektGenom de rådet låtit genomföra detärsom
klarlagt egenñnansiering personvalskampanjer inte förekommit iatt av
någon utsträckning. de fall det förekommitI har det sigstörre rört om
relativt blygsamma belopp. Detta innebär dock inte det finns skälatt att
avfärda framförts.den kritik Om utvecklingen går i den riktningensom

blir vanligtdet mycket ledamöter iatt att satsar egna resurser
valkampanjer kan den nuvarande ordningen knappast få bestå om

skall kunna anspråk inte i alltför hög grad degörasystemet att gynna
valda kandidaterna.

Vill åstadkomma enhetlig ordning kan tänka sigman en mer man
två huvudaltemativ. Antingen avskaffas avdragsrätten för valda
kandidater eller tillskapas sådan för de kandidater inte i deträtten som
nuvarande kan avdrag. vilkenOavsett väljsgörasystemet väg som
torde reform komma innebära relativt djupgående ingrepp i denatten
skatterättsliga regleringen och medföra komplicerade avvägnings-
frågor. Om exempelvis icke valda kandidater skall få avdraggöra
uppkommer frågan hur den kategori skall medgesom av personer som
avdrag bör Vidarebestämmas. tillmåste vilken fövärvskällaavgöras
avdraget bör hänföras. intresseAv också hur kampanjbidrag skallär
beskattas. förOm avdragsrätten redan valda ledamöter skall begränsas
eller avskaffas uppkommer bl.a. frågan hur avgränsningen mellanom
kostnader för personvalskampanj och andra kostnader fören en
kandidat under valrörelse skall låter sig nämligenDet integöras.en

inom för det nuvarande helt bortgöras att systemet taramen
avdragsrätten för kostnader ledamot kan ha för fullgörandesom en av
sitt uppdrag.

måste bedömasDet sannolikt personvalsreformen kommerattsom
leda till intresset för använda medel, eller medel i formatt att att egna
kostnadsersättningar, för bedriva kampanjer ökar. följdSomattav en

därav kommer frågan avdragsrätten få betydelsestörreatt änom
tidigare och risken påtaglig skattereglema kommer uppfattasär att att

medel för etablerade politiker uppnå fördelar för del.ett attsom egen
kommerDetta motverka syftet förbättra förhållandet mellanatt att
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finns några hållbaraHärtill kommer det knappastvalda.väljare och att
framförkandidater skall ha fördel övrigavaldavarför redanskäl till en

därförför del.driva kampanjer Detgällerjust vad äratt enegen
likartadordning leder tilluppgift finnaangelägen att enen som

torde dettahänseende.skatterättsligt Somibedömning antytts ovan
i olika delaröverväganden och ingreppingåendekräva av

förutsättningarrådet inte harnågotskattelagstiftningen, göraattsom
tillfrågan böruppdrag. Rådet docksittför görasinom attanserramen

särskildföremål för översyn.en

förenklasvalsystemetBehöver6.6

Inledning6.6. l

tyder pågenomförts efter valet 1998undersökningarFlera attsom
såledesharenkelt tillämpa. Detpersonvaletuppfattatväljarna attsom

behöverröstningsprocedurentyderinte framkommit något attsom
avseende.ändras i tekniskt

tillfredsställandesammanräkningen fungerade dennaVad gäller
riksdagsvalet färdigräknatavsnittframgår 5.5.5Som varav

valdagenvecka efterkommunvalen söndagonsdagen efter valdagen, en
vilket ivaldagenandra veckan efteronsdagenoch landstingsvalen var

tidsplan fanns.med denöverensstämmelse som
frågor medantalrådetföljande kommerdetI ettatt ta upp

vallagstiftningen.delaranknytning till olika av

iValkretsarkandidera i flera6.6.2 Rätten att

riksdagsvalet

för reglernaredogjortsharoch 5.5.3avsnitt 5.5.2 närmareI om
få dåregler kaneffekter dessaoch dedubbelvalsavveckling ettsom

Sammanfattningsvis kanValkretsar.eller fleraiparti har flera listor en
i olikadetblirpartiet har desto svårarelistorfler attsäga attman

partietsbesättakommervilkaavseenden förutsäga attsompersoner
säkerhetmåttmed någotsvårtkan detsynnerhetmandat. I att avvara

blivitdemskallvilkaeller ersättavilkenavgöra sompersoner som
förekommer påsamtidigtantalsituation därvalda. I ett enpersoneren

kretslistor kaneller fleradessutomrikslista och utans.k. manen
reglernaminimal.förutsägbarheten blir Attöverdrift säga att om

känt tidigare. Ihar varitdessa effekterfådubbelvalsavveckling kan
särskilttidigareuppmärksammasdeval kom än1998 års att mer
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kandidatergrund antal i riksdagsvalet komatt ett att representeraav
där visserligen kandiderade,Valkretsar, de till vilka de i övrigt intemen

anknytning.hade någon egentlig Det inte personvalsreglema primärtär
lett till dessa resultat. Dock innebär reglerna personval attsom om

iytterligare element förts in valordningen inte det enklaregörett som
dubbelvalsavveckling.förutse resultatet i avsnittSom nämntsatt av

konstaterades det i utvärderingen efter Europaparlamentsvalet5.5.2,
det förvirrande för både väljare och massmedia och1995 varitatt att en

flera listor.kandidat stod på det sammanhanget betonadesIsamma
för antaletockså partiernas listor begränsades så mycketattansvar som

möjligt.
sådana förvirrandeRådet konstaterar effekter iuppståttatt nytt

års val, vilket måste olyckligt framför allt med tanke1998 sägas vara
för förstapersonvalssystemet prövades fullt igångenatt ut ett

byggernationellt val. Personvalet i grunden på väljaren skall pekaatt ut
den kandidat valkretsen han eller hon vill vald.just i Omsom se

partiernas nomineringsstrategi i förening med vallagens regler medför
resultat uppfattas eller mindre slumpartade finns det risksom som mer
för inte bara personvalsinslaget, valsystemet sådant,att utan som
förlorar i trovärdighet. Detta i sin kan leda till andra negativatur
effekter försämrat valdeltagande.t.ex. ettsom

Risken för effektersådana diskuterats skulle minskasom om
kandidatpartierna nominerade varje i endast valkrets. Rådet haren

därför diskuterat införamöjligheten regel i vallagen innebäratt en som
kandidat får ställa i endast valkrets. möjlighetEnatt atten upp voreen

återinföra s.k. bostadsband. En kandidat skulle då Valbar endast ivara
den valkrets han eller hon folkbokförd regel det slagetEnvarsom av
skulle dock innebära relativt begränsning partiernasstoren av
möjligheter lansera kandidater efter gottfinnande. Enatt eget annan
modell frihet avseende föreskrivapartierna i dettastörre är attsom ger

kandidat inte f°ar kandidera i valkrets partiernaänatt attmer menen en
frihet i vilken krets.har sådan regel finns i detEnavgöraatt t.ex.

valsystemet bygger officiella valförberedelser.norska på I ettsom
sådant det inte lagtekniskt komplicerat tillskapa regelärsystem att en

innebär kandidat endast får eftersomkandidera i valkrets,attsom enen
samtliga delta i val skall anmäla detta i förväg ochpartier attsom avser

kandidater,dessutom anmäla samtliga varvid också anmäler iman
vilken krets kandidatenden enskilde skall ställa då inteDet ärupp.

bestämmelse situationensvårt införa reglerar kandidatatt attsom enen
allt kandiderar i valkrets. ligger tillDetän närmasttrots mer en som

hands för kandidaten i krets där hanär personrösteratt som avges en
eller hon inte anmäld blir betraktade ogiltiga.är som
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obligatoriskmotsvarandebekant inte någonfinns detNu som
skullesvenska valordningen. Omi denanmälningsskyldighet man

valkrets de skall deltavilkeni förväg anmäler ikandidaterkräva allaatt
nomineringsrätten.avskaffande den friai praktikeninnebär detta ett av

till kravockså ledai konsekvensensbordesådan ordning ettEn namn
deltagande i val.förväg anmäler Sammantagetisamtliga partierpå att

valförberedelser itill officiellaövergånginnebäraskulle detta en
Även ordningsådanomedelbara följdernadeSverige. av enom

avvikande från dealltför mycketuppfattasskullesannolikt inte som
principielltdet förändringsånuvarande reglerna storär aven

övergång tilltalar fördet mycketbetydelse. Dessutom är att ensom
annorlunda definitionföranledabörvalförberedelserofficiella aven

iRådet harregeringsfomien.partibegreppet i nämnts annatsom
officiellaförslag tillframsig böra förasammanhang inte ettansett

valförberedelser.
föreskrivaingripande regleringmindrenågot attEn är att en

särskildinföraochkandidera i valkretsfårkandidat bara att enen
iändå ställerkandidatensituationen änordning för den att enupp mer

dåsärskild ordning skallsådanvalkrets. avgöraEn person-om
kandidaten brutitalls skall beaktaskandidatenpå mottrots attrösterna

valkretsb/ vilkenvalkrets elleriregeln kandidera änatt somenmer
sig itillgodoräknakandidaten skall fåskall i fråga rösterkomma om

beträffande frågornagår tillhurvalkrets. Oavsettnågon vägaman
kandidat ellerrisk fördetunder och b innebär ettatt, avom enena

väljarei flera Valkretsar,ståskäl kommer personrösterattannat som
därför kommitRådet harhenne blir ogiltiga.ellerpå honomhar avgett

kommaändamålsenliganärvarandedet förfram till sättet attmestatt
karaktärnorrnativbestämmelseinföraproblemet i vallagenär att aven

endastförekomma iriksdagsvalet börkandidat iinnebär att enensom
kandidat plats iändå förekommadet änSkullevalkrets. taratt meren

nuvarandemed dedubbelvalsavveckling ske i enlighetf°arkretsen
reglerna.

spridningfådenin lagen kommerbestämmelsen attGenom tasatt
valmyndighetemasochvalinforinationenofficielladenbl.a. genom

sannolikt någotframstår intepartierna. Detinformation till att avsom
strid medkandidater imedvetet skulle lanserapartiernaetableradede

rekommendation.vallagens
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6.6.3 örhandsanmälanF kandidaterav m.m.

Vi har i Sverige valsystem bygger på principen friett som om
nomineringsrätt. innebärDetta inte förutsätter s.k.att systemet

Ävenofficiella valförberedelser. den fria nomineringsrätten måsteom
ha inskränkts något del desägas ändringar gjorts i detgenom en av som

valsystemet präglas den svenska valordningen fortfarandenya av
avsaknad vissa regler förekommer de flesta håll utomlands.av som
Ett exempel det inte finns någon skyldighetär för parti iatt ett att
förväg anmäla deltagandesitt i val. Ett exempel det inteannat är att
finns någon begränsning i hur många Valkretsar kandidat iav en
riksdagsvalet f°ar kandidera. Flera utredningar under år harsenare

föreslagitför eller övergång till officiella valförbere-argumenterat en
delser och följd därav definition partibegreppet isom en en annan av
regeringsforrnen detta lett till lagstiftning jfr Folkstyrelsensutan att

Ökatvillkor SOU 1987:6, personval SOU 1993:21 Vissasamt
valfrågor SOU 1995:143. Rådet har inte funnit anledning påatt nytt
föra fram fullständigt förslag officiella valförberedelserett om men
kommer i det följande vissa frågor har anknytningatt ta näraupp som
till sådan ordning.en

Missbruk partibeteckningar förekom 1998 års valinte iav

Möjligheten för de politiska partierna låta registrera sin partibeteck-att
ning och före valet anmäla kandidater har funnits sedan lång tidatt
tillbaka. Syftet den regleringenmed har främst varit förhindra vissaatt
förfaranden sammanfattningsvis inneburit etablerade partiersattsom
beteckningar utnyttjats enstaka eller grupperingar oftaav personer som
inte haft någon helst anknytning till partiet. Trots dessasom
skyddsregler har det med jämna mellanrum förekommit försök att
utnyttja partibeteckningar på illojalt den vallagenI infördesett sätt. nya
regler i syfte komma problemet. Reglerna innebär i korthetatt att
registrering partis partibeteckning, liksom tidigare skulleettav vara
frivillig, parti låtit registrera sin beteckning och vill fåatt ettmen som

skydd för sin beteckning måste i förväg anmäla samtliga sinaett
kandidater.

Erfarenheterna från 1998 års val visar riksdagspartierna iatt
huvudsak anmälde kandidater i samtliga val och regleringen detpåatt

hela fungerat utmärkt. Såvitt känt har det inte förekommitstora taget är
i något fall det gjorts försök utnyttja partis beteckning påatt att ett ett
illojalt Det råder inte någon tvekan detta följdsätt. deärattom en av

reglerna. Därmed har gammalt och svårbemästrat problem lösts.ettnya
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för minoritetsgruppdet svårare tidigareReglerna har också gjort än en
s.k. förhållande tycks dockfram spränglistor.parti Dettainom attett

komplicerats. saknas ocksånomineringsarbetet Detinte ha orsakat att
utnyttjatmajoritetsgrupperingar inom partiernauppgifter attom

minoriteter vid nomineringsprocessen.gentemotsystemet

Kandidatanmälningarna

partibeteckning skall alltså anmälaregistrerat sinharpartiEtt som
skallför partibeteckningenkandidater något skyddsamtliga sina om

icke anmäldaSkyddet uppstårstånd.komma till att namngenom
i avsnittvid sammanräkningen. Som 5.5.7beaktaslistorna inte nämnts

förefter det dagdet fall parti,uppstå i sistakan problem ett att
listor.till byta kandidater på sinavill lägga elleranmälan utpasserats,

dnrValprövningsnämndens beslut 1998-12-09, 31-Det är genom
efterkandidatanmälan sistahelt kan återta sinparti1998 klart att ett

kandidater.för anmälandagen av
parti vill sinanledningarna till återtatänkbarade fåEn att ettav

från skydd för partibeteckningen,därmed avståkandidatanmälan, och
skall kunna beaktas. Dettapå valsedelntorde tillskrivnaatt namnvara

anledningpartiet någonföljdönskemål sin tordei atttur avvara en av
väljer uppträda påkandidater. partiför få Atthar kommit ha ett attatt

valmyndighetemapraktiska olägenheter förmedföradet kansättet som
ochpartibeteckningpartier registrerathar listor överupprättat som

finnas iapril-maj och skallikandidater. Listomaanmält upprättas
skede förklararivaldagen. Om partiröstningslokaler på attett ett sent

riskenanmälda kandidaternågrainte vill hadet längre är attstor
fåväljarnasådant fall kommeråterkallas.hinner Ilistorna inte attett en

felaktig information.
diskuteratRådet harkomma problemet.finns olikaDet sätt att

kandidatanmälningaråtertagandeförbjudaalternativetbl.a. att menav
inreingripa i partisalltför mycketfunnit detta måste ettattatt vara

för och innebärredogjortpraxis RSVangelägenheter. Den attsomsom
skedefår lov ikandidater i tidanmältparti rätt att ettett senaresom

medföravisat sig olägen-ändringar har inteochkompletteringargöra
ändringar iföreslå någrafinns skälmedför detheter attatt nusom

Även återhållsamhet med bytedet bör förekommaregelsystemet. om
innebär dennaförtidsröstningen inlettsdetsärskilt efter attnamnav

ianledning för partiblir mindresannoliktpraxis det ett ett sentattatt
förändringar påfå till ståndkandidatanmälningar förskede återta att

ochfrån denna möjlighetinte bortseEmellertid börvalsedlarna. man
partibeteckninganmältpartierlistornadärmed risken för överatt som
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och kandidater missvisande.blir Rådet det starkt kanattanser
ifrågasättas listorna fyller någon praktisk funktion och föreslår attom
bestämmelsen i kap.9 11 § vallagen innebär listorna skallattsom
finnas i röstningslokaler upphävs. bör bestämmelsenDäremot i kap.5
20 § lag innebär RSV skall listorna kvarståatt upprättasamma som
och kompletteras med bestämmelse den innebörden lista påatten av
begäran skall tillhandahållas den så önskar. RSV har vid kontaktersom
med rådet också förklarat listorna kommer publiceras på RSV:satt att
hemsida på Internet.

Kandidaternas förklaringar

Enligt vallagen5 kap. 14§ skall varje anmäld kandidat skriftligt
förklara han eller hon partiet tillstånd till anmälan. Förklaringar-att gett

skall tillsammans med kandidatanmälan till länsstyrelsenna ges av
partiets ombud eller någon denne Som framgår avsnittutsett.som av

har förklaringama5.5.7 hanteringen uppfattats betungandeettav som
merarbete för länsstyrelserna i de länen.större

Enligt rådets uppfattning får det i och för sig uteslutet att ettanses
partis ombud anmäler kandidater inte har samtyckt till attsom
kandidera. talar förDetta det skulle kunna tillräckligtatt attvara
ombudet efter ha tagit del de skriftliga förklaringama frånatt av

Åkandidaterna intygar de anmälda har lämnat sitt samtycke. andraatt
sidan kan inte bortse från möjligheten misstag ellerattman
missförstånd leder till ombudet kommer felaktigaatt att rapportera
uppgifter, vilket falli kan leda till inte har förvärsta att personer som
avsikt kandidera förs partis valsedlar. Risken för sådanaatt ettupp
misstag måste bedömas betydligt mindre med den nuvarandevara
ordningen där kontrollen kandidatförklaringama ligger hosav en
myndighet. skälEtt talar för den nuvarande ordningenannat är attsom
den förhindrar mindre nogräknade grupperingar kan missbrukaatt

medvetet föra kandidater valsedlarpåsystemet att motgenom upp
deras vilja, tidigarenågot inte helt ovanligt. Rådet föreslårsom var
därför inte ändringnågon nuvarande regler.av

6.6.4 Utläggning namnvalsedlar på särskildaav

röstmottagningsställen tillåtasbör

Enligt den tidigare gällande vallagen anordnades s.k. institutions-
röstning tillfälliga postkontor inrättades på bl.a. sjukvårds-attgenom
inrättningar, ålderdomshem och kriminalvårdsanstalter. formelltRent
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postkontorröstning påreglernagällandede dådet somomvar
endastbl.a.föreskrevreglerförfarandet. Dessa attreglerade

Med denpostkontor.fick läggasvalsedlarpartimarkerade ut nya
röstmottagnings-särskiltinfördes begreppetikraftträdandevallagens

påanordnasröstningslokalersådanaförlandetinomställe som
kompoströstningmedan begreppet0.d. attsjtkvårdsinrättningar

Aktiebolagspå Postenskerröstningsådanför somreserveras
namnvalsedlarläggadet tillåtetblevSamtidigt utpostkontor. att

läggaförbudet äntidigaredet annatmedan utpostkontor attmot
röstmottagningsställensärskildabehölls förvalsedlarpaitimarkerade

röstmottagningsställenövrigt påförochlandet äveninom som
utlandsmyndigheter.anordnas av

vid denamnvalsedlarförbudmedordningenrådande motDen
deIvållatlandet harröstmottagningsställena inom protester.särskilda

delatellerlagtpartiernalösts utproblemetfall harflesta attgenom
framhållitharröstningslokalen. RSVavstånd från attvalsedlar på visst

ökadiskall stimulerasvalnämndematillåtas attnamnvalsedlar bör om
ändring ividröstmottagningsställensärskildainrättautsträckning t.ex.

va7distriktsindelningen.
väljareså mångaangelägetdetuppfattningEnligt rådets är att som

partietsockså påpartibaraintefår tillfälle utanmöjligt rösta ettatt
gällervadreglermöjliga månbör ikandidater. Därför största samma

röstningslokaler. Motsamtligagälla förvalsedlardistribuerarätten att
namnvalsedlar itilloch med hänsynbedömningenden attbakgrund av

särskildadenärhetendelas iellerofta läggspraktiken utut av
förbudetrådetföreslårlandet attinom motröstmottagningsställen att
röstningslokalertill sådanaanslutningeller inamnvalsedlar ilägga ut

kap. 12§i 9ändringarföranlederFörslagetavskaffas.landetinom
vallagen.

sakensigutomlands ställerröstmottagningsställengällerVad det
Även det inteframståravskaffasförbudetannorlunda.något somom

röstninganordnasdär detutlandsmyndigheterdevidsannolikt detatt
samtligaför landetsnamnvalsedlarläggasskllle komma utatt

användaförledsväljareriskenDärmed uppstår attValkretsar. att enen
eller honhanvilkendenvalkretsnannvalsedel änannanavsersom

ogiltigvalsedeln röstenvisserligen inteblir utanså skertillhör. Om
verkanblirden avgivna personröstenpartiet utantilgodoräknas men

valkretsi denocksåställakandidaten råkaraktuellainte den uppon
vilseledsväljarna röstafinns därmed attRiskentillhör.väljaren attson

börDärförvalkretsen.denkandiderar iinte egnapersoner som
röstmottagningsställennamnvalsedlarutläggningförbudet mot av

bibehållas.utomlands
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6.6.5 Utläggning partimarkerade valsedlarav

Enligt 9 kap. § vallagen12 gäller i röstningslokaler skall partimar-att
kerade valsedlar för samtliga val läggas för partier vid någotut som av
de två valen fåttsenaste än i hela landet.rösternaprocentmer en av

Skyldigheten for valmyndighetema lägga partimarkeradeatt ut
valsedlar ovillkorlig. Detta innebärär valsedlar skall läggasatt ävenut

partiet inte har några kandidatlistor. Valsedlar skall också läggasom ut
partiet huvud inte önskartrots över delta iatt val.taget

Valmyndighetemas skyldighet lägga partimarkeradeatt iut
valsedlar skapar emellanåt problem. Som exempel kan nämnas att
partimarkerade valsedlar för kds lades i 1985 års riksdagsvalut trots att
partiet inte ställde det i valet under partibeteckning. Kds hadeupp egen
dessutom hos begärtRSV sådana valsedlar inte skulleatt distribueras.
RSV avslog begäran och saken kom därefter att prövas av
Valprövningsnämnden konstaterade inteRSV lagligen kundeattsom
underlåta lägga valsedlar med kds partibeteckningatt ut 1985-06-05,
Dnr 12-1985. Valprövningsnämndens beslut hade sin grund i
regeringsfonnens partibegrepp. Med begreppet parti skulle förstås
partiets väljare och inte den organisation verkar mellan valen.som
Därmed kunde den organisationen inte heller disponera över om
valsedlar skulle läggas eller inte.ut

Det uppenbart den nuvarandeär ordningen kan ledaatt till att
väljarna vilseleds på partier interösta ställer i val.att Därmedsom upp
uppstår också risk för tomma stolar. Härtill kommer det måsteatt
framstå besynnerligt för det flertalet väljare valsedlarstorasom att
läggs fram för partier inte deltar i valet. Enligt rådets mening ärsom
detta oacceptabelt. Problemet skulle kunna lösas enkelt i ett system
med obligatorisk forhandsanmälan partier och partibegreppettav som
utgår från mandaten skall fördelas mellan de partieratt i förvägsom
anmält sitt deltagande i valet.

Ett komma till med problemet,sätt kräverannat att rätta mindresom
ingrepp i valsystemet, införa anmälningsskyldighetär för partieratt en

önskar partimarkerade valsedlar skall läggasatt kanDennasom ut.
konstrueras på så partierna viss dagsätt före valdagenatt senast en
skall hos RSV anmäla partiet önskar partimarkerade valsedlarattom
skall distribueras till röstningslokalema. RSV bör inför varje val
fastställa sista dag för sådan anmälan. Om anmälan skall RSVgörs
ombesörja distribution valsedlar i omfattning gäller iav samma som
dag dvs. till samtliga röstningslokaler. Förslaget innebär visserligen en
något på partibegreppet den Valprövningsnämndenänannan syn som

Åredovisade i sitt nämnda avgörande. andra sidan finns det iovan
vallagen åtskilliga bestämmelser förutsätter partiet, denattsom genom
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bl.a.åtgärdervidtarvalen,mellanverkarorganisation avsom
förförutsättningverket dettasjälva ettattadministrativt slag. I är en
inteuppfattningrådetsbör enligt mötagenomföras. Detval skall kunna

bestämmelsen ipåocksåsådantanlägga synsätthindernågot ettatt
partimarkeradedistributionreglerarvallagenkap. §129 avsom

i kap.och ändring 96 kap.medföra tillägg ibörFörslagetvalsedlar. ett
vallagen.12 §

partibeteckningarParodiska6 6 m.m
.

partibeteckningarParodiska

valsedlaråtskilligavalårsdet i 1998förekomvaltidigarevidLiksom
ochManpower"Nissepartibeteckningarparodiskamed t.ex.som

med sådanavalsedlar400riksdagsvalet förekom 4Bakpartiet. Vid ca
ogiltigvalsedelblankheltpartibeteckningar. En ärpåhittade men en

skallpåhittad,uppenbartpartibeteckning, ävenvalsedel upptarsom
detdet dock svårtkan avgörafallvissa attgodkännas. I somomvara

uppfattaskanhuvudvalsedeltill påskrivits över taget som enen
giltig.bedömsföranledaskallpartibeteckning röstenatt somsom

Härtilllänsstyrelser.olikamellanskiftar ocksåfrågadennaPraxis i
mycketsigtilldrarparodiska beteckningarnadekommer att

valmyndighetemainnebäroch därmedmediafrånuppmärksamhet att
dåtidpunktvidbeteckningardessaförfrågningartvingas emot enta om

Tillfrån valet.resultatetsammanställaförbehövsalla attresurser
inteRSVsedanantal årfallet för upprättarfrån vadskillnad ettvarsom

parodiskapartibeteckningar ärförteckningarsärskilda övernågra som
fåtalenbartoch fått röster.ett

bland deingårpartibeteckningarmed parodiskavalsedlarEftersom
spärreglerför olikabetydelseockså t.ex.defårgiltiga rösterna som

Ävenlandsting.ochEU-parlamentriksdag,tillvid valsmåpartispärren
påverkas.valsedlarfriatilldelningförgränsen av

innebärordninginförai fråga attkommabör inte attDet somen
partibeteckninggiltigvadskall ärvalmyndighetema avgöra ensom

principiellt någotverkar Detta annatden ärseriöspå hurberoende vara.
harhuvudpartibeteckning tagetöverbedömningän enav omen
vidmåste avgörasvilket någotvalsedeln,på ärskrivits nusom

besvärligabli frågadetpraktiken kanIsammanräkningen. om
beteckningenvalsedelOm targränsdragningar. t.ex. uppen

tvekannuvarande praxismedskall valsedeln utanpartimyrslokarnas
giltigdärmedpartibeteckning och röst, trotsutgörauppta enenanses

velatbeteckningenskrivitdenkangrundergodadet på antasatt som
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skämta. Om det däremot står skrivet på valsedeln uttalanden av ren
nonsenskaraktär De Dö Da, invektiv eller könsordt.ex. kan detsom
starkt ifrågasättas det sig partibeteckningrör i vallagensom om en
mening. Det förekommer dock denna tillskrifter godkännsatt typ av

partibeteckningar. Enligt rådets uppfattning bör valsedlar medsom
tillskrifter denna karaktär tvekan kunna förklaras ogiltigautan detav av
skälet valsedeln saknar partibeteckning.att

Det går knappast inom för det nuvarandeatt heltsystemet attramen
komma till med problemet.rätta I med officiellaett system
valförberedelser däremot torde parodiska partibeteckningar knappast
förekomma.

Blanka röster

Med blanka valsedlarröster partibeteckning. Sådanautanavses
valsedlar enligt kap.18 10 § vallagenär ogiltiga. De särredovisas inte
heller i den offentliga valstatistiken ingår i ogiltigautan gruppen
valsedlar. Det framförs ibland krav de blanka valsedlarna iatt ett
eller avseende skall betraktas giltiga ellerannat de i fallatt vartsom
skall särredovisas. Grunden för detta önskemål torde attvara man anser

den väljare blankt utförtatt aktiv valhandlingröstat försom atten ge
uttryck för missnöje. ordningEn innebär blanka valsedlar skallattsom
beaktas kan naturligtvis inte påverka mandatfördelningen sigvare
mellan eller inom partierna. Däremot skulle de blanka valsedlama
kunna tillåtas få ingå i underlaget för bestämma olika spärmivåeratt

småpartispärren för val till riksdag och landstingt.ex. eller spärrensom
för tilldelning och utläggning valsedlar för erhållande partistöd,samt av
något i första hand skulle kunna få effekter för partier.småsom
Rådet har emellertid inte funnit anledning inom för sittatt ramen

uppdrag analysera frågannärmare den får iutan övervägasattanser
sammanhang.annat

6.6.7 Strykningar m.m.

Strykningar och tillskrivna namn

viktigEn orsak till sammanräkningsarbetet fungerade braatt trots att
arbetsmomentet med räkning tillkommitpersonröster attav var
strykningar och tillskrivna valsedlar för partier,namn som
registrerat partibeteckning och anmält kandidater, inte behövde beaktas.
Rådet har i föroch sig förståelse för väljare kan vilja markera sittatt en
missnöje med viss kandidat. Om skall strykningarnytten man ge en
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såkonstruerasrimligtdock attdet systemetbetydelseformell attär
falletintekandidaturvalet vilketpåverkakanfaktisktstrykningama var

reformgenomförfallIdet tidigarei annatsystemet. som gerenman
fallet. Omsåinflytande ärväljarnas attöka utansken attav

och ifråganbl.a.uppkommereffektiviserasskallstrykningama om
vilketskall viktasstrykningar personröstervilket motfall påså sätt

huranalyserfordrasVidareöverväganden.ingåendefordrar av
diskussionförpåverkaskommersammanräkningsarbetet att omen

Ökat ff..901993:21personval SOUjfrstrykningar;effektivare s.
tillfråganskälfinnsi dagslägetdet att tainteRådet att uppanser

övervägande.förnyat
valsedlartill påskrivamöjlighetengällerdärefterVad att namn

påmöjlighetenundersökalåtaskälfinnas attdet kanrådet attattanser
ochpartibeteckningregistreratför partiervalsedlarpartimarkerade som

ochpartietanmältstill att ettskrivakandidateranmält ett avnamn som
harRådetskall betraktas personröst.tillskrivetsådant som ennamn

kunnabörutreda frågan görasmöjlighetdock inte haft närmareatt som
ordning.iföremål förtill översyn annanen

personmarkeringarOtydliga

kandidat-innehållervalsedelpåvallagen§6 kap. 4 sägsI att somen
väljarnadärvarjeintillmarkeratskall finnas utrymmeett namnnamn

kap. ll §18markering. Avsärskild personröstlämnakan engenomen
obefintligtskallvalsedelpåframgårvallagen ett somatt ansesennamn

vilkenframgårinteeller detlämnats personröstdetbl.a. än enmerom
uttryckligenintesåledesDet ärkandidat personrösten avser.som

därföri denskallovillkorligen göraspersonmarkeringenangivet att
bestämmelsenågonheller finnsmarkeringen. Inteavsedda angersom

gjortsmarkeringenskäletdetenbartogiltig attblirpersonröstenatt av
avseddai detställe utrymmet.på änannat

oklarabedömningenharupplystsigfåttrådetvadEnligt av
harSåledeslänsstyrelser.olika t.ex.mellannågotskiftatmarkeringar

medanfärgmarkeradeeller accepteratsunderstruknahållvissapå namn
kanklartmarkeringenkrävtgodkännandeförhåll attandrapå ettman

kandidatnamnet.invidsärskildatill dethänföras utrymmet
uttalade Person-markeringarotydligabedömningengällerVad av

bliföreslåspersonmarkeringförföljande "Sättetbl.a.valskommittén
denväljasslutligenbörSjälvfalletkryssmarkering.väljaren göratt en

liknandeellerläsningoptisktillmed hänsynlämpligastmetod ärsom
haavseddadärfördenvalsedelSkulle i rutabearbetning.maskinell en

betecknaskanmarkeringenpersonmarkeringmedförsetts attutanen
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kryss bör det medförainteett obefintlig.att personröstensom anses
Naturligtvis kan svårbedömbara fall intrafa. Utgångspunkten vid
bedömningen bör då huruvida väljaren kan ha velatantasvara
uttrycka preferens för Ökatsärskild kandidat eller ej" jfren en
personval SOU 1993:21 s.141.

Det naturligtvis viktigt medär enhetlig tillämpningen av
regelverket. Emellertid torde det svårt utforma bestämmelseattvara en

fångar alla tveksamma markeringar kan förekomma. Dåsom upp som
det gäller bedöma personmarkeringar valsedlamaatt kan den av
Personvalskommittén angivna principen ligga till grund för utformning-

förtydligande. Detta innebär personmarkeringenett skallatt görasen av
i intill kandidatnamnet förutom kryssrutan andraatt ävenmen
markeringar, helt ifylld kan godtas alltt.ex. underruta,som en
förutsättning det inte råder någon tvekan väljarenatt att avsett attom
lämna Däremot bör normalt intepersonröst. understrukna/en
överstmkna eller kryss bakom kandidatnamnetett godtas.namn
Förutom det dessai fall måste något mindreatt säkertsägassenare vara
vad väljaren försvårar den markeringar ocksåavsett typen ettav
införande maskinell bearbetning valsedlar.av av

Ångerröstning6.6.8 och brevröstning

Ångerröstning

Rådet har diskuterat möjligheten inskränka möjligheten till s.k.attav
ångerröstning för underlätta sammanräkningsarbetet. Seatt avsnitt
5.5.6. Ett avskaffande eller begränsning till ångerröstningrättenen av

sedan länge önskemål frånär valmyndigheterna. 1993 års vallags-ett
kommitté föreslog ångerröstningen skulle begränsas till kl.att 17.00 på
valdagen Vallagen SOU 1994:30 f..s.257 Förslaget fick vid remiss-
behandlingen blandad kritik. I propositionen föregick densom nya
vallagen konstaterades ångerröstningen och den administrativaatt
omgång detta medförde kunde beräknas försena den preliminärasom
sammanräkningen med mellan 30 och minuter60 och det därföratt
kunde ifrågasättas inte ångerröstningen borde begränsas. Emellertidom
ansågs det tveksamt begränsning ångerröstningen på det sättom en av

föreslagits skulle leda till några egentliga tidsvinster och farhågorsom
uttrycktes för sådan ordning i stället skulle skapa förvirring.att Moten
den bakgrunden och eftersom avskaffande möjligheten iett röstaattav
vallokalen på valdagen ansågs uteslutet principiella skäl avstodav
regeringen från föreslå begränsning i tillatt ångerröstningrättenen
prop. 1996/97:70 f..150 Det angeläget valsystemetär att ärs.
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redovisaförutsättningarvalmyndighetema attutformat så att ges
elleravskaffandeoch säkert Ettsnabbtenkelt, sätt.valresultat på enett

tvekaskulleångerröstningtillmöjligheten utanbegränsning av
fråganEmellertid harsammanräkningen.medarbetetunderlätta

framkommithar intebeskrivits Detpåbehandlatsnyligen sätt ovan.
dåinvändningardeinnebäromständigheter attnågra somsomnya

ställer sigdag.i Dessutommindrekanframfördes väga tungtsägas
fråntasväljarnainnebärordninginföratill atttveksamtrådet att somen

vadtillhänsynochval partivid sitt tamöjligheten att sompersonav
det isåledes inteRådetslutskede.i valrörelsens attinträffakan anser

ångerröstningen.begränsaskäldag finns att

Brevröstnin g

tillmöjlighetenutvidgadiskuteratrådetfråga är attEn somannan
brevröstning.

skallvilkareglervallagensföljdSom personer somomnyaaven
bosattasvenskar000ytterligare 70röstlängd kornifinnas upptagna ca

detintemationaliseringenMed den ökade ärfåutomlands rösträtt.att
arbetakommerframtidensvenskar iflerallt attrimligt attatt anta

vanligareocksåblirtid.eller kortare Det attför längreutomlands
Enligtländer.andrastudier ibedrivaväljerungdomarsvenska att

förstudiemedelbeviljatsstudenterantaletCSNuppgift från somvar
24 600. För1997/98läsåret attförutomlandsstudier ca

hänvisade tilldesinskall kunna är attrösträttutlandssvenskama utöva
påinrättasröstmottagningsställensärskildauppsöka de som

därbeskickningarAntaletval.inför varjekonsulatochambassader
åren.deminskat någotharkan inrättas senasteröstmottagningsställen

klagomålvalinför varjefår emotUtrikesdepartementet taochRSV
harinteutnyttja sinvill rösträttutlandssvenskarfrån sommensom

Möjlighetenröstrnottagningsställe. röstaatttillsigmöjlighet ettatt ta
Schweiz ellerTyskland,isvenskar vistasförendastfinnsbrev somper

viljasigförklaratharfart. RSVi utrikesfartygsvensktombord på ett
förtillåtasgenerellt börbrevröstninginteväcka frågan om

utlandssvenskar.
väljare isvenskaförtillåtsbrevröstningtillAnledningen att

begränsarlagstiftning rättenländersdessaSchweizTyskland och är att
generellFråganröstmottagningsställen.sådanaanordna om enatt

års1993behandladesbrevröstautlandssvenskarförmöjlighet att av
Vallagskommit-ff..2331994:30SOUVallagen,vallagskommitté. s.

frånbrevröstningtillåtaskältillräckligafannsdet inte attansågtén att
fritt. Detkunde inrättasröstmottagningsställensådanadärländer
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främsta skälet till detta brevröstning innebäratt frånett avstegvar
huvudprincipen personlig inställelse i röstningslokal. Dessutomom en
framhölls generell möjlighet brevrösta kunde medföraatt vissaatt
administrativa problem och det inte fanns skäl ändra på denatt
principen för relativt litet antal väljares skull. Regeringenett anslöt sig i

1996/97:70 till detta uttalade frågansynsätt, brevröst-attprop. men om
ning följasbör efter varje val.upp

Samma principiella generell brevröstningargument mot som
återgetts får gälla också situationeni dag fårävenovan anses om

delvis förändrad tillsägas följd den ökade intemationali-vara av
seringen. Dessutom innebär generell brevrösta samtligarätt att atten
svenskar med befinner sig utomlands vidrösträtt tiden for valetsom
kommer kunna brevrösta. kommerDet således bli fråganatt att om en
tämligen omfattande utvidgning till brevröstning. Då uppstårrättenav
också frågan brevröstning för väljare i Sverige bör tillåtas.om
Sammantaget rådet den nuvarande ordningen bör beståattanser men
har inget erinra de analyser kanatt mot att närmare som anses
erforderliga i ordning.görs annan

harRSV föreslagit den bestämmelse i 7§ brevröstningslagenatt
stadgar brevröst får i ordning dagen föreatt görassom senasten

valdagen bort eftersom det inte finns någon garantitas för att en
brevröst i ordning så hinner framgörs till iRSV tid ochsent attsom
bestämmelsen därför vilseledande. Av 9§ lagär framgår attsamma
brevröstema skall i så god tid de kan beräknas frammepostas att vara
hos RSV dagen efter valdagen. har föreslagitRSV densenast att
bestämmelsen detändras så i stället brevrösten skallatt att postasanges
i så god tid den beräknas RSV tillhanda lördag före valdagen.att vara

Enligt rådets uppfattning det vikt väljarna har möjlighetär attav en
sin så valdagen möjligt. Samtidigtatt röst nära måsteavge som

brevröstema komma i sådan tid det blir möjligt beakta dem. Iatt att
samband med den gällande brevröstningslagen kom till, 1997,att nu
ändrades Föreskriften borde avlämnasnär tillpoströstema senastom
postbefordran. Tidigare gällde de skulle Valnämnden tillhandaatt vara

andra dagen efter valet. Den nuvarande ordningen har lett tillsenast att
brevröster inte har kunnat beaktas på grund de kommit tillav
valnämndema för förekomDetta både i 1998 års val och isent.
Europaparlamentsvalet 1999. Det finns därför skäl ändra tidsfristenatt

detpå RSV föreslagit.sätt som
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Övriga frågor6.6.9

röstlängderramställningF m. m.av

delvisinför års valtillämpades 1998avsnitt 5.5.7iSom nämnts nya
kanFörfarandetoch röstkort.röstlängderframställningregler för av

tillfredsställande inför 1998fungerathasammanfattningsvis kan sägas
emellertid,Europaparlamentet. Systemettillval ärårsval och 1999års

vissaberoende påfrämstsårbarthar attenligt vad RSV uppgett,
mycketolika registersambearbetning ärarbetsmoment t.ex. avsom

iframhållitssärskiltomständighettidskrävande. En somannan
uppgifter irättelsedag för begärasistasammanhanget attär att av

detvaldagenligger såföre valdagen,måndagen nära attröstlängden,
tilldistribuerasinte kanröstlängdemaförriskfinns atten

kanförklarat detskäl har RSVbl.a. dessatid.i Av attvalnämndema
förbehövsuppgifternaordning därfinnas skäl övervägaatt somen

ochenda registerkunde hämtasröstlängdsframställningen attettur
före valdagen.tio dagartill torsdagentidigareläggsrättelseförsista dag

valdatasystemet.kritikframförtVidare har RSV mot
vikt meddetsjälvfallet uppfattningendelar är ettRådet att av

framställningförväl fungerandeochändamålsenligt system av
sådanaharvalmyndighetemaliksomröstkort,röstlängder och att

valet.administrera Detfordras för kunnamaskinella attsomresurser
utvärderingför dennamöjligt inomemellertid varitintehar att ramen

ochframställningförrevideratutarbetaval1998 års systemettattav
detemellertidRådetoch röstkort.röstlängder attdistribution anserav

medvalet 2002god före år översyni göraskälfinnaskan att en
framfört.RSVsynpunkterdeutgångspunkt från som

Poströstning

röstning påförfarandet vidföreslagitavsnitt 8.1iRådet har att
synpunkterbygger påFörslagetavseenden.vissaförenklas ipostkontor

fram RSV.förtsfrån ABPosten avsom
rutiner iframkommitharsynpunkt är att postensEn somannan

detaljerade såmindreborde kunnaröstmottagning görassamband med
exempel harteknik.modern Som nämntstill attde kanatt anpassas

skapaskulle kunnapå röstkortstreckkoderavläsning enav
statistik.förunderlagsnabbtsamtidigtochväljarförteckning ge

isynpunktemaframfördadeskäldet finnsRådet prövaattattanser
föregående avsnitt.förespråkas iden översyn som
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kommunalaDet ersättarsystemet

Kommunfullmäktige beslutar enligt kap.5 § kommunallagen4 och 18
kap. § vallagen hur55 många skall finnas förersättare ledamöter-som

i fullmäktige. Antalet skall viss andel dock högst hälftenutgörana en
det antal platser varje parti får i kommunen. I samband med denav som

vallagens införande ändrades reglerna för utseende förersättarenya av
Ändringenkandidater valts till kommunfullmäktige. innebarsom

sammanfattningsvis det alltid skulle minst två föratt utses ersättare
ellertvåpartier fått mandat. Anledningen till ändringenettsom attvar

små partier i fall kunde komma erhålla för fåannat att ersättare.
Den ordningen har i huvudsak slagit väl i de fall kommun-utnya

fullmäktige beslutat andelen skall tilluppgå hälften.att ersättare I
flertalet fall har kommunerna också bestämt andelen tillersättare
hälften. Emellertid kan, RSV framhållit, viss skevhet uppstå dåsom en
andelen bestämts till kvotdel. Om andelen 1/3 kanärt.ex. ettannan
parti, erhåller mandat, komma få endast medantre att ersättaresom en

parti fått eller två mandat får två Enligtett ett ersättare.garanteratsom
rådets bedömning bör effekter detta slag undanröjas attav genom
reglerna för utseende justeras såpå detersättare alltid skallsätt attav

minst två för partierersättare representerade i fullmäktige.utses ärsom
Förslaget föranleder ändringar i kap.18 och55 § 20 kap. 8§en

vallagen.

Valtekniskafågor

författningskommentarenI rådet ytterligare några frågortar upp av mer
valteknisk eller valadministrativ karaktär.

6.7 Personvalsreformen och det allmänna

Valdeltagandet

Personvalskommittén försökte bilda sig uppfattning vilkaen om
konsekvenser ändringar i valsystem kunde tänkas ha i olikaettsom
avseenden. intresseradeKommittén sig bl.a. för vilken betydelse
införande personval kunde förväntas få för det allmänna valdel-av
tagandet. De knapphändiga uppgifter i litteraturen fåstod attsom gav
vid handen det inte tycktes finnas någon tydlig koppling mellanatt

Ökatpersonröstning och valdeltagande jfr personval SOU 1993:21 s
f..58 En sak personröstningsreglema utformasär ellerattannan om

framställs svåra tillämpa kan detta ha dämpande effekt påattsom en
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tillinträffade i valetValdeltagandet. vadDettaallmännadet var som
dem inte röstaderelativt andeldåEuropavalet 1995 stor av somen

reglerna krångliga.de tycktehänvisade till att var
förenklats och dessutomemellertid reglernaval hadeInför års1998

informationsinsats. rådet konstateratbetydande Somföregåtts enav
enkla förstå ochuppfattat reglernaocksåväljarnatidigare har attsom

forskningresultatdeavsnitt redovisatRådet har i 5.5.1tillämpa.att som
ochpersonvalsreformensambandet mellanavseendemedföreligger

innebärval. ResultatenValdeltagandet i års1998det allmänna
samband mellanpåvisbartdet inte finns någotsammanfattningsvis att

och detdet svenska valsystemetpersonvalsmöjligheten iinförande av
sjunkandeFörklaringen till detårs val.Valdeltagandet i 1998låga

utanför självafaktorer liggersannolikt sökas ifårValdeltagandet som
valsystemets ram.
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stöd till tidigareStatligt partier7 som

varit representerade i riksdagen m.m.

kort bakgrund till och beskrivning reglerna iI detta avsnitt avges en
statligtlagen 1972:625 stöd politiska partier. Vidare lämnasom

förslag innebär parti förlorar sin irepresentationatt ettett som som
lägre erhållerriksdagen i vissa fall får statligt stöd vad det medänett

bedöms uttrycklig reglering hurnuvarande regler. någonDet att av
frågor beräkning partistöd skall hanteras i olika fallom av av

föreslåspartisplittring och valsamverkan inte torde behövas. Slutligen
det villkor för utbetalning partistöd införs kravatt ett attsom av

partiet godkänd eller revisor partiet tillauktoriseradutsett samt atten
Partibidragsnämnden in sin årsredovisning.ger

Inledning7.1

tilläggsdirektiv fått uppgift särskiltRådet har dir. 1998:99 i attgenom
statliga partistödet fungerat då parti inte har blivitundersöka hur det ett

och fått väsentligt stöd blandi riksdagen lägre väljarnarepresenterat ett
föregående valet. ingår det i uppdragetvad det fick vid det Dessutomän

hur det statliga partistödet fungerar då partibehandla fråganatt ettom
rättssubjekt. Rådetupplöses eller förlorar sin ställningpå sättannat av

frihet inom för uppdraget lägga fram förslag tillhar stor att ramen
tjänaskall de principer gäller för stödet i dagändringar. Dock somsom
offentligthar inte i uppdrag behandlautgångspunkt. Rådet att annat

till partier de stödfonner regleras lagenstöd politiska än som genom
stöd till politiska partier partistödslagen.1972:625 statligt Detom

intekommunala partistödet behandlas således inte ingående ochmer
heller stödfonner gruppkanslibidrag, ledamotsbidragberörs sådana som
och resebidrag.
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Bakgrund7.1.1

med bedriva opinionsbildningFria politiska partier rätt utgöratt en
för demokratiskt statsskick. fyller också nödvändiggaranti Deett en

i samband med de allmärma valen. politiska partierna harfunktion De
betydelsegrundläggande för den representativa demokratin idärmed en

bakgrunden har lagstiftaren det rimligtland. denvårt Mot ansett attvara
ekonomiskt till de politiska partiernadet allmänna bidrar så dessaatt

verka långsiktigt beroende enskilda bidragsgivare.kan Iattutan vara av
ekonomiskthar offentligt stöd till de politiska partiernaSverige

förekommit mitten l960-talet.sedan av
politiska partierna finansierar verksamhethur de sin blevFrågan om

i slutet 1940-talet. Diskussionen gällde dåföremål för livlig debatt av
från källor partiernas intäkter kom. Efterhand förskötsframförallt vilka

tillfrågan statligt stöd politisk verksamhetdebatten till att avse om
framinföras eller Ett betänkande lades år 1965 därborde

vissa förutsättningar föreslogs fåriksdagspartierna under rätt att
dagstidningar Dagstidningarnas ekonomiskapresstöd tillförmedla

förslag kom inte genomföras leddevillkor SOU 1965:22. Detta att utan
förslagfram till direkt ekonomiskt stöd till dei stället ett ettom

politiska 1965:174. propositionen anfördes bl.a.partierna prop. I att
folkstyrelse partier ochsvenska demokratinden är atten genom en

opiniosbildning väljarna skall kunnadifferentierad nödvändig förär att
allmäntpolitiska frågor. betonades detställning i Det äratt ettta

organiserade, harför de politiskt partiernaintresse, inte bara att
sin opinionsbildande Vidaretillräckliga för verksamhet.resurser
för politiska partier.fastlades följande principer statsstöd åt

till har inte obetydligtBidrag lämnas endast partierbör ettsom
stöd i väljarkåren.

fördelas fastaBidragen bör beräknas schematiskt och enligt
skönsmässig prövning.regler, inte tillåter någonsom

relation till storlek.Bidragen partiernasbör stå
medlen används bör inteoffentlig kontroll hurNågon av

förekomma.

ierhålla stödet partietvillkor förEtt representeratattatt var var
vidhade fått minstriksdagen och det tvâ rösterna senasteprocentatt av

fortlöpande bedrevkammaren detvalet till andra samt att
bland och allmänheten.verksamhet sina medlemmaropinionsbildande

följdeRiksdagentill propositionen KU1965:44.anslöt sigKU
fr.o.m. Stödetutskottet och statligt partistöd infördes år 1966. var

mandat partietutformat visst belopp utgickpå så sätt att ett per som
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erhållit mandatbidrag. Samtidigt beslutade riksdagen medelanslåatt
riksdagspartierna kanslistöd.till gruppkansliema för s.k.

partistödet har därefter, bortsett från justeringarstatligaDet av
bidragsbeloppen, vid tillfällen. sambandändrats antal medIett
enkammarriksdagens införande år den bestämmelse bort1970 togs som

få stöd riksdagenföreskrev parti för måste iattatt ett representeratvara
landet.och ha fått minst två i Bestämmelsenrösternaprocent ersattesav

partiet skulle fått fyravalsystemets krav på ha rösternaatt procent avav
i valkrets; krav såledesi landet eller tolv rösternaprocent ettav en som

tillfick gälla för partistöd 1970:1 bil. KU1970:14.prop.även rätten
partistödsutredning uppgiñhade reglerna1971 års överattsom se

kommunalt partistöd. betänkandet Ofentligt stöd till destatligt och Iom
lade utredningen fram flera förslagpolitiska SOU 1972:62partierna

statliga partistödssystemet. Bl.a. föreslogstill ändringar i det ettsom
stödfonn, nämligen årligtkomplement till kanslistödet ytterligare etten

skulletill blivit representerade i riksdagen.grundstöd partier Dettasom
ibelopp till samtliga partier representeradeutgå med varsamma som

antalet mandat. Bakgrunden till förslaget i denriksdagen oavsett vunna
fördelen bedömningen vissa kostnader partierna kundebl.a. attvar

framgångar val. Vadoberoende partiets storlek och dess iantas avvara
för fågäller partistöd i fonn mandatbidrag föreslog utredningen attav

fördelning partistödet i tiden stödet skulle utbetalasjämnare attaven
belopp beräknades enligt särskilda principer.med årliga Dessasom

med frånprinciper innebar bl.a. stödet beräknades utgångspunktatt
i de valen och stödet således successivtresultatet två senaste att

partieranpassades till valresultaten. Utredningen föreslog vidare att
representation riksdagen skulle få behållaförlorat sin i ettsom

särskildastöd under viss tid enligtreducerat ekonomiskt
företrädda iSåledes skulle partier inte blivitavtrappningsregler. som

mandatbidrag partiet fåtterhålla partistöd med så mångariksdagen som
väljarkåren i hela landet.tiondels procentenheter 2,5över procent av

Syftet med det avtrappadekallas för partistöd.Detta avtrappat
de ekonomiska tröskeleffekter kundepartistödet mildraatt somvar

förlorade sin riksdagsrepresentation. Utredningenpartiuppstå ettom
rimligt parti med inte obetydligtdet nämligen inteansåg att ettett

allmänna val skulle förlora allt partistödväljarstöd manifesterat i om
klarade fyraprocentsspärren och gjorde alltsåpartiet vid val inteett

innebar sådant intebedömningen 2,5 rösterna ettprocentatt av
parti inteobetydligt stöd. Bestämmelsen innebar också att ett som

i riksdagen och heller inte blivit det kundetidigare varit representerat
det fåttbli berättigat till partistöd 2,5än rösterna.procentom mer av
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Även utredningsförslaget fortsättningsvisskulle enligtgrundstödet
parti förlorat sin riksdagsrepresentation. Förstafallutgå i detkunna ett

medoch däreftermed helt grundstödvaletefter 75året procent av
mandatperiod. Regleringen fickunderreducerade beloppsuccessivt en

bl.a. särskildagrundstöd. föreslogsHärutöverbenämningen avtrappat
riksdagen enligtblivit ipartiregler för representeratett som

genomfördes lagenUtredningens förlagtolvprocentsregeln. genom
partistöd KUl972:55.statligt prop. 1972:126,1972:625 om

ochgången vid riksdagsvalet år 1973tillämpades förstaReglerna är
allt väsentligtbidragens storlek iuppjusteringarfrånbortsett av

reglerna finns ide gällandegenomgångoförändrade. En närmare av
avsnitt 7.2

ellerdefinition partibegreppetnågonkom inteLagen upptaatt av
valsamverkanpartistödet skulle hanteras vidhuruttryckliga regler om

dessauttalanden iUtredningen gjorde dock vissaoch partisplittring.
nedan avsnitt 7.4.intresse sefrågor ärsom av

partistödslagennuvarande reglerna i7.2 De

tillstödregleras i lagen 1972:625 offentligtstatliga partistödetDet om
juridiskabetraktaEndast partierpolitiska partier. är att somsom

uttryckligen lagenstöd. framgår intekan få Detta utanavpersoner
fordringareller juridiska kanfysiskaföljer endast ägaatt personerav
deltagit ipartierstatliga stödet utgår tillskulder.och ha Det som

kanslistöd.delspartistöd,riksdagsval dels somsom
uppgårmandatbidragmandatbidrag. VarjePartistödet lämnas som

partimandatbidrag450 kr. antalnärvarande till 282 Detför ettsom
till resultatet i de tvåmed hänsynskall få bestäms varje år närmast

underföljande Första åretFördelningenföregående valen. sätt.görs
får varje så mångariksdagsval partiföljer påfyraårsperiodden ettsom

imandatantaletsjättedel gångermandatbidrag motsvarar vunnaensom
imandatsjättedelar antaletfem gångervalet ochdet senaste vunna

varje parti så mångafårföregående val. Andra åretnärmast
mandat både detihalva antaletmandatbidrag mot vunnasvararsom

partistödetoch fjärde året utgårvalet. Tredjedet föregåendeochsenaste
sjättedelarfemmandatbidragmedvarje år så många mot avsvararsom
isjättedel detdet valet ochmandat i närmastantalet senaste envunna

valeni någotinte har blivitpartiföregående. Om representeratett av
förställetpartistöd innebär iregeltillämpas attavtrappat somen om

utgångspunktmedantalet mandatbidragbestämsantalet mandatvunna
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landeti hela 2,5procentenhetertiondels överhelaantalet rösterfrån
har fått.partietprocent som

fåttpartitilläggsstöd.och EttgrundstödKanslistödet utgår somsom
ochgrundstödvarje årlandet fåri helafyraminst rösternaprocent av
kr.till 200närvarande 4 928uppgår förGrundstödettilläggsstöd.

mandatkrnärvarande med 85013förTilläggsstöd utgår vunnet omper
mandat.650 krmed 20ochregeringenföreträtt ipartiet är perannars

fyrafått minstriksdagen harval tillvid procentpartiOm ett av
vidfyramindrefår rösternapartietoch procentänrösterna av

följande fyra årenför degrundstödval utgårnästföljande avtrappat
andragrundstöd,heltmedåret 75följande.enligt Första ettprocent av

tredje fjärde åretochgrundstödheltmed 50 samtåret ettprocent av
grundstöd.heltmed 25 ettprocent av

fallsärskilda regler i dekanslistöd gäller ettpartistödsåvälFör som
minst tolvha fåttriksdagen procentitagit mandatparti att avgenom

Även hållitstill riksdagen harvaldet fallföri valkrets. extrarösterna en
särreglering.gäller en

Partibidragsnämnden.hosskall årligenpartistödAnsökan görasom
oktober.före utgångenskriftlig och börskallAnsökan göras avvara

detUtbetalningför ansökan.formulärfastställtNämnden har ett av
riksorganisation.partistill respektivepartistödet skerstatliga

riksdagsgruppensbetalas tillpartietbegäranKanslistödet kan på av
används förekommerpartistödetkontroll huroffentligkansli. Någon av

inte.
ochförvaltningsstyrelseriksdagensPartibidragsnämnden utses av

skall haLedamöternaledamöter.två andraordförande ochbestår av
får intebeslutNämndensdomare.tjänstordinariehafteller ha som

överklagas.

mandatbidragi formpartistöd7.2.1 Närmare avom

tillmed hänsynberäknasmandatbidrag,utgårPartistödet, somsom
skerUtbetalningvalen.ordinarieföregåendede tvåiutgången närmast

enligtantingenstödettotaladetkvotdelarmed vissaårligen av
tillämpningenillustreraavtrappningsregeln. Förellerhuvudregeln att av

partistöd.beräkningexempel pånågrareglerna avges
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HuvudregelnExempel 7.1

respektive 1994 års riksdagsval erhöll Centerpartiet 31Vid 1991
Utbetalningen partistöd till partiet avseendemandat.respektive 27 av

gjordes med utgångspunkt från de tvåtiden 1994/95-1995/96, senaste
och val följandeordinarie valen dvs. 1991 1994 års på sätt.

mandatbidrag för bidragsperioden till1994/95 uppgick 247 350Varje:
följande l/6stödet för perioden beräknades påkr och det totala sätt. x

avrundat.5/627 31 30+ x
med 350 500 krPartistöd utbetalades 247 30 7 420x

mandatbidrag uppgick för bidragsperioden till 224 1001995/96: Varje
följandestödet för perioden beräknades på 27kr och det totala sätt. x

31 29.+ x
med krPartistöd utbetalades 224 100 29 6 498 900x

huvudregeln förillustrerats i exempelregel har 7.1Den ärsom
partistöd. finns i partistödslagen.Den intagen 3§bestämmande av

följande lydelse:finns i lagrum harAvtrappningsregeln sammasom
riksdagen, räknasvalen blivit företrätt"Har något ipartiet i av

stället för mandat antalet hela tiondelsbeträffande sådant val i röster
erhåller valet hela landet2,5 som partiet i iöver procent

egentligenavtrappningsregeln, vilketRegeln brukar benämnas är
tillämpning inte förutsättereftersom den för sinnågot missvisande, att

iparti ha varitpartistöd redan utgår. Ett representeratutan attsom
blirröstetal mellan ochriksdagen får 2,5 4 rösternaprocentett av

enligt regeln.berättigat till stöd
tillämpningpartistödet beräknats medexempel visas hurI 7.2 av

avtrappningsregeln.

AvtrappningsregelnExempel 7.2

riksdagsval fick Kristdemokraterna 2,94Vid 1988 års procent av
mandat. Utbetalningårs val erhöll partiet 26i landet. Vid 1991rösterna

följandeför perioden 1991-1993 gjordespartistöd sätt:av
bidragsperioden tillmandatbidrag uppgick för 274 8501991/92: Varje

beräknades följandeför bidragsperioden påtotala partistödetkr. Det
utbetaladesavrundat. Partistöd1/6 5/6 2,94-2,5 826sätt: + xx

800 krmed 850 2198274 8x
bidragsperioden tillmandatbidrag uppgick för 274 8501992/93: Varje

följande 26 2,94-2,5 15.Beräkningen skeddekr. sätt. +x x
kr.med 850 122 750Partistöd utbetalades 274 15 4x
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Tabell 7. 1

riksdagsvalen 1970-1998 procentResultat i

1988 1991 1994 19981976 1979 1982 19851970 1973
18,3 21,9 22,4 22,915,6 20,3 23,6 21,314,311,5m

7,718,1 15,5 12,4 11,3 8,5 5,124,119,9 25,1c
7,2 4,710,6 5,9 14,2 12,2 9,116,2 9,4 11,1

11,82,9 7,1 4,11,4 1,9kd 1,8 1,8 1,4 -
5,05,5 3,4 4,51,7 1,5mp -- - -

6,7 1,2nyd - -- - -- - -
45,3 36,443,2 45,6 43,2 37,744,745,3 43,6 42,7s
6,2 12,05,6 5,8 4,55,6 5,44,8 5,3 4,8v

Övriga 1,0 1,0 2,60,8 0,3 0,5 0,70,40,5 0,5

100100 100 100 100100 100 100100 100Summa
del l för respektive år.Källa: Allmänna valen,SCB,

avtrappningsregeln skall aktualiserasförförutsättning ärEn attatt
riksdagsvalet.ifått mellan och 4partiet 2,5 rösternaprocent av

ochårentabell förekom det mellan 1970framgår 7.1Som ovanav
ochröstetal mellanparti fick 2,5inte i något val1985 att ett ett

fickinträffade Kristdemokraterna 2,9detta dåår 1988Först4 procent.
avtrappningsregelnvalet. komDärmedi attrösternaprocent av

erhöllföljande riksdagsvalet år 1991dettillämpas för första gången. I
till representation ivilket leddepartiet 7,1 rösternaprocent enav

kom partistödetUnder 1988-1994mandat. årenriksdagen med 26
avtrappningsregeln. Vid valet år 1988stödberäknas medsåledes att av

efter ha fåtti riksdagen 5,5Miljöpartietblev procentattrepresenterat av
fick partietårs val 3,4partiet 20 mandat. 1991vilket Irösterna gav

idärmed sin platsriksdagsvalet och förloradeirösternaprocent av
sin riksdags-återfick Miljöpartietår 1994riksdagen. Efter valet

tillvilket ledde 18fåttefter ha 5representation rösternaprocentatt av
såledesharPartistödet under perioden 1991-1998mandat i riksdagen.

fallen deangivnaavtrappningsregeln. Destöd ärberäknats med nuav
avtrappningsregeln.beräknats med stödenda partistöd hardå av

DemokratiNy

erhållitDemokrati harhandstill Nykan liggaDet nära att anta att
emellertidavtrappningsregeln. intestöd Såmedpartistöd beräknat ärav

fickval då det 6,7riksdagen efter 1991 årsplats ifallet. Partiet tog
följanderiksdagsmandat. deledde till Ivilket 25rösternaprocent av
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alltid hañ röstetal lägreriksdagsvalen har partiet 2,5är änett som
Demokrati fått underhar ändå partistödNyrösterna.procent av

stöd denna period regelnperioden utgått under beror på1991-1998. Att
inte betalas successivt, medinnebär stödet iut post utanatt ensom

resultatet i de ordinarie valen och harutgångspunkt från två senaste
egentligainte med den avtrappningen partistödetalltså göra.attav

följande.utvecklas i detDetta något
valresultat blev Demokrati berättigat tillPå grund 1991 års 25Nyav

År uppgick mandatbidrag kr.mandatbidrag. 1991 varje till 274 850
den skulleMandatperioden år. För kommande mandatperiodentrevar

erhålla 850 1/6 3/6 5/6partiet därmed 274 25 25 25+ +x x x x
vilket belopp betaladeskr avrundat, också på10 444 300 sättut anges

nedan.

1991/91: kr400l 099
1992/93: kr3 573 050
1993/94: kr5 771 850

partiet fickDemokratis resultat i 1994 års val innebar 1,2Ny att procent
berättigade inte tilleller 68 663 Detta resultat i sigrösterna röster.av

grundval års resultat partietnågot partistöd. 1991Men av var
formeln.stöd för ytterligare mandatperiod enligtberättigat till en

Mandatbidrag 5/6 3/6 1/6 1/6 Beräkning-25 25 25 25+ + +x x x xx
ledde till utbetalades enligt följande.stödatten

1994/95: 350 kr5 194
1995/96: kr2 913 300
1996/97: kr847 350

kr1997/98: 129 8001

grundstöd7.2.2 Närmare om

Grundstödgrundstödet kanslistödet.delSom utgörnämnts en avovan
grundstöd grundstöd. Enhelt ellerkan utgå avtrappatsomsom

grundstöd, för närvarande 4 928 200 kr år,förutsättning för heltatt per
i enligthar blivit riksdagenskall utgå partiet representeratär att

riksdagen grundparti kommit in i påfyraprocentsregeln. Ett avsom
årligt grundstöd så mångatolvprocentsregeln f°ar motsvararett som

mandat.antalethelt grundstödfjortondelar motsvararett vunnasomav
särskildaoch partistödslagen.framgår 6 Desagda 7Det avnu
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avtrappningsreglema för grundstödet framgår partistödslagen9§av
och har följande lydelse.

riksdagen"Har till fått jjzravid val minstparti irösternaprocent av
erhåller lägre procentandel jjzrahela landet och vidpartiet änen

utgår grundstöd för de därpåföljande val, jøranärmast avtrappat
följande första året med helt grundstöd, andraåren, 75 procent ettav

helt grundstöd tredje året och fördemedåret 50 ettprocent samtav
Ärhelt tillämplig,med grundstöd 6 eller §året 25 7ettprocent av

gäller dock stället bestämmelserna där, de skulle medförai ettom
grundstödhögre

framgår grundstöd endastförfattningstexten utgårAv att avtrappat
varit representerade i riksdagen på grund detill partier har attsom av

i val fåttfyra landet och vidfått minst rösterna nästaprocent somav
vidvad fyra partiet detfärre Omän procent.röster motsvararsom
detblir i riksdagen beräknas stödet påvalet sättorepresenteratsenare

partistödslagen. Skulle partiet bli tillframgår 9 § representeratsom av
nämnda ipartistödslagentolvprocentsregeln skall den 7 §följd ovanav

bestämmelsen högre stödtillämpas den 9änettgerom

Tabell 7.2

Mandatfördelning i riksdagsvalen 1970-1998

Valår Summakd nyd v mps m c
17 35041 58 711970 163 -- -
19 35034 901973 156 51 -- -
17 34939 861976 152 55 -- -
20 34938 641979 154 73 -- -
20 34986 21 561982 166 -- -

34976 51 44 191985 159 -- -
21 20 34966 44 421988 156 - -

34933 31 26 16138 80 251991 -
18 34926 27 221994 161 80 15 -

34943 16131 82 17 18 421998 -

viddet sedan år 1970 förekommit tvåtabell utläsas7.2 kanAv att
riksdagen efter ha fåttvarit itillfällen parti attrepresenteratatt ett som

följande val.förlora sin representation vidfyra rösternaprocent av
ochefter valet år 1991riksdagrepresentationMiljöpartiet förlorade sin

val. MiljöpartietDemokrati efter 1994 årsinträffade för Nydetsamma
under periodernagrundstöd 1991-Demokrati fickoch Ny avtrappat
tabellframgår1994-1998 på 7.3.respektive1994 sätt av
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Tabell 7.3

grundstöd 1991-1998Avtrappat

Bidragsperiod mp
1991/92 600 000 75 %3

000 50 %1992/93 2 400
000 25 %1993/94 2001

nyd
1994/95 000 75 %3 240

000 50 %1995/96 1 955
1996/97 500 25 %977
1997/98 924 038 25 %

Partibegreppet7.2.3

redovisats fall partistöd i formföregående avsnitt har i vilkaI som av
grundstöd beräknats med stöd avtrappnings-mandatbidrag och har av

anledning redovisa ytterligare situationreglerna. finnsDet att aven
partisplitt-beräkningen vid olika formerintresse, nämligen hur sker av

dessa frågor behandlas finns dockring och valsamverkan. Innan
in på partibegreppet.anledning gå Som ärnärmare nämnt ettatt ovan

antagit stadgar och valt styrelse betraktapolitiskt parti att som ensom
bestämt ideell förening. partiet harjuridisk Attnärmareperson, en

idock krav för partiet skall få deltajuridisk ingetärstatus personsom
medregeringsformen parti varjeval. Enligt 3 kap. 7 § avses samman-

särskildväljare, uppträder i val underslutning eller grupp av som
vad följer definitionen inga kravfinnsbeteckning. Det utöver som av

vara Regeringsformensorganiserat eller uppbyggt.partiet skallhur
definition egentligen delelektoralpartibegrepp ärär som en aven

Definitionen innebär partierna existerarmandatfördelningsreglema. att
valen. inte beskrivningsamband med Detta givetvisendast i är somen

och valkretskommit-verkligheten. Som nomineringsrätts-medstämmer
nödvändigtvis beskrivningframhöll definition intetén är en aven

vadpartiverkligheten det naturligt kan någotoch änär att ett mervara
blir mycket tydligtinnehåll Att så falletbegreppets är om mananger.

Partistödslagenanvänds partistödslagen.hur partibegreppet ipåser
parti.inte någon definition begreppet Iinnehåller visserligen av

departementschefen följande.uttalade emellertidförarbeten till lagen
bedömasskall förstås med parti fårenligt lagenFrågan vadom som
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riksdagsordningendefinition i l6§denmed utgångspunkt i som ges
defini-regeringsformen. Enligt dennakap.nuvarande 7 §3motsvarar

sammanslutningpolitiskpolitiskt parti varjemedtion somavses
parti skall kunnasärskild partibeteckning.val under Föruppträder i att

enligtemellertid juridiskdet Dettauppbära stöd måste ärvara person.
ellersammanslutningenden politiskarättspraxis falletfast om

beskaffen-alltför ofullständigstadgar intehar antagitväljargruppen av
8.styrelse 1972:126het och valt prop. s.

tilldet kommerpartibegreppetkan alltså konstaterasDet att som
juridiskinte förutsätter partietregeringsformenuttryck i äratt en

definition vilketfrån regeringsformensutgårPartistödslagenperson.
partiet föruttryck lagens krav påtillkommakan attattsägas genom

deltagit i val till riksdagen,partistöd skall hatillberättigat menvara
förutsättning förvisserligen outtalat,uppställer dessutom, rättenensom

juridiskpartiettill stöd äratt person.en
valfrågorkring partibegreppet VissautförligtFör ett seresonemang

Partibegreppet iJohansson Omff. och Svante O.1071995:143SOU s.
ff.Förvaltningsrättslig tidskrift 891997Valsystemet i s.

tillupphovtillämpning partistödslagen kanvidPartibegreppet geav
partisplittring.valsamverkan ochsvårigheter fallvissa i av

partisplittringValsamverkan och7.2.4

ochvalsamverkanpartistödsutredning frågorårs1971 tog omupp
utredningenrekommenderadevalsamverkanVad gällerpartisplittring.

uttalade bl.a.partierna ochsamverkandetill deskulle utgåpartistödatt
användavalsamverkar videller flera"Om två partier attett genom

särskild juridiskskapapartibeteckning utan att personengemensam
till departistödenligt gällandeutgårsamverkan, praxisför denna

antal mandattill detförsamverkande sig i proportionpartierna var
Utredningen fannvalsamverkan. "erhållerrespektive attparti genom

gjorde också vissa uttalan-ändras. Utredningenbordepraxis intedenna
kanslistödet borde hanterasgrundstödet ochföreslagnahur detden om

avtrappningsreglema inteuttaladesvalsamverkan.vid Dessutom att
uppnådde 2,5partiersamverkandefall två gränsentillämpas i detborde

Vidarei riksdagen.representeradeblirösterna attutanprocent av
parti.tillpartierflera gårsituationenbehandlades den ettatt samman

föreslårtillihopflera går parti"Omanförde partierUtredningen ett
bidragsgivningenstatligavid dendetutredningen partietatt avnya

årsskifte.påföljandefr.enhet förstbehandlaspraktiska skäl 0. m.ensom
återbetal-kompliceras medbidragssystemetundvikaförDetta attatt
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dåefter utgången det årgrundstöd. tidenningsskyldighet För avav
skall det behandlasskett parti.sammanslagningen partiet ettsomnya

vidmandat röstetal läggs dåaktuella ellerTidigare och samman
anfördesfråga partisplittringstatliga stödet".beräkningen det I omav

föreslår utredningenflerasplittras"Skulle i partierparti attett upp
kommunala bidrag på destatliga ochutgåendefördelar nyaman

vid valsamverkan.utredningen förordar Avpå såpartierna sätt att
mellanliksom vid samgåendeföreslås partierpraktiska skäl att

påföljandefrån bidragssynpunkt först fr.får efektuppsplittringen 0. m.
skullestöd inteföreslog också någotår." Utredningen avtrappatatt
i flerastöd delasparti uppbäri det fallförekomma avtrappatett som

valdkommenterades det falletSlutligenpartier. representantatt en
dettavalperiod. Utredningen ansåglöpandeparti underlämnar attett

mellan dettaGränsdragningenutgående bidraget.påverka detbordeinte
bordepraxis, varvid detfick ankommapartisplittringoch fallfall av

juridiskpartiet kvarstårdet ursprungligavägledande somomvara
sig tillDepartementschefen anslöt54 f..1972:62SOU s.person

uttalandena.
varit avsiktendetuttalandena måste förståsangivnaDe attsomovan

skall till i riksdagenfall kunna utgåpartistöd i vissa representerat,ettatt
partibeteckning.inte val under sindetta deltagitnybildat, parti atttrots

och deexistera heltföreträtt parti upphöri riksdagensåledesOm attett
eller flerabildarlämna sina mandatvalda kandidaterna nyttettattutan

fortsättningsvis och då börpartistöd kunna utgåpartier bör ävennya
mandatfördelningen.efter dende partiernafördelas på det eller nyanya

tillochflera partier upphör gårgällatordeSak ett.sammanomsamma
fallet ellersig för detutredningen tänkthuroklartNågot attär enmer

valda,för vilket de blivitdet partikandidater lämnarflera valda attutan
parti lämnabildar eller går iochpartiet upphör,det utan attett nytt

rättsligvarit föremål försituationen harnämndamandat. sistsina Den
partistöd.gällde kommunaltfall dockpubliceradeprövning i två som

regelverket förhänsynrelevanta medheltFallen inte attär
Diskussionernastatliga.sig från detpartistöd skiljer någotkommunalt

rättsfallen återgesvarfördock intresse,kring partibegreppet är av
kortfattat.

RÅ partistöd,kommunaltgällderef. alltså1976 90,rättsfalletI som
kommunfullmäktige iföljande. ledamotEnförhållandena avvar

mandatperioden detlämnade underKjerrström,Askersunds kommun,
vid valet år 1973.hanOppositionen,parti, Fria representeratsom

Året övergickefter,fullmäktige. 1974,mandat iPartiet hade fått sex
och begärdekommunopinionparti, Aktivnybildattill atthan ett

utbetalas till Aktiv kommun-mandat, skullemotsvarandepartistöd, ett
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ditlänsstyrelsenochdettabeslutade inte göraopinion. attKommunen
Regeringsrättensbifall.överklagandetlämnadeklagade utanKjerrström
motiveringenmedbifallöverklagandet attocksålämnademajoritet utan

kommunfull-iinte blivitkommunoppinion representeratAktivpartiet
villeochskiljaktigaledamöterval. Tvåårsvid 1973mäktige var

kommunopinion.Aktivtillpartistödutbetalaintebeslutetupphäva att
ansågregeringsrådet Wennergren, attledamöterna,skiljaktigadeEn av

partisplittringsamband mediuttalandenpartistödsutredningårs1971
i valdeltagitpartiefter splittringså ettförstås påtorde få sätt att somav

vilketdeltagit i valet,hasig fårförpartiernanybildadede ansesvar
denpartistöd. Motstatligttillförförutsättninggrundläggande rättär en

betraktakommunoppositionAktiv atthanansågbakgrunden somatt var
hinder,övrigt inteidå detpartiet, mötteochmeninglagensparti i attett

kritiserats.avgörande harMajoritetenspartistöd.tillberättigatvar
Förvaltnings-Valsystemet,iPartibegreppetOmJohansson,O.Svante

109.Tidsskrift 1997rättslig s.
RÅ Förhållan-1978 10.partisplittring ärrättsfall rörEtt annat som

Eskilstunakommunfullmäktige ival till1976 årsVidföljande.dena var
1977mandat. IvpkKommunisternaVänsterpartiet trefick mars

Arbetar-tillgåttdefullmäktigei övervpkts attanmälde representanter
majparti. Irepresenterade dettaapk ochKommunisternapartiet

mandatför departistödetkommunstyrelsenbeslutade attår somsamma
ochbeslutetöverklagadeApkdetta parti.tillutbetalasskullevpkavsåg

lämnadeLänsstyrelsenpartistöd.tillerkännasskulleapkbl.a.yrkade att
diskuteradeklagade,apkditRegeringsrätten,bifall.överklagandet utan

meddelviseller annatoch helt ettombildats ersattshadevpkfrågan om
kravetuppfyllakunnanämligenskullepartiombildatsådantparti. Ett

kommunaltförförutsättningvilketfullmäktige,i ärrepresentation en
harpolitiskt"Har parti,uttalade:Regeringsrättenpartistöd. som

erhållitdärvid harochkommunalvaletdetdeltagit eni senaste som
sådantpåombildatsefter valet sätt attfullmäktige,flera platsereller i

dettabörpolitiskt parti,delvis harellerhelt annat senaredet ersatts av
"representationsvillkoret.uppfyllakunnaocksåparti anses

ochvaletdeltagit iinteapkdärefterkonstaterade attRegeringsrätten
politisktbestodalltjämtvpkvaletefterpartiet bildats attsamt somatt

någothadeapk intevarförombildatsdetvisatsdet inteochparti attatt
vpk.tillerkäntkommunstyrelsenpartistödtill deträtt som

PartistödsnärnndenskanpartistödetstatligadetVad gäller ur
tillställninghaftnämndenutläsas att tainte1985-1998protokoll att

underriksdagsledamotdåhanterasskallstödethurfrågan enom
partiföreträda detinte längresigförklaratmandatperiod somlöpande

ställninghaftnämndenhar tavald för. Däremot attbliviteller hanhon
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till hur partistödet skall hanteras vid Valsamverkan då det gjortssamt
gällande parti ansökt partistöd inte varit berättigad tillatt ett som om
sådant stöd.

Valsamverkan mellan Centerpartiet och Kristen Demokratisk Samling
kds 1985 års vali

Inför 1985 års val samverkade Centerpartiet och kds under den gemen-
partibeteckningen Centem. Centern fick 44 mandat. Ettsamma av

dessa mandat besattes kds partiledare. Av Partibidragsnämndensav
protokoll avseende bidragsperiodema 1985-10-15-1986-10-14, 1986-
10-15-1987-10-14 1987-10-15-1988-10-14 framgårsamt att
Centerpartiets partistöd och tilläggsstöd för angivna perioder grundade
sig på bl.a. Centerns valresultat i 1985 års val, dvs. 44 mandat. augustiI
1987 begärde kds grundstöd för åren 1985/86, 1986/87 och 1987/88.
Partibidragsnämnden ifann beslut den september3 och den oktober19
1987 kds berättigat till grundstöd och hänvisade till bl.a. följandeatt var
uttalande i Partistödsutredningens betänkande Ofentligt stöd till de
politiska SOU 1972:62. Införpartierna det grundstödman som
utredningen föreslår uppstår däremot problemvissa sammanhanget.i
Utredningen har dessa böra lösas så grundstöd deutgår tillansett att
samverkande med fjortonde heltpartierna grundstöd för varjeetten av
mandat respektive erhåller Valsamverkan.parti Partietsgenom
begäran grundstöd för perioden bifölls nämnden i beslut den 3om av
september och den oktober19 1987 på så partiet tillerkändessätt att en
fjortondels helt grundstöd för respektive period. beslut denI 17ettav
oktober 1988 beslutade Partibidragsnämnden vid beräkningenatt av
partistödet utgångspunkten skulle i 1985 års riksdagsvalattvara
Centerpartiet erhållit 43 mandat och kds mandat.l Nämnden fattade
likalydande beslut år 1989 och 1990 och beräknade partistödet med
utgångspunkt från angivna beslut. Sammanfattningsvis kan sägas att
den valtekniska samverkan mellan Centerpartiet och kds vid 1985 års
val i partibidragshänseende kom hanteras i enlighet med deatt
uttalanden gjorts i förarbetena till partistödslagen.som

Partibidragsnämndens det sökandeprövning berättigapartiet ärav om
till stöd

Inför Partistödsnämndens beslut år fördelning1993 partistödom av
gjorde gällande Ny Demokrati hade antagit stadgaratten person nya



riksdagen 171representerade istöd tillStatligt partier136SOU 1999: m.m.

ombildats påpartietinteifrågasättaskunde ettdärmeddetoch att om
Vederbörandepartistöd.tillberättigatlängredet intesådant sätt att var

med bl.a. denpartietomorganisationförefaller ha menat att aven
ochrikspartimellanåtskillnad skulleskarp göras ettinnebörden att en
tillberättigadepartiernade lokalainnebärakundelokala partier att var

Demokratisfrånyttrande NyinhämtadePartistödsnämndenpartistöd.
vidtainteseptember 1993beslutade den 22 attochriksdagskansli
Införsaken.uttalande inågotelleråtgärdsärskild göranågon att

Demokratiförutom Nyansökte,partistödet år 1993fördelningen av
tillanknytningformmed någontvåpartiledare,sin avpersonergenom

Partibidragsnämndenpartistöd.DemokratiKommunförbundet Ny om
behörighetstyrkt sinpartiledaren1993 attoktoberi beslut 15farm att

medan departistöd,ansökaDemokratiNypartiorganisationenför om
kanpartiorganisationföreträdasigvisatinteandra somenpersonerna

stöd.statligtanspråk pågöra

överväganden7.3

partidåfungeratpartistödethar ettHur7.3.1

ochriksdagenirepresentationsinförlorat en

arunderlagväljsittdelstor av

förloratpartiertillfällenförekommit vid några att1970sedan årharDet
erhållitsmandatförlorade detKdsriksdagen.representation isin som

val dåårsefter 1988Centerpartiet år 1985medvalsamverkangenom
sinförloradeMiljöpartietñck 2,94 rösterna.partiet procent av

fick 3,4partietdåval procentefter 1991 årsriksdagenrepresentation i
riksdagen.plats itagitåterbekantharpartiernaBådarösterna. somav

nå fyraprocents-lyckatsÄven intefallenangivnai departiernaom
för2,5partistödslagens krav avtrappatprocentde klaratharspärren

gjordestillkomstför lagensredogörelsenframgåttstöd. Som avav
partiertillborde utgåendastbidragbedömningendenlagstiftaren att

röstetal på 2,5ochväljarkårenstöd iobetydligt att ettintehar ettsom
Enligt rådetsstöd.tillberättigatillräckligt förfick attprocent varaanses

för någonskälvägandeframkommit någradet inteharuppfattning
s.k.denändringinte någonföreslåsDärförfrågan.i den avsynannan
detifrågasättasdetkanavseendet. Däremotavtrappningregeln i det om

partiförekonomiskt stödutgående ettbegränsaskälfinns sominte att
lägremycketfåttharochriksdagsrepresentation ettsinförlorat som

tillstöd NyUtbetalningenvalet.föregåendevid detröstetal än av
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Demokrati under åren 1994 till 1998 måste bedömas stå i strid med
grundtanken det allmänna skall bidra ekonomiskt endast till partieratt
med inte obetydligt stöd i väljarkåren manifesterat i allmänna val.ett 3
Partiet hade röstetal drygt 68 000 i 1994 års val. I 1998 årsett röster

lfickval partiet 8 297 röster. finnsDet dessutom anledning att anta att
offentligt stöd till partier med så låga röstetal allmänt uppfattas som
mindre berättigat. dock viktigtDet understryka det alltjämt börär att att

endast valresultatet i falloch så hur mycket stödavgörvara som om
parti skall kunna komma i åtnjutande Någon skönsmässigettsom av.

bedömning partiet f°ar inte förekomma. Inte heller får opinionsmät-av
ningar tillmätas betydelse.

Det kan bakgrund det anförda finnas anledning komplet-mot attav
partistödslagen med regel den innebörden parti påtera att etten av som

grund sitt resultat val bliviti berättigat partistödtill på grund attav av
det uppnått minst fyra och vid därpå följanderösternaprocent av som
valet får röstetal,lägre understiger viss skall erhållaett gräns,som en

lägre detstöd utgår enligt gällande regler. Det bör inteänett som
komma i fråga helt stödet eftersom det i fallsådant finns riskatt strypa
för ekonomiska tröskeleffeketer kan elleröverutsom personer
företag vilka partiet har ekonomiska åtaganden anställda ellermot t.ex.
leverantörer. Partiet bör med andra ord ha möjlighet underatten
ekonomiskt ordnade former till situationsig med minskadeanpassa en

Då gäller dendet nivå på röstetalet där stödet bör reducerasresurser.
har rådet kommit fram till lämplig avvägning kan tvåatt en vara

Ett parti tidigare haft så väljarstöd det varitprocent. ett stort attsom
i riksdagen enligt fyraprocentsregeln vidoch det följanderepresenterat

valet fått röstetalså lågt det två fårett att motsvarar rösternaprocent av
nämligen förberedaböra sig avvecklingpå ekonomiskaanses en av
åtaganden. Risken framstår nämligen då partiet kan kommastor attsom

i fortsättningen få mycket låga röstetal.ävenatt
Vad gäller storleken det reducerade stödet rådet det börattanser

bestämmas till nivå hälften det stöd iutgårmotsvararsomen av som
dag. tabellI visas hur sådan7.4 regel skulle ha inverkat på det stöden

lNy Demokrati har erhållit. För jämförelsens skull ävensom anges
jbelopp reducering tredjedelar.två Som framgårmotsvararsom en om
ltabellen skulle totaladet stödet för partiet avseende åren 1994-1998av
iminska från kr till17 181 338 vid8 590 669 kr halvering stödet.en av
iOm reduceringen dithändrivs endast tredjedel stödet utbetalasatt en av

hade partiet tidför erhållit kr.5 727 113 En regel densamma av l
iinnebörd föreslås föranleder ändringar i främst och3 9som ovan

partistödslagen. Förslaget beskrivs ytterligare i författningskommen-
taren.
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1994-1998DemokratiNygrundstöd tillochPartistöd7.4Tabell

stödl/3stödHalvtstödHeltPeriod
Grund-Gnmd- Parti-Grund- Parti-Parti-
stödstöd stödstöd stödstöd

080 000450 1620 000 1 731175 1240 000 2 59733505 1941994/95
651 667971 100977 500650955 000 1 456300 12 9131995/96
325 833450488 750 282500 423 6759773501996/97 847
308 013600462 019 376900924 038 564129 8001997/98 1

513600 2 3653 3613 548 269042 400096 538 5800 710 084Totalt

parti upplösesdåpartistödetfungerar7.3.2 Hur ett

ställningsinförlorarpåeller sättannat som

ekträttssubj

förarbetenrättsgrundsatser,allmännaföljatordeprinciperFöljande av
partiombildning ellerpartisamgående,formerpraxis vid olikaoch av

partisplittring.
likvidations-helt, efterupphörtill partistödmedparti ettOm rättett

juridiskinte längreoch därmedkonkurs, utgörförfarande eller enen
detpartiet eftersomtill ärutgåinte längre ettpartistödkanperson

juridisk Detpartiet skallmottagandedetkrav person.att envara
skall, ii partikassankan finnasöverskotteventuella som

Någonpartiets stadgar.framgårfördelas pålikvidationsfallet, sätt av
torde intetillpartistödsmedelåterbetala statenskyldighet att
detta.föreskriverstadgarnaintefall såvidasådantiföreligga ett
konkursenochkonkursiparti försättspartibidragsberättigatOm ett

tillinnebärainteöverskott torde detta rättenattmedavslutas ett
partiet intedockkankonkursenUnderförlorad.partistöd gått

konkursförvaltaren. Detpåvilket ankommerpartistödet,disponera
användaförvaltarenhinder förnågot attfinnastorde inte

inomlämpligtfinnereller honhandetpartibidragsmedel sätt som
uppdrag.för sittramen

detpartierfleraombildas tillparti attbidragsberättigat utanOm ett
partistödbörjuridiskkvarstårpartietursprungliga personsom en

mandatfördelningen. Detförhållande till denutgå ikunna nunya
uppburitombildningenförepartietintedockgällersagda om
stöd eftervidaretillupphörfallsådant rättenpartistöd. I ettavtrappat

ombildningen.
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Om partisplittring sker på så eller flerasätt valdaatten en
för parti med tillrepresentanter partistöd förklararett rätt sig

fortsättningsvis företräda parti i riksdagenett detannat utan att
ursprungliga partiet upphört torde stödet inte komma påverkas.att
Om eller flera valda för parti med tillrepresentanter ett rätten
partistöd lämnar sitt eller sina mandat avgå påverkar dettaattgenom
inte på något partiets till stöd eftersomsätt rätt detta knutet tillär
partiet och till de valda Att valsystemet har ettpersonerna. numera
inslag personval torde inte ändra den principen.av

Om det skulle framkomma olika uppfattningar i frågan om vem
har företräda partiorganisationrätt då det gälleratt ansökasom atten
partistöd torde Partibidragsnämnden komma sakenatt avgöraom

och bifalla endast ansökan där partiets visat sig harepresentanten
företräda partiorganisationrätt medatt till stöd. Omrätten

förhållandena gällervad företrädarätten sådan organisationatt en
förblir oklara skulle följden kunna bli den i och för sigatt
bidragsberättigade organisationen inte kan tillerkännas bidrag.något
I sådan situation torde det finna möjlighet allmänvid domstolatten
föra s.k. fastställelsetalan med yrkande vissatt ären om en person

företrädare för parti.rätt Ett sådant laga kraft ägandeett avgörande
skulle kunna få betydelse vid ansökan hos partibidrags-en senare
nämnden.

bristI på lagreglering kan det möjligen råda viss osäkerhetsägasen en
hur olika former partiombildning och partisplittring skallom av

bedömas vid beräkning partistöd enligt partistödslagen. 1971 årsav
partistödsutredning gjorde vissa uttalanden hur sådana situationerom
borde hanteras och ansåg också vissa frågor fick överlämnas tillatt
praxis. Lagstiftaren anslöt sig till utredningens uttalanden, ocksåsom
har fått visst genomslag i praxis. På grund härav och då det finns
anledning dessa förhållandevis ovanliga situationeratt att väl kananta
hanteras inom för det regelverk finns saknas anledningramen attsom
försöka tillskapa detaljreglering för alla de olika situationer kanen som
uppkomma då bidragsberättigat parti ombildas eller upphörett att
existera.
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partistöd bör haerhållerPartier7.3.3 ensom
förete sinoch åläggaskvalificerad revisor att

årsredovisning.

Årbetydande belopp.tillpartistödslagen uppgårenligtbidragStatens
partierna.bidragsberättigadekr till demiljoner140utbetalades1998 över

tabell 7.5.Se

1998 milj. krPartistödTabell 7.5

Szanydkdmpvcms
140,682,3610,049,8111,3113,9 13,929,18Statligt 51,50

partistöd
98,861,134,52 4,805,937,637,9122,6044,34därav

partistöd
41,921,235,245,305,385,48 5,476,58kansli- 7,16

stöd
utredningstjänst.RiksdagensKälla:

ochanvändsmedlenhurkontrolloffentligingenfinns överDet
partistödsmedel ianvändningenhellerintedetaljredovisarpartierna av

bidragentillfrämstMed hänsynårsredovisningshandlingar. attsina
orimligtheltinteför sigdet i och attbelopptill såuppgår stora vore

ändamåletförpartistödetanvände attpartiernaformellt kräva att
fannsdetochverksamhetopinionsbildande attbedrivafortlöpande

användes. Motmedlenhurkontrolloffentlig överformnågon enav
detprincipiellt ingerflera skäl. Rentdocktalarordningsådan

tillledaskulle kunnareglering attinförabetänkligheter att somen
politiskapå deövergripande kravställakomstatsmakterna att

bistånd.ekonomiskt Dessutomvillkor foragerandepartiernas ettsom
gällerdå detuppståtillämpningsproblem kunna attt.ex.skulle svåra
medföraskallverksamhetbedrivit sådanparti haravgöra ett somenom

skäl talarövervägandeHeltbidrag.förvillkorenuppfyllerpartietatt
alltså intedetochbeståbörnuvarande ordningen attdärför för denatt

partistödet.kontrolloffentliginförs någon av
partierkrävarimligtdet tarrådet attär attDäremot att somanser

ochkameralagäller hardetomfattningdenstatsbidragemot somav
ochorganisationerinormalt gäller attstörreadministrativa rutiner som

skallpartistödförkravformelltockså attuppställsdetta ettsom
därförpartistöd börutbetalning attförvillkorutbetalas. Ett varaav

godkändskallrevisorskett,redandet intepartiet, utser varasomenom
börVidarerevisionsbolag.registreratalternativtauktoriseradeller ett
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villkor, vilket vad gäller i Danmark, förett motsvararsom som
utbetalning kunna krävas partiet årsredovisning elleratt ger en
motsvarande till nämnden. börDet återigen understrykas förslagetatt
inte syftar till försöka kontrollera partiernas verksamhet. Avsiktenatt är
endast tillskapa regel bidrar till varje politiskt partiatt atten som som

statligt partistöd vinnlägger sig tillskapa rutinertar emot attom som
förmåste normala organisationer.störreanses

ordningenDen skisserade kommer inte innebära någonattnu
nämnvärd förändring i rutinerna för de nuvarande riksdagspartierna.



1771999:136SOU

Författningskommentar8

Vallagen8.1

§135 kap.

registreratskall partiersin beteckning vid valskyddakap. 13 För5 att som
skallAnmälankandidater.anmäla samtliga sinaocksåpartibeteckning göras

eller den myndighetregeringenvalmyndigheten. Omcentraladenhos som
hosanmälan ställetföreskriver det får i görasregeringen bestämmer

länsstyrelsen.

detstycketi förstadetförtydligasbör attLagrummet att angesgenom
skallanmälan kandidatervalmyndigheten görascentralahosär avsom

föreskrivs.inte annatom

1l§5kap.20§0ch9kap.

partierlistor devalmyndigheten skallcentrala överupprättakap. Den205
skallSådana listorkandidater.partibeteckning och anmältregistreratsom

landstingriksdagsvalkrets, varjeval och for varjeslagför varjeupprättas av
helhet.landettill Europaparlamentet,vid valeller,varje kommunoch som

handa listortillbegäran hållaskall eftervalmyndighetencentralaDen
anmält kandidater.ochpartibeteckningde registreratpartieröver som

partiernasinnebäravsnittutvecklats i 6.6.3 rätt attskälAv närmaresom
anmältpartierde listorkandidatanmälningar överåterta att som

missvisande.kan bliröstningslokaleriskall finnaskandidater och som
torde fylla någonlistorna inteeftersom störreochgrund häravPå

andrakap. 20§ibestämmelserna 5föreslåspraktisk funktion att
andraförslås iupphävs. kap. 20 §I 5kap. 11 § ett nyttstycket och 9

såtillhandahållas denskall kunnabegäranlistorna påstycke att som
önskar.
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6kap.4§

innehållerkap. På valsedlar kandidatnamn bör6 4 varje kandidatsom
identifieras på sådant det klart framgårsätt attett somvem avses.

På valsedlar för val till riksdagen bör kandidatnamn intesamma
förekomma valkrets.i änmer en

kandidatnamnOm valsedel innehåller skall det på valsedeln finnas etten
markerat intill varje där väljarna kan lämna särskildutrymme namn en

markering.personröst genom en
valsedel innehåller kandidatnamn, skallOm förses meden namnen

nummerordningoch i under varandra.tasnummer upp

avsnitt beskrivits oönskade konsekvenser6.6.2 har vissaI närmare av
falldubbelvalsaweckling i de kandidat kandiderar i flera Valkretsar.en

undvikai möjligaste mån sådana följder föreslås kandidatFör att att en
förekomma valkretsi riksdagsvalet inte bör på valsedlar i änmer en

rekommendationoch denna in andra stycke. Någonnyttatt tas ettsom
motsvarande reglering för de kommunala valen föreslås inte.

96 kap. 7 och 15 §§ kap. 12 §samt

valmyndigheten på beställning parti med6 kap. centrala förser varje7 Den
önskar.valsedlar till det antal partiet

beställning från parti registrerat sin partibeteckning och anmältEn ett som
levereras beställningenkandidater enligt kap. l3§ bara gjorts5 om av en

behörig företrädare för partiet, partiets ombud, ellerav av en person som
ombudet utsett.

centrala valmyndigheten tillhandahåller valsedlar med ochDen parti-
valbeteckning partimarkerade valsedlar för utläggning röstningslokali
enligt kap. § endast efter anmälan behörig företrädare för eller9 12 partietav

ombud.partietsav

den valmyndigheten sistakap. val skall centrala bestämma den6 15 Före ett
beställts för levereras föredag då valsedlar skall ha de skall kunna 45 dagaratt

valdagen. särskilda fall får myndigheten bestämma dag förI en senare
beställning och leverans.

den centrala vahnyndighetenOm beställning kommer vadänen senare
bestämt, hålls valsedlar till handa bara kan levereras före valdagenhar deom

tidigareoch leveransen gjorda beställningar försenas.utan att av
centrala valmyndigheten skall före val också bestämma denDen sistaett

kap. § tredje skall hadag då anmälan enligt 7 stycket6 gjorts.
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lämpligordnasskall detröstningslokalvarjetillanslutningkap. 12 I9 en
isådan platsmöjligt fårdetta inteOmläggasvalsedlar kan ärdärplats ut. en

valför detskall väljarnaPå denna platsi lokalen.innestället ordnas avsessom
tillgång tillha

kommunfullmäktigeochlandstings-till riksdagenvalvalsedlar för samt-
partivarjevalsedlar förpartirnarkeradevalbeteckningochmed parti- som

riksdagsvalenhar 1fått rösternaän procenttvånågot devid senaste avmerav
stycket.tredje§anmälan enligt kap. 76ochhela landeti gjortsom

valbeteckningparti- ochmedEuropaparlamentetval tillvalsedlar för-
valentvåför devid någotvarje parti senastevalsedlarpartirnarkerade avsom

anmälanochlandeti hela gjortfått 1 rösternahar procentän somavmer
stycket§ tredjekap. 7enligt 6 samt

valsedlar.blanka-
förstaenligtvalsedlartillskalloch attValförrättama röstmottagama se

utlagda.finnsstycket
påvalsedlarsinaläggaockså kunnavalen skalli utdeltarpartierDe som
fårutlandsmyndigheterinrättasröstmottagningsställenPåplats.denna avsom

valsedlar.partirnarkeradeläggapartiema bara ut

valmyndighetemaförskyldigheten attföreslåsavsnitt 6.6.5 attI
partifall därtill devalsedlar begränsas ettpartimarkeradedistribuera

ske.skall Detönskar sådetanmältföreträdarebehörig attattgenom en
anmälaskallpartiskall bestämma senastRSV närföreslås vidare ettatt

förslagetmedutlagda. Syftetpartimarkerade valsedlarfåönskardetatt
ställerintepartierförvalsedlar läggsförhindra ut uppatt somär att

6 kap. 7tillägg iföranlederval. Förslagetikandidatermed några ett
12kap.9och 15 samt

namnvalsedlarläggaförbudetföreslås utavsnitt 6.6.4 attmotI att
Förslagetupphävs.landetröstmottagningsställen inomsärskildapå

stycket.sistakap. 12 §i 9ändringföranleder en

kap.7§11

erhållavill deltadeval islagför ettskall varjeVäljarnakap. §ll 7 av
och läggavalskärmledig sinbakom röstdeskallDäreftervalkuvert. avgeen

valsedeln.vikavalkuvertvalför slag i attvalsedel utanvarje ettaven
sittochkuvertenlämnaskall desina valkuvertordningigjortväljamaNär

tillröstkort röstmottagaren.

hosskallväljare poströstainnebärordningennuvarande attDen somen
skallDärefterkuvert.och fåsitt röstkortvisaskall ettröstmottagaren

uppsökapåkuvertordning sina nytti samtochväljaren görarösta
tillsammansdettalämnasitt röstkortvisaoch där samtröstmottagaren
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med kuverten. Väljaren måste uppsökaalltså tvåröstmottagaren
uppfattatsgånger, vilket opraktiskt särskilt då det kö påärsom

har därförpostkontoret. AB RSV framfört önskemålPosten attgenom
det tillåtet habör valkuverten i postkontoret såatt att ute attom vara

själva förse sig medväljarna kan dessa och den första omgången
undvikas.

förståelse för önskemåletRådet har och ändring ärattanser en
befogad. Väljaren skall VisaKravet på sitt röstkort för fåatt att ett
kuvert bör bort. lagrummet bör därför endastI väljarna påtas attanges
postkontoret skall erhålla kuvert. Därigenom kan väljarna kuvert,ta ett

och sedan uppsöka skall liksomDå röstkortetröstmottagaren.rösta nu
visas innan kuverten lämnas.

20 §§ 15 kap. 6 §12 kap. och 21 samt

skallkap. hand de fönsterkuvert gjorts i12 20 Röstmottagaren ta om som
ordning särskild förteckning varjeoch på anteckna väljares och denen nanm

valdistriktvalnämnd eller det varje fönsterkuvert Påskall skickas till.som
fönsterkuvertet skall anteckna det finns iröstmottagaren nummer som
förteckningen.

skall skickakap. fönsterkuverten till Valnämnden i12 21 Röstmottagaren
finns i röstlängden.den kommun där Väljaren Skickas kuverten med skallpost

de ordnas värdepost.som
sådantvid röstmottagningsställe med städRöstmottagaren inrättatsett som

§ får istället skicka kuverten till valförrättarna valdistriktet kuverten2 iav om
beräknas hos valflärrättarna tiden för vallokalen gårkan innan röstning ivara

ut.
fönsterkuverten skickas till vallokalen skall de läggas särskildaInnan i

omslag förseglas. På omslag skall det antecknas hur mångavarjesom
fönsterkuvert omslaget innehåller.som

skallkap. 6 Valförrättarna omslagen med fönsterkuvert. skall15 Deta emot
protokoll frånanteckna i valdistriktets hur många omslag de tagit emot

särskildaValnämnden och fån rästmottagningsställen hur mångasamt
innehåller Omslagenfönsterkuvert omslagen enligt vad står på dem.somsom

innan granskning i påbörjats.får inte den 7 §öppnas sägssom

kan under särskildaEnligt kap. vallagen valdagen12 2 § röstmottag-
andra platser vårdinrättningar Syftetningsställen inrättas på än m.m.
bl.a.med bestämmelsen röstmottagningsställen skall kunnaär att

för väljare skulle få långt för kunnainrättas rösta.attarmarssom resa
sådant röstmottagningsställe skall enligtlämnats påRöster ettsom
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skall enligt kap.Valnämnden 15Valnämnden.sändas tillkap. §12 21
tillsända demvaldagen,underkommer2 rösternaom

förutsättningvaldistrikt underrespektive rösternavalförrättama i att
har förklaratRSVvallokaleninnanframberäknas komma stänger.kan

praktiskfyller någonintetidsödande ordningdetta äratt somen
röstmottagnings-särskildadetröstmottagning vidfallfunktion i de

föreslagitdärförVerket harvaldagen. attsker understället
röstmottagningsställen inrättatssärskildadepåröstmottagama som

valdistriktendirekt tillskall få sändakap. §med stöd 12 2 rösternaav
Valnämnden.omvägen överutan

röstmottagnings-särskildavidlämnasHanteringen röster somav
reglering bl.a.enhetligfåtti vallagenlandet harställen inom somen

förtill Valnämndensändasskallmedfönsterkuverteninnebär rösteratt
undantagvallagen.i kap. Attbestämmelserna 15 göraenligtbehandling

lagtekniskadeninnebäraktuellsituation attför den ärsom nu
förhinder ifå läggabör dock inte vägensystematiken bryts. Detta en

kap. § införsdet i 21föreslår därför 12Rådetrationell ordning. attmer
särskiltvidinnebördenbestämmelse ettröstmottagarenattaven

tilldenlov sändafårenligt kap. 2§röstmottagningsställe 12 att
dit innankommakanvaldistriktet denivalförrättama antasom

motsvarandebehandlas påskallFönsterkuvertenvallokalen stänger.
Ändringen detföljeri kap. 20 §12kap. 2i att15sätt avangessom

valdistriktet.tilldirektFönsterkuvertensändamöjligtblir att
hanteringvalförrättamasklargörsi kap. 6 §tillägg 15Genom attett

särskiltfrånkommerockså de kuvert ettfönsterkuvert somavserav
röstmottagningsställe.

8 §20 kap.55 § och18 kap.

skallmångahurKommunfullmäktige bestämmer ersättare§18 kap. 55 som
andel, dock högstvissfullmäktige. Antaletledamöterna i utgörförfinnas en

får i kommunen. Dessapartivarjeplatserantaldethälften somav
1991:900.kommunallagenstycket§ andrai kap. 4bestämmelser finns 5

ipå 20och dettill det antal sägssättskallLänsstyrelsen ersättareutse som
brutetfåttpartiplatserde utgör ettandelen ettkap. 7 Om ersättare somav

det förtal. Om parti intehelahögreavrundas till ettskall detta närmasttal
någon§ tillämpas. Kankap. 8skall 20tvåkommer minst ersättareatt utses

föringenpå det ersättareinteledamot utsesviss sättet,för utsesersättare en
ledamoten.den

det försig7§ visarenligt attdet sedankap. 8 Om ersättare utsetts20
ytterligareskallbarapartiiledamöter ersättareledamot eller ett utsetts en
partiet hardet fallItvåtill desssammanräkning minst utsetts.ersättaregöras
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fått två eller flera mandat skall sammanräkningen i första hand for dengöras
ledamot har personligt förhållanderöstetal i till antalet forstörst röstersom
partiet i valkretsen och därefter för den har jämforelsetal.störstsom

redogörelsen i avsnitt 6.6.9 framgår fallAv det i då kommun-att
fullmäktige andelenbestämt till kvotdel hälftenersättare än attannan
det kan inträffa det för parti fått eller två mandatett ettatt utsessom
fler för fått eller flera mandat. förRiskenersättare än ett part tre attsom
sådana situationer kan eliminerasuppstår bestämmelsegenom en som

kommerinnebär det alltid minst för partitvå ersättareatt att utses ett
hur mandat det vunnit.mångaoavsett

20 kap.6§

skallkap. enligt 18 kap. andra stycket eller 5620 6 Om 51 § §ersättare utses
ledamot enligtandra stycket skall 62 eller 65 § skallsamt utsesom en ny

följande gälla.
kandidat inom valkretsen står i få mandat for partietDen nästaatttursom

till eller ledamot. Saknas sådan kandidat på partietsutses ersättare ny en
vahnyndigheten,valsedlar, skall den centrala såvitt riksdagsvalet, ochavser

länsstyrelsen, såvitt val till landstings- och kommunfizllmäktige, medavser
tillämpning bestämma valkrets, där partiet deltar i fördelning-2 §av en annan

från vilkenfasta valkretsmandat, eller ledamoten skallersättaren utses.en av
Till där står i få mandat förden partiet.närmastersättare utses tur attsom

Enligt och och det länsstyrelsen18 kap. 61 62 64 65 ärsamt som
ledamöter landstings-för avgångna i och kommun-ersättareutser

fullmäktige. skall i första hand grundvalErsättare påutses av
ersättarordningen i kap. 54 och det inte finns18 55 §§. Om någon som
kan det skall enligt kap. 6 hämtas frånpå 20 §ersättarensättetutses en

lagtexten formulerad det egenskapvalkrets. RSV iSom är ärannan nu
skall vilken valkrets skallcentral valmyndighet avgörasom somav

komma i fråga. har framhållit denna uppgift bör ligga hosRSV att
länsstyrelsen.

framstår naturligt länsstyrelsen för dettaDet ävenattsom ansvarar
därför försled i utseendet Rådet föreslår uppgiftenersättare. överattav

till länsstyrelsen.
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8101996:8.2 Lagen om

ochåtagandenriksdagsledamöters
förhållandenekonomiska

anmälningstillfálletvidinnehålla alladen skallfrivillig,Anmälan4 är men
skalli ledamotförhållanden 10 Ensådanauppgifterrelevanta angessomom

delta§uppgifter enligt 10 i registret.i övrigtanmäladock ha attutanrätt att a

harhan eller honkostnadersärskilt redovisa deledamot kan10 § En soma
också särskiltledamot kanpersonvalskampanj. Enför bedrivahaft att en

ochekonomiska bidraggällerbåde vaddenna finansieratshurredovisa
förmåner art.annanav

förekommande falliskalluppgifter får registrerasanmäldaInnan12
andrai 10 §offentligaoch juridiskaenskilda samt organ som avsespersoner

uppgiftersigtillfälle§ beredaseller över10stycket 10 att yttra3-5, a
länmaderinraninnehållersådant yttrandedem. motberör Om ett enensom

sinkompletteraändra ellertillfälleberedasriksdagsledamotenuppgift, skall att
anmälan.

fåskall kunnariksdagsledamöterföreslagitsharavsnitt 6.5.5I att
registerpersonvalskampanjer i detredovisningekonomisklämna över

1996: 810enligt lagenförvaltningskontorriksdagensförs omsom av
förhållanden.ekonomiskaåtaganden ochriksdagsledamöters

anmältledamotlydelse måstenuvarandesinlagen iEnligt somen
förekommeruppgifteralla registerpliktigaanmälatill registretsig som
redovisa sinkunna fåbörledamotEftersomanmälningstillfållet.vid en

delta ii övrigtavseendeekonomisktpersonvalskampanj i attutan
till detta.möjligheti 4 §tilläggföreslåsregistret ett som ger

redovisariksdagsledamot kanvilkenenligtinförsa§10En enny
förmånerekonomiskapersonvalskampanj ochförkostnader enegna

i sinerhållithon harellerhanförmånereller art somannanav
lagen igäller enligtfrån vadskillnadTillpersonvalskampanj. som

fårregistreras: Detskalluppgifterdetalj vilkaiinteövrigt somanges
Anledningendetta. ärledamotenenskilda avgörapå denankomma att
finansiering ochförolika principerfastställthakanpartiernafrämst att

ikommaskulle kunnai lagdetaljregleringmed vilkaredovisning en
konflikt.

ochenskildaskalllydelsenuvarandei sinEnligt l2§ personer
uppgiftersigtillfälleberedasfall överi vissa yttrajuridiska attpersoner

erinraninnehållersådant yttrande motdem. Om ett enrör ensom
ändra ellertillfälleberedasriksdagsledmotenskalluppgift attlämnad

dettalagrummettillägg ianmälan. Genom attsinkomplettera ett anges
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skall gälla uppgifter lämnats i samband med redovisningäven som av
personvalskampanj.en

1997:159 brevröstning8.3 Lagen iom

fallvissa

9 §§7 och

Vid ordinarie val eller omval till riksdagen, ordinarie val till landstings-7
och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet och vid folkomröstningen
får frånytterkuvert för brevröst Tyskland eller Schweiz i ordningett göras
tidigast valdagen och24 dagar före så det kan skickas medsenast att post
enligt Vid dessa val får ytterkuvert för brevröst från fartyg i9 ett görasett

före valdagenordning tidigast dagar och så det kan skickas med55 senast att
enligt 9post

riksdagen och vid hålls samtidigtVid val till folkomröstningextra som
sådana ytterkuvert från Tyskland Schweizmed val får väljare i ellerett en

ordning tidigast dagar före valdagen och från väljare ombord påi 20göras en
fartyg tidigast dagar före valdagen.30ett

Omslagskuvert for brevröst skall skickas med i så tid kan9 § god detpost att
beräknas den centrala valmyndigheten till handa lördagen föresenastvara
valdagen.

avsnitt föreslås tiden för brevröstning kortas såI 6.6.8 på sättatt att en
få i medsista angiven dag för ordning brevröstgöra ersättsatt en en

föreskrift skall i ordning och i så god tidgörasröstenatt postas senast
valmyndigheten föreden centrala till handa lördagenäratt senast

Ändringarnavaldagen. i angivna lagrum föranleds den ändradeav
tidsfristen.

statligt stöd till8.4 1972:740Lagen om

partierpolitiska
till riksdagen helavid val fåttI I Har 4parti minst irösternaprocent ava

landet och erhåller mindre hela landet vid2partiet iän rösternaprocent av
utgår stöd enligt §§ med vadföljande val, och 503 9närmast procent av som

beräkning enligt bestämmelser.skulle utgå vid angivnaannars en

stöd enligt denna lag skriftligen varje år hos14§ Ansökan görsom
Ansökan utgången Tillpartibidragsnämnden. bör före oktober.göras av
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räkenskapsåretdetförårsredovisning senasteskall fogas partietsansökan
auktoriserad ellerrevisor ärpartiethandling visar utsettatt somensamt som

avseenden.dessabristeransökan iutbetalasStöd fårgodkänd. inte om
Utbetalningarnasamtidigt.möjligtsåvittbetalaskanslistöd utochPartistöd

gång.fjärdedel varjemedkvartalsvisförvaltningskontorriksdagens engörs av
gjorts.ansökan hardeteftermånadinom attutbetalningen görsFörsta en

På begäranriksorganisation.partisrespektivetillsker avUtbetalningama
riksdagsgruppenstillbetalasdel däravellerkanslistödetdockkanpartiet

1989:241.kansli. Lag

fonnbåde ipartistödetföreslagitavsnitt 7.3 atti avRådet har
förhalverasskallgrundstöd ettfrågadå detochmandatbidrag är om

vid detochfyra rösternariksdagsval fått procentiparti avettsom
tvåandellägre procent.får änvaletföljandedärpå en

såutformats sätt atthari a§bestämmelsen 11föreslagnaDen
därförstödtillberättigadevaritpartierendasttillämpligden är som

fåttdegrund änriksdagen attrepresenterade ide varit meravatt
lägrefåttvaletföljandedet ettvidochfyra rösternaprocent somav

avgränsningtill dennaAnledningentvå rösterna.röstetal procentän av
fyraprocents-riksdagenirepresenteradevaritpartier genomär att som

berättigadepartierstöd ärhögreerhåller änregelmässigtregeln ett som
medbefogatintedetstycket ansettstredje§ attenligt 3 samtbidragtill

eller lägre.tvåröstetalså lågt procentvidstödethögredet ett som
följermandatperiodentillämplig underbliBestämmelsen somavses

ipartiEtttvåröstetallägre procent.fått änpartietdå somvaldet ettpå
1,9endastfåttvalårsi 1998ochfyraval fått procentårs1994 över

tilldelas1998-2002periodenförsåledesskallrösternaprocent av
enligt 3beräkningvidutgåttstöddethälftenendast enannarssomav

och 9 §§.
skallpartistödansökaninnebärtillägg attföreslåsI 14 § omett som
ochräkenskapsåretför detårsredovisning senasteåtföljd avvara

partiet ärrevisorer utsettdenågonvisarhandling att somavsom
fårpartistöd inteföreslåsVidaregodkända. attalternativtauktoriserade

saknarellerårsredovisningsininintepartitill gettutbetalas ett som
godkänd revisor.auktoriserad eller
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konsekvenserEkonomiska9 m.m.

ikraftträdandeoch

konsekvenserEkonomiska9.1 m.m

nämnvärdamedför någraintefram bedömslagtrådetförslagDe som
för utseendereglerändradeavseendeFörslagetkostnadsökningar. av

kan kommainnebär detkommunfullmäktige utsesattför attersättare
häravekonomiska följdernadeDock tordetidigare.fler ersättare än

statligttillbegränsavissa falliFörslaget rättenmarginella. attomvara
minska.stöd kan kommaför dettakostnadenpartistöd innebär attatt

bl.a.samhällsfrågorbeaktat de övrigaRådet har även om
har intekommittéförordningeni 15 §jämställdhet menangessom

avseenden.i dessainverkanfå någonförslagen kanfunnit antasatt

Ikraftträdande9.2

kommakanframrådet lagt attlagförslagde antasFlera somav
bl.a.vidaremedsambandi översynytterligarebehandlas aven

funnit skälintebakgrundenRådet har denfrågor.valadministrativa mot
Rådetikraftträdandet.förpreciserad tidpunktföreslå någonatt mer
tidi godgenomförs såförslagenangeläget attdock det attärattanser

valen år 2002.samband med de allmärmaitillämpasde kan
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ledamöterna Ahlstedt, c Helena kaDHöijAv Rigmor
och mUlf Melin

Spärrnivån i riksdagsvalet m.m.

uppgiftutvärdering 1998 års har haft till utvärderaRådet för val attav
personval. Rådetval effekterna det med1998 års och systemetnyaav

möjlighet föreslå förändringar. Rådet har anlitathar också haft att
författatområden genomfört undersökningar ochforskare olikapåsom

utvärderingbedömning relativt gedigenvårDet är attrapporter. en
alltför försiktig medenligt vår mening varitgjorts, rådet har attmen

särskiltkonsekvens utvärderingen, påföreslå förändringar en avsom
områden.några

riksdagsbeslutet, framhöllslåg till grund för1996/97:70,I somprop.
i inledningsskedesvenska personvalssystemetspärmivåerna i det ettatt

nedåt. Nivåemaför sedan kunna justerasborde högrenågotsättas att
där till 8val till riksdagentill i samtliga5 % spärren sattesutomsattes
genomfört finns ingetpersonvalet rådetutvärdering%. I den somav

eller bibehållandeskillnader i spärmivåernamotiverar sig ettvaresom
underlag rådet haftriksdagsvalet. heller visar detnivå i Intehögreenav

skulle medförti riksdagsvalet ha någraspärmivå på %5 ävenatt en
drastiska konsekvenser.

Rådet dock kunnatmajoriteten harbetänkandet skriverI att
valkretsamapersonvalets genomslag i dekonstatera största äratt

avseendepersonvalssystemet i detta måstelågt ochpåtagligt sägasatt
åtgärda.önskvärt Dettademokratisk obalans detlida är attsomav en

riksdagsval visarErfarenheter från årsvi 1998påstående instämmer
påpartiledare för nådet i princip krävs över spärrenär attattatt man

genomslaget förStockholms län. AttStockholms stad och% i8
begränsade rådetvalkretsama mycketipersonvalet de största anservar
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beklagligt majoritetenoväntad effekt. Det inte drar denär attvara en
krävs, nämligen vill öka väljarnas möjlighetslutsats att attomsom man

skall riksdagenpåverka vilka ledamöter dem i sårepresenterasom
sänkas.måstes spärmivån

finnsEnligt mening det därför skäl justera spärrnivånvår iatt
förstariksdagsvalet till %. det skulle därmed bli5 För systemet

enhetligt enklare förstå. det andra skulle det ökaoch Föratt
personvalets genomslag i de valkretsama. de allraIstörre största

effekternadock begränsade, och detvalkretsama blir endast stora
väljas in listplacering,flertalet skulle ändå på varför ytterligare
enligtjusteringar vår mening bör göras.systemetav

förutsättningarna någon blir personvald i dessa valkretsarAtt äratt
deså små beror just på så till antalet invånare. möjligEnäratt stora

med det dåligalösning på problemet genomslaget för personvalet i de
därförvalkretsarena ändra valkretsindelningen. Välstörsta attvore

medvetna svårigheterna hitta bättre indelning ändockviattom en anser
rådet borde föreslagit valkretsindelningen. Genomöversynatt atten av

kompletterande fast antalinföra i enligt förslagetövre spärr rösteren
minskarredovisas i kapitel 6 betydelsen valkretsens storlek ochsom av
tagitvi hade önskat rådet ställning för sådan kompletteringatt en av

personvalssystemet.

ledamoten UpAv Susann Torgerson

Spärrnivån riksdagsvaleti

mig majoritetens beslut inte föreslå någonJag mot attreserverar
ändring spärrnivåema och förordar valsystem helt spärrar.ett utanav

Inför personvalbeslutet diskuterades spärrnivåema och iom
proposition 1996/97:70 låg till grund för riksdagsbeslutetsom
framhölls i det svenska personvalssystemet ispärrnivåemaatt ett
inledningsskede borde högre för sedan kunna justeras nedåt.sättas att

rådet gjort framgårI utvärderingen spärrama ärattsom
möjlighetproblematiska. Väljarnas personröstande påverkaatt genom

vald olikavilken kandidat blir beroende på de bor iär storom ensom
liten uppenbarligen lättare få knappteller valkrets. mycketDet är atten

i liten och fori riksdagsvalet valkrets mindre partiröster änetttusen en
skrapa ihop 000 i parti i de15 röster störstaatt runt ett stort en av

valkretsama. de valkretsama det omöjligt fåI nästanärstora att
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för finns ingetgenomslag personvalet. Det exempel någon blivitpå att
vald utanför listordningen i de fyra valkretsama. kan inteDettastora

rimligt.vara
Rådets majoritet håller också med detta drarom men en annan

slutsats beträffande konsekvenserna. betänkandet skriverI majoriteten:
Rådet konstatera personvaletshar dock kunnat genomslag i deatt

valkretsama påtagligt lågt personvalssystemetoch i dettastörsta är att
avseende lida demokratisk obalans det önskvärtsägas är attav en som
åtgärda. väljer ändå inte föreslå några åtgärder för ökaMen att attman
väljarnas inflytande.

enligt min mening, problem för den svenskaDet är, ett stort
demokratin människor innehar politiska förtroendeuppdragde iatt som

utsträckning och har kontakten väljarna.med Iärstor tappatanonyma
läge där de politiska partiernas förankring i befolkningen försvagasett

viktigt. tillkomväljarnas inflytande Därför i parlamentariskär extra
reglernaenighet nuvarande personvalsinslagde i valsystemet.om

Tillämpningen reglerna har ochutvärderats har funnit deattav nu man
fungerar enligt förväntningarna. oväntad effekt det iinte En deattvar

valkretsama så mycket svårare få genomslag förattstora var
slutsats råder det enighet i rådet.personvalet. Denna bordeDetom

vidare väljarna fullt inflytande.därför dags gå ochattnu vara ge
finnsFlera olika alternativ för öka väljarnas möjlighetatt att

kandidat blirpåverka vilken vald. minska deEtt är att storasom
skullevalkretsamas storlek. bort det demokratiska underskottDet ta

rådet rådet har funnit det inte finns någon politiskMennämner. attsom
för sådant förslag varför detta förkastas.möjlighet få genomslagatt ett

krav föri antalEn övreväg sätta gräns personrösterär attannan en som
denför personvalet. Rådet finner dock måste sänkagenomslag att man
förtill ungefär 000 för nå genomslag2 röstergränsen att ett

förkastar deni de valkretsama ochpersonröstandet ävenstora
det alltför genomgripande åtgärdlösningen med motiveringen äratt en

med den bristande demokratin i några fåför komma tillrättaatt
olikaValkretsar. tredje alternativ iEtt är spärrgränserutrettssom

syftevalkretsama med i de valkretsama medlägre störreprocentspärr
väljarnas ungefär lika mycket värda. alternativetDetgöra rösteratt

alltför krångligt och det därföravvisas med motiveringen det är attatt
informationen. alternativet harsvårt nå till väljarna med Detär att ut

marginaleffekter. fjärde lösning, förordasockså oönskade En som enav
sänka i riksdagsvalet tillminoritet i rådet, 5 Detär spärren procent.att

skillnadentilltalande då den bort den svårbegripliga ilösningär taren
riksdagsvalet kommunala valen.mellan och de Menspärrgräns även

kommermed femprocentsgräns de problem rådet varitsom ense om,en
framför allt i de valkretsama, inte lösas.attstora



yttranden 1999:136särskilda SOU192 ochReservationer

avskaffa ochbästa helt låtaEnklaste och väg är spärrarnaatt
fullt mandatfördelningen medgenomslag Då skerpersonvalet få ut.
personkryss erhållit. kravutgångspunkten många kandidaternahur Inga

dock finnas. Personröstning skall liksomskallpå personröstaatt nu
valenborttagande i alla fårfrivillig. Vid spärrgränsemaett treavvara

problem diskuterat resultat.lösning de rådetpå utansomman en

mpledamoten HögströmAv Ingvar

Angående kampanj medelfrivillig redovisning av

redovisningGidlund regelverken förGullan såEnligt forskaren är en
i vilket innebärkampanjmedel starkt particentrerad Europa, attav

reglerade.kandidaters kampanjerenskildafinansiering är svagareav
kontroll och regleringar ökat i Sverige,Under 1990-talet har Europa.

kontroll partiñnansiering,rättslig reglering ochsaknar avsom en
minoritetsällskap med krympandebefinner sig i dag i staterav somen

partierna finansierar sinrättslig reglering hurhar samladinte aven
verksamhet.

redovisningenrådets rekommendationmigJag attmot avreserverar
kampanjmedel börskall frivillig. Redovisningenkampanjmedel avvara

lagstiftat.vara

ka och Susannledamöterna Helena THöijAv orgerson
02

riksdagsvalkretskandidera i änBegränsning rätten att enmerav

resultatkomplicerade svårförutsägbaraochundvikaFör att av
ini vallagenföreslår majoriteten detdubbelvalsavveckling tasatt en

endast börkandidaterna riksdagsvaletinnebär ibestämmelse attsom
Vi detta förslag.valkrets.förekomma i motreserverar ossen

kandideraexempel legitima skäl förfinnas påkanDet atten person
mindre parti ochdetta förFramför allt gällervalkrets.i ettänmer en

valkrets.kandiderar i liten Attför närmareutannuenpersoner som
enligtmöjligheterstelbenta förbud och begränsautredning införa är,

olämpligt.uppfattning,vår
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och SusannmpHögströmledamöterna IngvarAv
0%T orgerson

partistöd.Avtrappat

reglerändras.bör Departistöd inteförreglernaVi avtrappatattanser
partier måstedågällerpartistödavtrappningenreglerar somavsom nu
fyraprocents-uppnåttintepartietgrundriksdagen pålämna attav

gälla.fortsättningsvisskallspärren
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Särskilda yttranden

ledamotenAv Einarsson vMats

Personvalssystemets genomslag och konsekvenser m.m.

På grundval kompromiss mellan samtliga partier i Personvals-av en
kommittén 1993 beslutade riksdagen införa1997 begränsatatt ett
personvalsinslag i det svenska valsystemet. Partierna närmade sig
denna kompromiss från skilda utgångspunkter och med olika
gmndinställning till personvalet sådant. Vänsterpartiet hörde ochsom
hör alltjämt till dem kritiska. Vi står dock fast vid denär mestsom
kompromiss möjliggjorde konsensus i frågan valsystemetssom om
utformning. förutsättningarDe förelåg kompromissen gjordesnärsom
har inte ändrats på något avgörande och inte heller erfarenheternasätt

de allmänna valen 1998 sådana överenskommelsen börär attav
omprövas.

Vänsterpartiet ärlig efter möjliga enighetatt strävan störstamenar en
i konstitutionella frågor, och inte minst i frågor hängersom samman
med valssystemet, fortsättningsvis bör känneteckna svensk politik.även
Spelets regler bör så inte diskuteras under matchens gång. Densägaatt
demokratiska organisatoriska former bör stabila överprocessens vara
tid och utformade sammanhållen helhet. innebärDet attvara som en
partierna måste för det uppkommerinte situation därta attansvar en
valsystem bärandeoch andra delar den politiska demokratinav
utformas enkel addition tillfälliga och skiftandegenom av
riksdagsmajoriteter olika enskildheter.i

Denna efter konsensus får dock aldrig tolkassträvan ettsom
önskemål tystnad eller konformism i den konstitutionella debatten.om

fri och diskussionTvärtom valsystem, statsskick ochär öppenen om
liknande frågor betydelse för demokratins vitalitet ochstörstaav
utveckling. denna diskussion har självfalletI de politiska partiernaäven

viktig roll spela.atten
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personvalssystemetförsöker anhängamadebattenallmännadenI av
insettintebakåtsträvaremotståndare ännuutmåla sinaibland somsom

ofrånkomlig.partivalet Detfrån ärbortriktning ärutveckling i enatt en
politiskafördemokratiskaretorik.diskutabel Densynpunkthistoriskur
Politiskpersonvalssystem.utpräglatbaseradrepresentationen ettvar

personliginformellt påfonnellt ochbådegrundadesmakt
representation. Närideologisk/politisksamhällsställning änsnarare

företräddesskiktmed småborgerligadealliansarbetarrörelsen i avsom
strid med detioch likaden allmänna rösträttendrev igenomliberalerna

vadocksåinnebar dettasåföreträdare,överhetssamhälletsgamla man
ochpolitiskaIdeologier,politiken.politiseringkallakan programaven

gamladetundanträngdepartier systemetsmedlemsbaserade
personifieringmakt enpolitisk extremastepersonifiering varsav

alltsåsynvinkel kanhistoriskmonarken.enväldige Urdenuttryck var
framåt.bakåt,personvalsinslag änförstärkt ett steg snarareett ses som

historiensantagandenprägladefilosofisktMen oavsett ommer
ord beröramed någrafinnas anledningdetkaneventuella riktning att

metodpersonvaletriktaskaninvändningarprincipiella motde somsom
sammanhangi dettaförsamlingar,politiskabeslutandeformeraatt

riksdag.ochlandstingsfullmäktigekommunfullmäktige,
tillinställningeniakttagelsenmed denbörjatill attkan göraMan att

traditionelladenväl följer vänster-ganskapersonvalsinstitutet
iväljarnablandaktivapolitisktutpräglat bland änhögerskalan mer

personvalettillinställningentillfällighet. Iingengemen. Det är
tillpolitiken,tillförhållningssättgrundläggandereflekteras mer

isamhällslivettillochdemokratin stort.
delartillidealdemokratiska ettärArbetarrörelsens stora

sininte baraläggergode medborgarenideal.deltagardemokratiskt Den
denvalen imellansigfjärde år, ävenutanröst vart engagerar

andraochfackföreningarpartier,viademokratiska processen
deltafolkettänks helaversionerutopiskamassorganisationer. I mer

står iinnehållPolitikensoch förvaltning.beslutsfattandedirekt i
centrum.

fullthelt ochden accepterattenderar,ideologi närBorgerlig även
profession,maktenpolitiskadenprinciper,demokratins att som ense

ickegrundstruktur ärsamhällssystemförvaltande ett varsett av
politiskafolketsmedtill ochharvissaBlandifrågasatt. statsvetare

ocheftersträvansvärtochnaturligtnågotpassivitet setts som
förväntaseliterolikaval mellantillreduceratsdemokratin har ett som

står ipolitiken,inteKandidaten,politik. centrumgrundeniföra samma
valkampanjför en.

präglatvalsystemetparticentrerade,grad ärhögsvenska, iDet av
detställningstarkaarbetarrörelsenssynnerhetoch ifolkrörelsemas
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århundradet. Riksdagens liksom kommun- och landstings-senaste
fullmäktiges uppgift folkets uppdrag och med införär att ansvar
folket, fatta politiska beslut. allmännaI val bestämmer folket den
beslutande församlingens politiska sammansättning väljaattgenom
mellan olika partier med olika politiska vilka i sin bl.a.turprogram
uttrycker skilda klassintressen. Idealt kommer den beslutande
församlingens beslut med de beslut folketöverensstämma självtatt som
hade fattat detta varit praktiskt möjligt. efterhandI dettaprövasom av
folket det på ställning till partierna och derasatt nytt targenom

val.i nästkommandeprogram
Med denna på den politiska demokratin står de politiskasyn

och de konkreta sakfrågoma i Valrörelsemacentrum.programmen
fokuseras på politikens innehåll. Väljarens medvetna och välunder-
byggda ställningstagande till konkreta förslag och långsiktiga visioner

idealet. mellanFörhållandet väljare och vald inte personligär är en
patron-klient-relation dendär valde levererar gentjänster favöreroch i
utbyte röststöd. ställetI uppdrar politiskt myndiga medborgare tillmot
sina verka i enlighet med politiskt Ettrepresentanter att ett program.
valsystem vill sig detta ideal blir med nödvändighetnärma ettsom

med starkt inslag partival och motsvarande nedtoningsystem ett av av
personfrågoma.

Ett huvudargumenten för stärkt personvalsinslag detett är attav
förbättra relationerna och minska avståndet mellan väljare ochantas

valda. självfalletDetta syfte demokratisk synpunkt.är Menett gott ur
väljarnas faktiska och/eller subjektivt upplevda kandidatkännedomom

ökar på bekostnad kunskap partiernas så inger dettaav om program,
allvarliga betänkligheter demokratiska synpunkt. ifråga-Man kanur

möjligtdet under valkampanjema öka väljarnassätta är attom
kunskaper kandidaternas relevanta kvaliteter, detta gårattutan utom

den sakdiskussion bör ligga till grund för valet mellan partieröver som
och politiska program.

En aspekt problem valkampanj tillär attannan sammaav en som
delen viaförs massmedierna och spridande trycktstörsta genom av

material samt i någon mån det talade vidordet eller mindrestörre
möten fokuserar de, måhända mindrepå väsentliga, kandidat-
egenskaper låterlättast sig förmedlas. tystlåten, eftertänksamEnsom
och tråkig kandidat kan väl så lämpad företräda väljaressinaattvara
politiska vilja utåtriktadeden och karismatiske kandidaten,som men
har sannolikt betydligt förutsättningar i utpräglatsämre att ett
personvalssystem vinna för sin Lite tillspetsat uttrycktröster person.
kan personvalssystem premiererar förmågan bli valdsäga att attman

förmågan företräda sina väljare.än attsnarare
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flytta väljarnastenderarpersonvalsinslag i valsystemetstarktEtt att
och derasuppmärksamhet från partiernamassmediemasoch program

med nödvändigt så sker,till ochkandidaterna. Dettill de enskilda är att
möjlighetformellskall bli något störrepersonvalet än utanmer enom

personvalet förstärka denriskerarDärmedbetydelse.praktisk att
politiskasåpoperafiering detbanalisering ochfragmentarisering, av

kan i sinpåfallande år. Dettapåblivit alltmer turlivet senaresom
ochvaldeltagandetrenden vad gällernedåtgåendeförstärka den

folkvalda.förtroende for de
partilivet.negativa effekterfåpå siktPersonval lär även

enskildaantalallt högre gradblirValkampanjema i ettsumman av
kollektivitet, detdemokratiskapersonvalskampanjer. Den gemen-

traditionelltmål,handlandet för utgörsomgemensammasamma
ochvalkampanjen,uttryckts i bl.a.ochpartiernas gröpsväsen ursom

tillreduceraspartiernariskerarförlängningenförsvagas. I att en
använderkandidaterantalsamordningadministrativ ett somav

Även inomnomineringsprocessenvarubeteckning.gemensam
partiernasmedi taktmotsvarandepåverkastordepartierna sätt att

sinbetydelse, vilket ikandidater förlorar irangordning turavegen
förSkälendemokratiska struktur.internaeroderar partiernas att

politisktför denalltpolitiskt parti blirsig i ett svagareengagera
kandidera.planerarsjälvintresserade inte attsom

stimulerarpersonval detfara meduppmärksammad ärEn attannan
sinvilket ikampanjer,enskilda kandidatersfinansieringtill extern av

medgoda kontakterfördelar till hardemoacceptablakantur somge
Äventillgångar.personligaomfattandeoch/eller harfinansiärer om

sannolikhetmed allamerikansk riktningi ärutvecklingförrisken en
innebärmed dagens valsystem, ävenåtminstone etti Sverige,liten

enskildaexempel företagfinansiering från tillinslag attbegränsat av
kandidaternaföroch villkorenifrågasättastrovärdighet kankandidaters

indirekt valsystemetspåverkasDärmedorättvisa.uppfattas som
huvudtrovärdighet över taget.

och förleda till ikanpotentiella, problemendastså längeDessa, än
reglerarochbegränsarlagstiftningpåberättigade kravsig som

stridlösning står isådanValkampanjema. Menfinansieringen enav
demokrati, nämligenprincip i vårfundamental attmed annanen

möjligt skalllångtkandidater såoch deraspartierna varasom
förmisstänkasinte kunnaskallstatsmakten. Staten attoberoende ensav

ellerkunnaandra maktinstrumentlagstiftning ellermed gynna
vissa partier.missgynna

påbeslutades pekade mångavalsystemetmed detsambandI att nya
ochi detskulle missgynnas attkvinnor systemetrisken att nya
tidigareredanföriskulleytterligare hinder vägen grupper somresas
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haft gällande,svårt sig bland utländskgöra medatt annat personer
Åbakgrund. Utvärderingen 1998 års val inga entydigaav ger svar. ena

sidan den faktiska effekten personvalet kvinna blevattvar av en mer
invald i riksdagen, jämfört med vad skulle blivit fallet med detsom

Ågamla valsystemet. andra sidan visar statistiken generelltmänatt sett
fick fler kvinnor. Detta kan i sin delvis förklaraspersonröster än tur
med personvalet hög listplacering och genomsnittligtatt att mängynnar
placerats högre på partiernas listor kvinnor. liggerDet till handsän nära

de befarade negativa effekterna undvikits just därföratt anta att att
personvalsinslaget begränsat. svenskaDet valsystemet ärvar
fortfarande i grunden partival, vilket innebär partiernas, låtett att vara
otillräckliga, etter jämn könsfördelning och representationsträvan av
kandidater med utländsk bakgrund inte upphävs personröstema.av

En samlad bedömning principiellasåväl argumentav som
erfarenheterna från 1998 års val enligt min mening inte anledningger
till omprövning kompromissen valsystemets utfonnning.en av om

ledamotenAv Ingvar Högström mp

Avdragsrätt för kampanjkostnader m.m.

Syftet med mitt särskilda yttrande alla kandidater långtså möjligtär att
skall kunna underdelta förutsättningar. får inteär Det bli så attsamma

vissa tjänar och vissa förlorar i personvalet på grundgrupper grupper
den sociala situationen lever Enligt min uppfattning såav som man

får inte faktorer god ekonomi och vackert utseende leda tillett attsom
kandidaterna påvinner personvalet. Kandidater inte ärsom
riksdagsledamöter har vanlig lön leva på fånågraatt samten
semesterdagar bedriva personvalskampanj på, dessa orsaker får inteatt
skapa orättvisor mellan kandidater riksdagsledamöter ochärsom
övriga kandidater.

De tillämpade förreglerna riksdagsledamötemas avdragsrätt för
personvalskampanjkostnadema jag orättvis behandlingser som en av
övriga kandidater bedriver personvalskampanjer. Avdragsrättensom
för kampanjkostnader bör lika för alla dem kandiderar ochvara som
står på valsedel. "Regeringsrätten har i tidigare ärendeett ansettsamma

det ingår i riksdagsledamots arbetsuppgifter hålla kontakt medatt atten
väljarna i den valrörelsen och delta i det partipolitiska arbetet.attegna
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i
den uppdragetförknippade med delAvdrag för kostnader är avsom

ske.borde få
vald riksdagen eller någoninte tillEn är annanperson som

intedock inte påräkna någon avdragsrätt,beslutande församling kan
blir invald, eftersom avdrag enligt allmännavederbörandeomens

kostnader hänförligamedges endast förskatterättsliga principer ärsom
förvärvskälla.förvärv eller förkovranförvärvskälla, förtill inte av en

kandidaterbör gälla för samtligavillkorlikaJag samtatt anseranser
förändring skattereglema vad detdet finns skäl övervägaattatt en av

kampanjkostnadema.avdragsrätt förgäller
fördelplacering valsedlamaRiksdagsledamöters på är en genom

placeras ofta högt påriksdagsledamotplattform redan har. Enden de
detrådets utvärdering 1998 års valEnligtpartiernas valsedlar. är enav

för få högtplacerad de platsernafördel på översta att etttreattstor vara
röstetal.

personvals-få avdragfusk medmotverkaFör rätten göraattatt av
gälla för kandidateravdragsrättenkampanjkostnader bör ärsom

skyddade.partiernaplacerade på valsedlar äravsom
dock högstavdragsrätten gälla för fast beloppFörslagsvis kunde ett

Exempel:faktiska kostnaden.den
kr00025Riksdagskandidater

Landstings/regionfullmäktigekandidater 000 kr15
krKommunfullmäktigekandidater 15 000

de uppdrag deavdrag förKandidater får endast göra ett somav
ihopinte kandidater kunna läggaså skallkandiderar till. Vidare

valsedlar i flera Valkretsar. Enplaceradhon/han påbeloppen ärom
förkandidater får avdragingalösning kan göraattvaraannan

kampanjkostnader.
Övrig kan ochi rådet.inte diskuterats Ensynpunkt grupp somsom

småbarnsföräldrarförlora på personvaletkommereventuellt är samtatt
habördennaensamstående föräldrar. Jag att engruppanser

får utökaAntingengäller avdragsrätten.detsärställning när man
dessakandidater frånellerdessaavdragsrätten för att gruppergrupper

offentliga medel.täckta med Ibarnomsorgkostnaderna förfår extra
personval börutredningarframtida närmareeventuellt man seom

möjligheterföräldrarensamståendesmåbarnsföräldrar attsamt
yttrande bygger påsärskildapersonvalet. Mittkandidera och delta i att

kandiderarallalika möjligt förbli såför avdrag skallreglerna somsom
fullmäktigeförsamlingar.i riksdag ellertil platsen
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ledamotenAv Helena kaDHöij

Dubbelvalsavveckling

undvika kompliceradeFör och svårförutsägbara resultatatt av
dubbelvalsavveckling föreslår majoriteten det i vallagenatt tas en
bestämmelse innebär kandidat riksdagsvaleti inte bör ställaattsom en

i valkrets. Detta förändring jag migän är reserveratupp mer en en
Istället bör reglerna ändras för hur mandat fördelas någonemot. när

dubbelvalsavvecklats. Särskilt komplicerat blikan det de i de fall ett
parti har fler listor valkrets.i Att reglerna för dubbelvalsavvecklingen

få dessakan effekter har varit känt tidigare och tidigare utredningar har
dem. Kristdemokraterna har dock i särskilda yttranden iaccepterat samt

motioner till riksdagen redovisat uppfattning.en annan
Enligt vallagen går dubbelvalsavvecklingen till så kandidatatt som

blivit vald i två Valkretsar ändå betraktas vald i båda valkretsamasom
och utifrån listordning i den krets därersättare utses personen
dubbelvalsavvecklas. denOm kandidat dubbelvalsavvecklatssom
valdes med hjälp betyder idet praktiken dennespersonröster attav

påverkar erhåller mandatet,personröster det kantrots attvem som
finnas lista erhållit fler röster.en annan som

Det rimliga dubbelvalsavveckling sker börnär betraktaär att man
den obefintligavvecklade och fördelningvanlig ske mandatnärsom
ska fördelas på person.

Av ledamöterna AhlstedtRigmor c, Helena kd,Hözj
Ulf Melin ochm Susann åT orgerson

Utökade möjligheter till brevröstning

Problemen med utlandsröstning ökar. blir alltDet vanligare svenskaatt
ungdomar väljer förlägga del studierna utomlands. Enligtatt en av
uppgift från studerarCSN ungefär med25 000 studiemedelnu personer
utomlands. Det fjärdedel hel årskull ungdomar.motsvarar en av en
Många dessa har, liksom naturligtvis bosattaäven permanentav
svenskar utomlands, svårt uppsöka de särskilda röstmottagnings-att
ställen inrättas ambassader och konsulat inför valet. Det ärsom
också dyrbart tvingas, det ibland blikan frågaatt överattsom om, resa
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Antalet beskickningarfå möjlighetförhalv kontinent rösta.attatten
minskat något deinrättas harkanröstmottagningsställendär senaste

får för varjevaldeltagande. och UDRSVförsvårarvilket detåren även
vill utnyttja sinfrån svenskarklagomålfler rösträttalltval ta emot som

röstmottagningsställe.sig tillmöjlighetharinte ettatt tasommen
för svenskarbrevröstamöjlighetfinns baranärvarandeFör att som

fart.fartyg i utrikessvensktTyskland påochi Schweizvistas samt
tidigarehar tagitsbrevröstningutökadFrågan upp avom

efterskall följasfrågan fortsattbeslutatharutredningar och attman
relaterade problem,valtenighethar ivarje val. Rådet att trots ovannu,

Vi detbrevrösta.möjlighetenutvidgning görföreslå någoninte attav
brevröstningtillutökad ärbakgrunden rättattmot enen

utredas innanmåstekonsekvenseråtgärdgenomgripande nogavars
reformangelägendettadock ärVifattas. ärbeslut att somenanser
utvidgningochutgångspunktdemokratiskönskvärd från att aven

helst tillmöjligt ochske såbörbrevröstningsmöjligheten snart som
hardär ungdomarintemationaliserad världalltmerIvalet âr 2002. en
dettid och däreller kortareför längreutomlandsstuderamöjlighet att
detutomlandsarbetarmedborgaresvenska ärallt vanligareblir att

inte detVi delarutlandsröstning.underlätta synsättnaturligt att som
mindre brabrevröstningmotivering, ärmajoritetensskymtar i att

gåröstning skallhurhuvudprincipenfråndeteftersom är ett avsteg om
Även gällerdetvallokal.inställelse ipersonlignämligentill, omgenom

frånkunnaväljare börantal göralitet avstegrelativtett man
betydelseha någoninteAntalet börmening.enligt vårhuvudprincipen

utsträckningmöjligabör ihäwidlag. Hinder störstaröstaatt
skallvalhandlingenochdemokratinförRespektenundanröjas. vara

och intekring röstningenpraktiskaför degrunden enarrangemangen
förändring.för varjerädsla
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Bilaga 1

Killa
Kommittédirektiv

års valUtvärdering 1998av Dir
1997:87

den juni 1997.regeringssammanträde 19Beslut vid

Sammanfattning uppdragetav

med uppgiftråd tillkallasparlamentarisktEtt attsammansatt
reformen det svenska valsystemet.utvärdera av

Bakgrund valsystemetdet nya-

Genomträdde i krañ den juni 1997.vallag 1997:157 lEn ny
tillvallagen har reglerna val till riksdagen, valden omnya

kommunfullmäktige val till Europa-landstings- och samt
vallagen byggerlag. Reglerna i denparlamentet samlats i en nya

tidigare reglerade valförfarandet,delar på de lagari stora som
kan därförnyheter har också införts. Manvissa väsentligamen

tala Sverige fått valsystem.ett nyttattom
möjlighet inomenlighet regeringsformenVäljarna attges

Förfarandet harpartivalets särskild personröst.ram avge en
till kommunfullmäktige sju kommuner.tidigare vid val iprövats

första val tillPersonröstning också vid Sverigesanvändes
årEuropaparlamentet 1995.

skall få iväljarnasDet genomslag personröstersom
bl.a. denförhållande till partiernas nomineringar spärravgörs av

skall räknas förgäller för de särskilda personröstemaatt ensom
till åtta vidkandidat. harI vallagen spärren procentsatts

Om inteför övriga val.riksdagsval och till fem ettprocent
kan på grundval personligatillräckligt kandidaterantal utses av



1999:136SOU1Bilaga204

2

framgårgäller den ordningi principröster namnen somav av
valsedeln.

Utgångspunkten för valet alltjämt väljareär att grupp somen
ställer beteckning vid valet partiunder är ettgemensamupp en

föra villoch väljarna fritt kan vilken kandidat de underatt upp
partibeteckning. Detta kärnan i s.k. friasådan denutgören

införda personröstningnomineringsrätten. Det medmomentet
kompletteras emellertid möjlighet för partierav en som
registrerat partibeteckning också anmäla samtliga sinasin att

intekandidater. Då beaktas sedan vid mandatfördelningen de
skrivits på heller beaktastill dessa valsedlar. Intenamn som

någrastrykningar de beaktas inte på valsedlar.kandidatnamn,av
inskränkningbeskrivna innebär viss denDe reglerna avnu en

fria nomineringsrätten.
vid framställning ochOckså förfarandet röstlängderav

reforrneras enligt den vallagen. Samtidigt med denröstkort nya
trädde nämligen lagen 1997:158vallagennya om

röstlängdsregister i krañ. Det förfarandet innebär attnya
röstlängdema kommer grunda sig på uppgifter inhämtasatt som
endast dagar före valdagen.30

utvärdering årsDet behövs 1998 valaven

Konstitutionsutskottet underströk vid sin behandling förslagetav
1996/97:70 behovet utvärderingtill vallag prop.ny en avav

års hemställde riksdagen skulle1998 val och sin meningatt som
regeringen känna vad utskottet anfört i denna del bet.tillge

l996/97:KU16 3. beslutade enlighet46 Riksdagen imoments.
med utskottets rskr.hemställan 1996/97: 177.

Utskottet anförde det första full skala börpersonvalet iatt
utvärderas särskilt och i fonn där det finnsnoga en
parlamentarisk representation. De detmoment av nya
valsystemet särskild utskottetmotiverar utvärderingsom angav

följandeenligt 11, 14 och 17. Ett viktigt is. moment
utvärderingen undersöka personvalsinslaget iär att om
valsystemet fyllt sitt tänkta syfte väljarna bättreatt ge
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dem.skallvilkapåverkamöjligheter representeraatt som
haft effekterpersonvalsmomentetbör konstaterasDessutom om

kön. Ytterligareochbeträffar åldervadkandidaterpå urvalet av
valallmännaårsuppföljning 1998fördjupad ärtillskäl aven

personvaletspåinverkanutskottet 8-procentspärrensenligt
ekonomiska faktorerovidkommandefråganochgenomslag om

påverkat utfallet valet.av
utvärdering.RiksskatteverketgenomförEfter valvarje en

huranalysförtill grundsedanliggerutvärderingarDessa aven
också iUppfoljningsarbete förekommerfungerar.reglerna annan

utförsvalundersökningarpå detta deexempelform. Ett är som
GöteborgsvidinstitutionenStatsvetenskapligavidbl.a.

Nominerings-också uppmärksammasskalluniversitet. Här att
försök meddeutvärderadevalkretskommitténochrätts-

detochkommunerår i sjugenomfördes 1994personval som
till Europa-valetförekom vidpersonröstninginslag somav

1996:66.SOUparlamentet år 1995
det angelägetriksdagens uppfattningdelar ärRegeringen att

Vidår 1998.valenutvärdering de allmännamed fördjupad aven
ocksåförutsattesvallagpropositionen tillutarbetandet en nyav

bakgrundutvärdering. Motgrundligskulle följasvalenatt enav
års val1998utvärderingklartanförda står detdet att avenav

utvärderingmening börregeringensgenomföras. Enligtskall en
utfallreformenshelhetsbildsåsammanhangi attgöras ett aven
finnsdetdärskebör isammanställas. Dettakan gruppen

rådtillkallasdärförbörrepresentation, Detparlamentarisk ett
valsystemet.reformenutvärderamed uppgift att av

Uppdraget

får irepresentationparlamentariskmedtillkallat rådsärskiltEtt
organisatoriskaekonomiska,tekniska,deutvärderauppdrag att

skallRådetvalsystemet.deteffektemapraktiskaoch nyaav
konsekvensernauppmärksamhet systemetsärskild urägna av

i dettavalsystemetdelarperspektiv. Dedemokratiskt somett av
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sammanhang skall undersökas de förhållandeiär tillärsom nya
äldre Särskilt gäller detta följande frågor.rätt.

Den övergripande frågan och den har betydelse förstörstsom
valsystemets fimktionsduglighet i demokratin personvals-är om

leder till ökade kontakter mellan väljare ochsystemet valda.
Tanken med personvalsrefonnen väljarna skallär att ges

bättre möjligheter påverka vilka skallatt personer som
dem. viktigtEtt i samband härmedrepresentera vilkamoment är

effekter det med personval har på frågan vilkasystemetnya om
kandidater besätter mandaten jämfört med det äldre därsom
partiernas listor i princip avgjorde utsågs.vem som

Det väljarnas möjlighet påverkaavgör vilkenattsom
kandidat i förhållande till partiernas nomineringutses iärsom
första hand den gäller för skallspärr att personrösternasom
räknas för kandidaterna. I vallagen infördes förspärr atten
hindra små skulle urvalet de kandidateratt styragrupper av som
blir valda på bekostnad de väljare kanske överlåter valetav som
till partiernas interna nomineringsförfaranden. Spärren har satts
till åtta vid riksdagsval och fem vid övrigaprocent val.procent
Utvärderingen bör utgångspunktsin i dessa nivåer deta ärom
lämpligaste med hänsyn till syftet med spärrama.

En aspekt har lyfts fram vid diskussionerna kringsom
införandet med personval dess betydelse försystemet ärav
urvalet kandidater vad gäller kön. De synpunkter harav som
lyfts fram i denna fråga inte tillräckligt underlag för säkerger en
bedömning hur personvalet påverkar den parlamentariskaav
jämställdheten mellan könen. Samma kan anläggas påsynsätt
frågan personvalet påverkar åldersfördelningen de valda.om av
Mot bakgrund svårigheterde ñnns på förhandattav som
fastställa valsystemets verkningar i här berörda avseenden detär

intresse utvärdera just dessa aspekter efterstort det förstaattav
personvalet i full skala.

frågaEn fick särskild uppmärksamhet i riksdagen vidsom
behandlingen den vallagen det valsystemetav nya var om nya
kunde leda till ovidkommande ekonomiska faktorer påverkatatt
utfallet valet. Utvecklingen bör naturligtvis följas ochav upp om
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riktning skallutvecklingen går ivisar sigdet att ogynnsamen
lagstiftning.överväganden behovetförnyaderådet göra om av

modifierade danskapersonröstning, dvs. denförDen metod
möjlighet förmedförutgår frånmodellen, vallagen ensom
angelägetpåverka personvalet. Detväljarna aktivt är attatt mer
för väljarna.på valdagen står helt klarareglerna personvalom

möjligt.enkelsålagstiftningendärför viktigtDet ärär att som
detskallpersonröstningenled strävandeni dessaEtt är att vara

ochStrykningarpåverka valetenda sättet att namnavav person.
tilldärför i princip intetillskrivna påverkar utsesvem somnamn

ocksåinnefattarUtvärderingenellerledamot ersättare.
förenklingarbehov ytterligarefinnsöverväganden det avavom

lagstiftningen.
förgällerlagstiftningenkelDet just anförda ävenenom

har väljarnasvallagenIfrågor kring fria nomineringsrätten.den
fallinskränkts i dekandidatermöjlighet fritt nomineraatt

anmält samtliga sinaochpartibeteckningregistreratpartierna
dels underlättareglermed dessakandidater. Syftet är attnya

kandidaterna påföra frampersonröstningen ettatt mergenom
friamissbruket denmotverkadelsordnat sätt, av
delspiratlistor,användandetnomineringsrätten t.ex. avgenom

mandatfördelningen. Ivaletsammanräkningenförenkla samtav
reglerna anmälanhur deutvärderauppdraget ingår att avomnya

första hand förfår ioch vilka effekter defungerarkandidater
partiarbetet.väljarna förävenmen

på valsystemkan ställasgrundläggande krav ärEtt ettsom
och säkertresultat på enkelt, snabbtdet skall sätt.ettatt ettge

ofta viddessa visar siguppfyller kravOm systemet
hörandedärtillvalet och densammanräkningen av

reglernade förändringarmandatfördelningen. Många somavav
syñade tillvallagensamband med dengjordes i göraattnya

därför ocksåskallUtvärderingensammanräkningen enklare.
slår välförenklingamaomfatta frågan ut.om

andrautvärderinggivetvis ocksåuppdraget liggerI nyaen av
förförfarandetdetdelar valsystemet t.ex. nyasomav



SOU 1999: 136Bilaga203 1

6

framställning röstlängder och röstkort utfalletsamtav av
infomiationsinsatsema inför valet.

frågor behandlatsDe här de rådet i första handärsom som
skall sin uppmärksamhet åt. Det står dock rådet frittägna att ta

också andra närliggande frågor har anknytning tillupp som
rådets utvärderingsuppdrag. Mot bakgrund utvärderingenav
skall frågan behovet förändringar i valsystemetom av

står rådetDet fritt inom deövervägas. angivnaatt nu ramarna
lägga fram de författningsförslag föranledssom av
utvärderingens resultat. Därvid skall de grundprinciper som
gäller för det valsystemet tjäna utgångspunkt.nya som

Arbetets bedrivande

Arbetet med utvärdering måste i gång i tidgod föresättasen
valet eftersom valet endast slutpunkten på arbeteär ett som
börjar långt tidigare. rådDet skall utvärdera års1998som
allmänna val tillkallas därför redan delEn undersökningarnu.
kan det nödvändigt rådet självt initierar. Emellertid börattvara
rådets arbete förstai hand gå på sammanställa resultatut att av
de undersökningar regelmässigt sker efter valen.som

I inledande skede bör rådets arbete koncentreras påett att
konkretisera vilka frågor skall studeras och på vilket sättsom
detta lämpligen sker. Vidare bör de knyts till rådetexperter som
få .anvisningar de uppdrag kan bli aktuella attom som
genomföra vid sidan rådets arbete. Sedan dettaegetom
inledande arbete krävsgenomförts inga särskilda överväganden
förrän valet Rådets egentliga arbete sålunda inte vidägt tarrum.
förrän valet har genomförts.

fall rådetI de finner det nödvändigt föreslå förändringar iatt
lagstiftningen det angeläget rådet söker nå sådanaär att
lösningar på de olika frågorna samlar bred politisksom en
majoritet.

Arbetet med utvärderingen skall avslutat densenastvara
juli 1999.l
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riktlinjerAvslutande

kommittéersamtligatilldirektivregeringensgällerarbetetFör
regionalpolitiskaredovisningutredaresärskildaoch avom

åtagandenoffentliga1992:50,dir.konsekvenser prövaattom
konse-jämställdhetspolitiskaredovisa1994:23,dir. attom

förkonsekvenserredovisa124dir. 1994:kvenser samt attom
1996:49.dir.arbetetbrottsförebyggandedetbrottsligheten och

Justitiedepartementet
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få;
Kommittédirektiv

w

utvärderingför Rådet förTilläggsdirektiv
val 1997:13Juårs1998 Dir.av

1998:99

november 1998regeringssammanträde den 19Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

får i särskilt1997:13val1998 ârs JuutvärderingRådet för av
reformenvilketi så falloch sätt,utvärderauppdrag att om,

ârsvaldeltagandet i 1998påverkadevalsystemetsvenskadetav
detreglernauppgiftifår vidare överRådetval. att omse

varittidigarepartierpolitiskatill departistödetstatliga som
deförslag tilloch lämnariksdagenrepresenterade i

behövliga.finnerregelverket rådetiförändringar som

uppdragRådets nuvarande

tillkallaregeringenbeslutade ettjuni 1997 att19Den
utvärderauppgiftråd medparlamentariskt attsammansatt

1997:87.dir.valsystemetsvenskadetreformen av
ekonomiska,tekniska,utvärdera deuppdragRådet har i att

deteffekternapraktiskaoch systemetorganisatoriska nyaav
skalluppmärksamhetSärskild ägnaspersonval.med

perspektiv.demokratisktkonsekvenserna ettsystemet urav
förbetydelseharoch denfrågan störstövergripandeDen som

enligtdemokratinfunktionsduglighet i ärvalsystemets
kontakterökadetilllederpersonvalssystemetdirektiven, om

nödvändigtdetfinnerfall rådetmellanväljare valda. de1och
sådanasökarådetskalllagstiftningeniförändringarföreslåatt

medArbetetmajoritet.politiskbredsamlarlösningar ensom
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utvärderingen skall enligt direktiven avslutat den 1senastvara
juli 1999.

Valdeltagandet Sverigei

Valdeltagandet i Sverige har under 1900-talet legat en
internationellt hög nivå. Särskilt högt det undersett var en
period från slutet 1960-talet och fram till i mitten 1980-av av
talet då omkring 90 % de röstberättigade deltog i deav
allmänna valen. allra högstaDet Valdeltagandet noterades 1976
då 91,6 i% röstade riksdagsvalet. Vid valen åren 1988, 1991
och 1994 sjönk emellertid Valdeltagandet och uppgick i
riksdagsvalen till cirka 86 %, medan Valdeltagandet i kommun-
och Iandstingsval uppgick till cirka 84 %. Vid 1998 års
allmänna val sjönk Valdeltagandet ytterligare. Det uppgick i
riksdagsvalet till 81 % och iöver kommun- ochstrax
landstingsvalen till omkring 78 %.

Valdeltagandet har således under längre tid sjunkit ochen
måste vid 1998 års val betydligt lägresägas tidigare.änvara

finnsDet tendenser pekar på tilltron till det politiskaattsom
har avtagit och det harsystemet uppstått klyfta mellanatt en

väljare och valda. Detta oroandeär utveckling. Högten
valdeltagande förutsättning förär fungerandeväletten
demokratiskt Det dennaär bakgrund angelägetsystem. mot att

fram underlag belyser orsakernata till det sjunkandesom
Valdeltagandet. Direktiven till rådet bör därför vidgas så detatt
också studerar reformen det svenska valsystemet kan haom av
påverkat Valdeltagandet i 1998 års val.

Tilläggsuppd raget

Rådet för utvärdering 1998 års val får i särskilt uppdrag attav
utvärdera och i fallså vilket refonnensätt, detom, av
svenska valsystemet påverkade Valdeltagandet i 1998 års val.

Den 7 maj 1997 beslutade regeringen direktiv för särskilden
utredare med uppgift reglerna för detöver statligaatt stödetse
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representerade ivaritpartier tidigarepolitiskatill de som
förRådettillsätts.hittills inteharutredareNågonriksdagen.

fullgöra detuppgiftfår ivalårs1998 attutvärdering nuav
till partierstöddirektiven Statligtframgåruppdrag somavsom

l997:73. Uppdragetrepresenterade i riksdagenvarittidigare
lämpligt ochfinnerrådetdetredovisasskall sätt varasom

1999.juliden 1klart senast

Samråd

medsamrådaValdeltagandetutvärderingenskall vidRådet av
Rådet1998: 100.ochdir. 1997:101Demokratiutredningen

regeringenlntegrationsverket,medsamrådaskall också avsom
blandValdeltagandetdet lågaundersökabörjai uppdragfått att

kommunaladensedanårenutvecklingen underochinvandrare
ln98/2272/lE.1976årrösträttsrefonnen

Justitiedepartementet
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dä:
Kommittédirektiv IW
Statligt stöd till partier tidigare varitsom mr
representerade riksdageni 1997:73

Beslut vid regeringssammanträde den 7 maj 1997

Sammanfattning uppdragetav

särskildEn tillkallasutredare med uppgift reglernaatt överse
det statliga partistödet till de politiska partier tidigareom som

varit representerade i riksdagen och lämna förslag till de
förändringar i regelverket utredaren finner behövliga.som

Bakgrund

Offentligt stöd till de politiska partiernas verksamhet infördes i
Sverige år 1965. Sverige de första länderna i världenettvar av

införa sådant Det statligaatt stödetett regleras isystem. numera
lagen 1972:625 statligt stöd åt politiska partierom
partistödslagen. Stödet enligt partistödslagen lämnas antingen

partistöd eller kanslistöd.som
Partistödet lämnas mandatbidrag föroch närvarandeärsom

282 450 kr är.per
Kanslistödet lämnas dels grundstöd, dels tilläggsstöd.som

Grundstödet lämnas förstai hand till partier vid val tillsom
riksdagen fått minst fyra i landet. Heltrösternaprocent av
grundstöd dagi 4 928 200utgör kr. För partier ärsom
representerade i riksdagen inte fått fyra procentmen som av

gäller särskilda regler forrösterna Tilläggsstödstödet. lämnas
med 13 850 kr for varje mandat, partiet företrätt ivunnet ärom
regeringen och med 20 kr.650armars
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framgårvilketstödet till partiernafallI vissa trappas avav,
partistödslagen.och 9 §§3

till utgångenförhållandeipartistödet bestämsavtrappadeDet
parti inteHarordinarie valen.föregåendetvå ettde närmastav

antalför mandat deträknas i ställetriksdagenblivit företrätt i
partiet2,5procentenheterhela tiondels procentöverröster som

landet.erhållit valet ii
förgrundbeloppreduceratmedlämnasKanslistödet ett

fyrafårriksdagsval minst rösternavid procentpartier ett avsom
lämnasåretandel. Förstaval får lägrevidlandeti nästa enmen

och fjärde årettredje50året lämnasandra75 procent,procent,
grundstöd.heltlämnas 25 procent av

får fyrainte minst rösternapartierFör procent menavsom
detregler försärskildariksdagen gällerrepresenterade iändå blir

stödet.avtrappade
bygger enligtformerpolitiska olikapartierna iStödet till de

1972:62,SOUföljande principerförarbetena prop.
l972:KU55.bet.1972:126,

inteharendast till partierbör lämnasBidragen ettsom
väljarkåren.obetydligt stöd i

enligtfördelasochberäknas schematisktbörBidragen
skönsmässig prövning.någontillåterfasta interegler, som

storlek.stå relation till partiernasbör iBidragen
böranvänds intemedlenkontroll huroffentligNågon av

förekomma.

utredasavtrappningsregler börPartistödets

partistöd ifrågorbehandladekonstitutionsutskottetNär om
siguttaladebudgetpropositionenförradensamband med

avtrappadebeträffande det1996/97:KUlutskottet bet. även
har tillämpatsanförde bestämmelserna ettUtskottetstödet. att

skälutskottet finnasenligt överantal år. Det kan att se om
lagstiftningen kantänkt ellerfungeratbestämmelserna omsom

skallpartiförytterligare villkormed att ettbehöva kompletteras
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få del stödet. En förutsättninggrundläggande förav
utfommingen bestämmelserna måste dock fort-ävenav
sättningsvis någon statlig kontroll stödet användshurattvara av

får förekommainte och någon skönsmâssig prövningatt av
bidragen inte tillåts. anfördaDet riksdagen regeringen tillgav
känna rskr. 1996/97:85.

Regeringen riksdagensdelar uppfattning det finnsatt nu
behov reglerna partistöd. Enöversyn avtrappatav en av om
särskild utredare bör därför tillsättas med uppdrag överatt se
reglema.

Uppdraget

Den särskilda skallutredaren utvärdera bestämmelserna detom
avtrappade stödet enligt partistödslagen. Det särskiltär
angeläget hurstudera stödet fungerat i de fall parti inteär att ett
har blivit riksdageni fåttoch väsentligt lägrerepresenterat ett
stöd bland väljarna vad det ñck vid det förra valet. Enän
förutsättning för partistöd skall kunna lämnas partietatt är äratt

s.k. juridisk Utredaren skall därför särskilt undersökaen person.
hur partistödet fungerar i de fall ellerparti upplöses det påett

förlorar ställningsin rättssubjekt.sättannat som
Mot bakgrund utredarens skall fråganutvärderingav om

behovet förändringar i det gällande regelverket övervägas.av
Därvid skall de principer gäller för stödet i dag tjänasom som
utgångspunkt.

Utredaren har inom de angivna frihetstor attnu ramarna
lägga fram de förslag föranleds utredarens ställnings-som av
tagande.



Bilaga2 2171999:136SOU

4

riktlinjerAvslutande

till samtligadirektivutredningsarbetet gäller regeringensFör
regional-redovisningsärskilda utredarekommittéer och avom

offentligadir.politiska konsekvenser 1992:50, prövaattom
jämställdhetspolitiska1994:23, redovisaåtaganden dir. attom

konsekvenser konsekvenser124 redovisadir. 1994: samt attom
dir.brottsförebyggande arbetetför brottsligheten detoch

1996:49.
avslutat fore års utgång.Arbetet skall 1997vara

Justitiedepartementet
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beräkningar upprättadeValstatistiska av

sekretariat i samarbete medrådets RSV

beräkningarfölj ande redovisas antaldetI utöverett som

återgetts tidigare legat till grund för rådetsdem som

överväganden.
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Riksdagsvalet

riksdagsvalet 1998 för riksdagspartierna iiTab.l Andel personröster
varje län

kdLän s mpvm c
29,60 20,70 26,59 24,4129,08 28,63Stockholm 25,02

26,5 22,96 26,3136,60 35,41 44,30 8Uppsala 31,03

39,48 35,67 40,87 26,24 25,70 35,52Södermanland 37,48

Östergötland 30,5825,60 32,40 20,57 19,3033,05 33,07

43,28 48,38 28,95 29,17 30,4147,97Jönköping 45,21

20,68 35,38 24,0647,81 25,81 36,80Kronoberg 31,29

20,4623,55 27,4546,22 28,45 38,51Kalmar 29,23

37,8637,67 41,78 33,10 34,15Gotland 39,21 58,51

35,31 21,57 22,99 27,7235,85 39,20 31,08Blekinge

27,43 24,02 21,8438,25 38,04 33,58Skåne 29,37

29,08 30,76 26,3240,14 38,21 40,04Halland 31,27

28,6537,90 42,99 28,03 29,9330,92 39,75V. Götaland

22,36 25,98 32,8842,66 38,84Värmland 34,33 45,11

Örebro 23,47 27,38 25,4844,43 41,88 39,9533,88

28,07 23,8026,02 27,80 22,0142,91Västmanland 24,80

36,84 28,6433,3145,74 30,47 45,71Dalarna 34,93

29,21 25,68 26,4646,68 35,60 43,4631,00Gävleborg

39,8026,49 25,0139,90 38,36 39,57Västernorrland 35,95

29,8343,29 38,38 30,7750,43 36,17Jämtland 37,93

29,47 29,0640,26 33,3443,18 42,86Västerbotten 40,68

27,7737,38 28,45 25,7143,48 32,05Norrbotten 34,35

28,4727,00 27,6134,85 39,09Genomsnitt 33, 66 42,76

KällmRSV.
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SpärrnivånTab. 2 8 % uttryckt i antal rösterom

kdm s c V mp
1.Stockholms 11 808 9 542 2 643 4 534 949l 3 128
kommun
2.Stockholmslän 15920 14406 2 813 1 176 4 349 2 050 5 215

6813.Uppsalalan 3 244 4 850 789 1490 773 4511

4.Södennanland 2 360 2925 1323 595 3331

424Söstergötland 7634 398 7 1028 2 222 956 6262

Jönköping 2 946 5025 1 070 1403 580 6373

Kronoberg 749 180 8371 3 935 2591

8.1almar 582 0732 133 4 1 1340 553l

Gotland 951526

Blekinge10. 1444 3 181 983 827

719ll. Malmö 3115 4 966 861
kommun

Skåne 3 193 44412. V 4 988 1 198

13.SkåneS 4 770 470 846 1080 4465 593 1

N/ÖSkåne 3 834 540 880 1229 81314. 447 4 l

15.Halland 3 241 4 175 568 1 100 1 124 684l

kn. 39316.Göteborgs 5 440 6 180 1 3 143 204 2 5371

Götaland 861 68117.V. V 3 311 5 183 1769 686 2 337

l8.V. GötalandN 2 250 4 561 550 815 l 618 609 1907

GötalandS 1018 34219.V. 1772 3 184 1

ÖGötaland 518 009 1409 96520.V 2 421 4 l 1

866 45821.Varmland 2 492 5 574 543 1912 1

Örebro 598 635 665 l 813 575 149922. 2 225 5

23.Västmanland 948 544 1605 l 3012 393 4

24.Dalama 336 873 2 010 691 1 5502 296 5

790 951 2 258 691 l 32225. Gävleborg 2 536 5
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286840 l 865 l5 70126.Våstemorrland l 730

785 98667527.Jämtland 893 2

436458 683 839 l 984 619 l528.Västerbotten l 482

833076 2 844629.N0rrb0tten l 514

KällazRSV.

sammansättningpå 10 %. Förändringar i riksdagens3 PersonvalsspärrTab.
på 10 %.procentuell personvalsspärrvid

8 % Anm.Valkrets 10%Parti
BarbroWesterholm AndradordningKönbergkn Fp BoStockhoms

KönbergBarbroWesterholm Bo
Alf Svensson M.0 under10%Alf SvenssonKdUppsala

Halldorf Mikael OscarssonHelena
Korsberg MarianneSamuelsson under10%M.SJönköping Mp Ronny

Härstedt Härstedt under10%Kent A.KSkåneVästra S Kent
Nilsson AndersKarlssonAnnika

Silfverstrand AnnikaNilssonBengt
BengtSilfverstrandLenaLarsson
MarianneJohansson Samuelsson M.S under10%Götaland Mp BarbroV. N.
Alf Svensson AS under10%Carl Olov PerssonVästmanland Kd

JacobssonMagnus
Källa:RSV.

ochSkillnaden mellan på 10 % på 8 %Kommentar: spärr spärrenen
ochSkillnaden mellan på 10framgår 5spärr ett utansystemenovan.

med tab. avsnittjämför ovanstående tabell 5.5 ipersonval framgår om
gäller valda kandidater ivadenda skillnaderna5.3.1. De är att ett

blivit vald i stället forhade Anders Karlssonpersonvalutansystem
hade således inneburitpå 10 %Härstedt i Skåne V. EnKent spärr att en

uppkryssade vidvilket kan jämföras med 12kandidat "kryssats upp",
nedan tab. 4.uppkryssade vid seoch 5 %8 % 19 spärren
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Tab. 4 Personvalsspärr på 5 %. Förändringar i riksdagens samman-
sättning vid personvalsspärr påprocentuell 5%

8 % 5 %
Valkrets Parti Kandidat Kandidat/röstetal påöverspärr

femprocent
Stockholms MP EwaLarsson EwaLarsson
kommun YvonneRuwaida EvaGoés.Östergötlands UnckelM Per StefanHagfeldt6,88
än Carl G Nilsson PerUnckel6,80

StefanHagfeldt Anna Lindgren, 5,l7
GunnarAxén Carl GNilsson,

Jönköpingslän M AndersBjörck AndersBjörck
GöteJonsson M-L Ekholm 7,33

Skåneläns och AndersKD Andersson Mickael 5,11ö Anefurn
SkånbergTuve Tuve Skánberg

GötalandsV. Stig SandströmV RossanaValeira D 7,43
norra

GötalandsV. södra RingquistV Jonas StigSandström6,55

Örebrolän MP Mikael Johansson YvonneRuwaida5,76

Västmanlandslän KD MagnusJacobsson Carl Olov Persson5,75

Dalarnaslän Ulf BjörklundKD Lennart Sacrédeus7,24

Jämtlandslän S MargaretaWinberg MargaretaWinberg
RuneBerglund SvenErik Sveed5,98

Västerbottenslän S MatsLindberg SandlinLena 7,29
CarinLundberg LindbergMats
KG Abramsson CarinLundberg

SandlinLena KG Abramsson
RinaldoKarlsson RinaldoKarlsson

Norrbottenslän Siv HolmaV StigEriksson5,50
StigEriksson Siv Holma5,06

KällzuRSV.
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på %betydelse vid 5direktaTab. 5 Personrösters spärr

Kandidat ListplaceringPartiValkrets
Östergötlands 6LindgrenAnnalän m

Marie-LouiseEkholm 4Jönköpingslän m

2Mikael Anefurkdlans ochSkåne ön

Valeira 3Rossanna DGötalandsV. n v
i

kd Carl Olov lPerssonVästmanlandslän

2 och 3Sacrédeuskd LennartlänDalarnas

Sveed 6SvenEriklänJämtlands s

Källa: RSV.

sammansättning vidriksdagensFörändringen i spärrKommentar: en
eljest inteledamöterinnebär ökning antaletfem procent somavenom

har itillkommande kandidaternatill sjuvalts, från 19. Deskulle ha 12
listor.förhållandevis högt på partiernasvarit placeraderegel

spärrar.Effekter utanett systemav

skulle hasammansättningriksdagensredovisas hurföljandedetI
val någrautfallet 1998 årsjämfört medförändrats omav
spärrlöstfall dåfunnits. Endast dehadepersonvalspärrar inte systemett

tillskulle ha valtsangivna. kandidaterförändringar Demedfört är som
fet stil.kolumnen i Dessutomi den högra ärangivnariksdagen är

särskilt i vad månVidareangiven. harlistplaceringkandidatens angetts
skulle ökat.hakvinnor i riksdagenantalet

skulleparti hanågotåtminstonemed kan konstaterasbörjaTill attatt
spärrlösthadeföljande ValkretsarValkretsar.i För systemberörts 24 ett
Kronobergs län,valresultatet:förändringmedfört någonintedäremot av

Vadoch Västerbottens län.GötalandsGotlands län, V.Kalmar län,
Centerpartiet inte i någotberäkningen endastvisargäller partierna att

parti råkarspärrlöst Detpåverkatsfall skulle ha utsystem.ett somav
följt Moderaterna.Socialdemokraterna,förändringarför flest är av

de valkretsama.iFörändringarna störstär stora
nuvarandedeinneburit 73hadespärrlöstEtt attsystem av
kandidatermed andrariksdagenriksdagsledamöterna 20% ersattsav

förändringarna förAntaletValbar plats.s.k.inte stått påvilka mångaav
följande.parti hade varitresp.
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Socialdemokraterna 38 2s,5 %
Moderaterna 18 21,9 %
Kristdemokraterna 9 21,4 %
Vänsterpartiet 613,9 %
Miljöpartiet 1 0,6 %
Folkpartiet 0,6 %1

särskilt fördelningen mellan visar beräkningenVad gäller könen att
skulle ha ökat med spärrlöst medkvinnorepresentationen ett system

dvs kvinnorepresentationen hade blivitkvinnor från till 157,1498 ca
%.45

6 Effekter personvalsspärrTab. i system utanett

års Resultat1998 val spärrutan

Stockholms kommun

samlingspartietModerata

Carl BildtCarl Bildt
12Beatrice Ask Anna Kinnberg

Beatrice AskMikael Odenberg
Ulf KristerssonElisabeth Fleetwood

Ulf Margareta Cederfelt 11Kristersson
15Erik Hedlund Kristina OlinCarl Axen

LilliehöökCarl Erik Skårman Anna7
. Henrik JärrelBirgitta Wistrand8
.

Carl Erik SkårmanHenrik Järrel9 S
Linderoth l 3Lilliehöök 10 Curt1 Anna

kvinna1+
Socialdemokraterna

Pierre SchoriSchoriPierre
Nalin BaksiNalin Baksi

15Josefsson Juan FonsecaIngemar
8Sylvia Lindgren Tullia Sydowvon

9Nikos PapadopoulosAnders Ygeman
Sven Brittou 25SegelströmInger

32Roland Novi HarsanLarsson
0+ -
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Folkpartiet

Barbro Westerholm Barbro Westerholm
Könberg Olle 3Bo Wästberg

0+-
Vänsterpartiet

GudrunGudrun Schyman Schyman
Ohly Lars OhlyLars

Zetterberg Per Sundgren 8Eva
ZetterbergEinarsson EvaMats

O+-
Miljöpartiet

Ewa LarssonEwa Larsson
Ruwaida Ewa Goes 5Yvonne

0+-
Kristdemokraterna

ÅbjömssonAttefall RolfStefan
ÅbjömssonRolf Peter Althin 8

Helena Höij Helena Höij
O+-

Stockholms län

Moderata Samlingspartiet

TobissonTobisson LarsLars F. F.
Gunnar HökmarkGunnar Hökmark
ChrisChris Heister Heister

ReinfeldtFredrikMartingerJerry
MartingerFredrik Reinfeldt Jerry

KarinLennmarker EnströmGöran
Elmsäter SvärdPourbaix-Lundin CatharinaMarietta de

Rindborg CatharinaStig Hagen
Billing Björn Molin 249 Knut

Catharina Svärd Marietta de Pourbaix-LundinElmsäter 10.
HenrikKarin 1 Westman11. Enström

Catharina 12. NachmanssonMargareta 1412. Hagen
Henrik 1613. Ulf Björkman13. Westman

kvinna1+
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Socialdemokraterna

Ingela ThalénIngela Thalén
.

14Waidelich Ylimaz KerimoTommy .
Björn SydowAnita Johansson von.
Leif 12Sydow PagrotskyBjörn von .

18Christer ErlandssonJohanssonEva
.

19Lekberg Marie LinderSören .
Carina MobergMobergCarina

.
WaidelichTommyNuderPär

.
Eva JohanssonCinnika Beiming

. Åsa10. Stenberg 17RaskOla10.
BeimingCinnikaArvidsson 1Evall.

O+-
Vänsterpartiet

HoffmanUllaHoffman lUlla1
KvistKennethKenneth Kvist

7LisaKalle RasmussenLarsson
kvinna1+

Kristdemokraterna

DavidssonGrönlund IngerAmanda
OdellDavidsson MatsInger

GrönlundAmandaOdellMats
Ayuob 14MagdaSvenssonIngvar

Stefensson 21Strömbom BrorInger
0+-

Uppsala län

Socialdemokraterna

Birgitta DahlBirgitta Dahl
ÖstrosÖstros ThomasThomas

8OlssonErlandBarbro Andersson
Tesfazion 10RezeneBerglindMats

kvinnal-
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Södermanlands län

Socialdemokraterna

LindhAnnaLindhAnna
Reynoldh FurustrandFurustrandReynoldh
Laila BjurlingLaila Bjurling
Elisebeht MarkströmHagbergMichael

14Markström Hans EkströmElisebeht
0+-

Östergötlands län

SamlingspartietModerata

Stefan HagfeldtUnkelPer
UnkelNilsson 2. PerCarl G

6Stefan Hagfeldt Anna Lindgren
Barbara Beck-Fries 5AxénGunnar

kvinnor2+

Socialdemokraterna

Maj-Inger KlingvallKlingvallMaj-Inger
Öhman Sonia CarlssonConny

14Veronica PalmSonia Karlsson
ÖhmanFurubielke ConnyViola

Kennerfalk 15Carlsson PeterInge
8Sköldestig Louise MalmströmBerndt

kvinnor2+

Vänsterpartiet

Britt-Marie DanestigBritt-Marie Danestig
3Gonzales-CabezasWisberg RobertoCarlinge

0+-
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Jönköpings län

Moderata Samlingspartiet

Anders Björck Anders Björck
Göte Jonsson Marie2. Louise Ekholm 4

kvinnal+

Kristdemokraterna

Alf Svensson Alf Svensson
Hägglund MariaGöran Larsson

Maria Larsson Ann Charlotte Ankarberg
Johansson 4

l kvinna+

Blekinge län

Socialdemokraterna

Björkman BjörkmanJan Jan
Karin Olsson Kerstin Andersson 4
Christer Skoog Christer Skoog

O+-

KommunMalmö

Moderata Samlingspartiet

Andersson AnderssonSten Sten
Margit Gennser Margit Gennser
Bertil Inge Garstedt 4Persson

0+-

Socialdemokraterna

GöranGöran Persson Persson
Marie Granlund Luciano Astudillo 7

Marie GranlundLars-Erik Lövdén
Britt-Marie Lindqvist Marie Andreasson 10

0+-
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Kristdemokraterna

Iskra lWallhom AldoMaj-Britt
kvinna1-

Skåne läns västra

SamlingspartietModerata

Åkerhielm 4Weibull BernströmPeterAnna
Åkerhielm2. AnnaBackmanJan

HusmarkChristina PerssonHusmarkChristina Persson
0+-

Skåne läns södra

SamlingspartietModerata

HellsvikGunHellsvikGun
LindbladLarsInga Berggren

5Carl JohanssonThalén Finné AxelEwa
Inga BerggrenLindbladLars
kvinna1-

Socialdemokraterna

WegestålKarinKarin Wegestål
OlanderRonnyOlander2. Ronny

Catherine PerssonAnita Jönsson
Hansson 6Bengt GöranJohanssonMorgan

Anita JönssonCatherine Persson
0+-

Skåne ochläns östranorra

Kristdemokraterna

Anefur 2MichaelAnderssonAnders
SkânbergTuveSkånbergTuve

+-0
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Hallands län

SamlingspartietModerata

GrafCarl-FredrikGrafCarl-Fredrik
Liselotte WâgöLiselotte Wågö

7Hjortzberg-Nordlund Henrik SydowHans von
+-0

Socialdemokraterna

AnderssonJörgenAnderssonJörgen
Ingegerd SahlströmIngegerd Sahlström

Hoff 6HansAlf Eriksson
Alf ErikssonPankeWesterlundMaj léne
kvinnal-

Göteborgs kommun

samlingspartietModerata

Torn HeymanTom Heyman
Cecilia MagnussonCecilia Magnusson

Wibergh 15AnnaLindbladGöran
9BoethiusPerFridénLennart
Hänel-SandströmMarie-LouiseSidénAnita

11
kvinnal+

Socialdemokraterna

HulterströmSvenHulterströmSven
CarlströmMarianneMarianne Carlström

Lindén 7RolfBergqvistJan
18Malin AnderssonAhlSiw Wittgren

6EklundLiselotteBrandinClaes Göran
kvinna1+

Vänsterpartiet

LönnrothJohanLönnrothJohan
Berit JohannessonBerit Johannesson2.

4Maria LöfgrenRolf Olsson
kvinna1+
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Götalands läns västraVästra

SamlingspartietModerata

Inger RenéRenéInger
Cederbratt 4MikaelOlssonKent

OlssonAdolfsson KentBerit
kvinna1-

Socialdemokraterna

NilssonLennartNilssonLennart
Jan-Olof Larsson 5Lisbeth Calner

CalnerLisbethNilssonBerglundMona
NilssonBerglundMonaJohanssonMärta

kvinnal-

Götalands länsVästra norra

Vänsterpartiet

D 3ValeriaSandström RossannaStig
kvinnal+

Götalands södralänsVästra

Vänsterpartiet

Stig Sandström 1Ringqvist l.Jonas
O+-

Värmlands län

Vänsterpartiet

Marie EngströmMarie Engström
Höög 4RogerSture Arnesson

0+-
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Örebro län

Socialdemokraterna

Maud BjömemalmBjömemalmMaud
Helena FriskKarlssonHans

LundbergLundberg IngerInger
Hans KarlssonNils HolmqvistGöran

6Helena Frisk Lennart Axelsson
O+-

Miljöpartiet

Ruwaida 42. YvonneMikael Johansson
kvinna1+

Västmanlands län

Socialdemokraterna

elm-WallénHjelm-Wallén Lena1.Lena
Österberg Stark 8Sven-Erik Börje

ÖsterbergSven-ErikIsraelssonMargareta
7LindströmAnnaGöran Magnusson

Göran MagnussonMariann Ytterberg
kvinna1-

Kristdemokraterna

1Carl Olov PerssonJacobssonMagnus
0+-

Dalarnas län

Socialdemokraterna

Ola RyttarBengtOlaBengt Ryttar
UlvskogMaritaUlvskog 2.Marita

6Kurt KvarnströmPer-Erik Granström
Nordlund 5HietalaBarbroLaila Bäck

0+-
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Kristdemokraterna

Ulf Björklund Lennart Sacredéus 203
0+-

Gävleborgs län

Socialdemokraterna

Åsbrink ÅsbrinkErik Erik
Ulrica Messing Ulrica Messing

OlofPer Svensson Threse Rajaniemi 16
Sinikka Bohlin Eva Grandin 8
Raimo Pärssinen Kent Högström 7

1+

Västernorrlands län

Socialdemokraterna

Agneta Lundberg Susanne Eberstein
Hans Stenberg Agneta Lundberg
Göran Norlander Hans Stenberg
Susanne Eberstein Göran Norlander
Kesrtin Kristiansson Eva Mörk 3.

0+-

Kristdemokraterna

ÅgrenJan Erik Göran Sydhage 4
0+-

Jämtlands län

Socialdemokraterna

Margareta Winberg Margareta Winberg
Rune Berglund Sven Erik Sveed 6

0+-
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Norrbottens län

Socialdemokraterna

Anders SundströmAnders Sundström
Öhman Birgitta AhlqvistMonica
Klockare Birgitta Gidblom 8Lennart

Birgitta Ahlqvist Kristina Zackrisson 6
Granberg Bengt Niska 7U.Lars

kvinnal+

frånutgår 50 % väljarna personröstatBeräkningar att avsom

hade50 väljarnaantagandetOm personröstatgör att procent avman
valkrets fördelat sigantalet i varjeökningenoch personrösteratt av

faktiskt avgivna blirdekandidaterna på rösternasätt somsamma
spärmivån hade sänkts tilldetsammaallt väsentligtresultatet i som om

ha tagit plats ii tab.7 nedan skulle samtligafem dem%. Av angessom
pålegat på % istället för 8 %, Peterriksdagen 5 utomspärrenom

personligt röstetal 92hadeWeibull Bemström motsvararett somsom
till skulle hanökning antalet 50 %Vid genomsnittligt%. av personeren

kanbli på Manoch valdemellertid klara %8 personröster.spärren
skulle fåpersonröstandet principalltså ökningen isäga att sammaav

undertill 5 %.sänkningeffekt spärren straxen avsom
och antalet peronröstandelegatpersonvalsspärren 5 %Om

motsvarandede röstande hade påväljare 50 % sättmotsvarat av
effektpersonröstande väljare fåttökningen andelen som ensammaav

tab. nedan.framgår 8till %. Dettasänkning 3spärren avcaav
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7 Kandidater 8Tab. inte klarade % 1998 årsi valspärrensom men som
skulle ha valts till riksdagen 50 väljarnaprocent personröstatom av

Valkrets Parti Kandidat Listplacering Andel p-röster
Östergötlandslän LindgrenAnna 6 %5,17m

Jönköpingslän Marie-LouiseEkholm 4 7,33%m

Skånelans WeibullV Peter Bemström 4 4,92%m

länsSkåne och kd MichaelAnefur 2 %5,11ön

Götalands ValeiraV. Rossanna D 3 7,43%n v

Västmanlandslan kd CarlOlov Persson l %5,75

Dalarnaslän Sacrédeuskd Lennart 2 och3 7,27%

Jämtlandslän SvenErik Sveed 6 5,98%s

RSV.Källa:

Tab. 8 Kandidater inte kom personligt påöver röstetal femettsom
årsi 1998 val skulle ha gjort detta ochprocent blivit valda 50men som om

väljarna och fördelat påprocent personröstat sig kandida-rösternaav
på 1998 års val.terna sättsamma som

Valkrets KandidatParti Listplacering Andel

JuanFonseca 15 3 %
W %

Barbara l

Roberto

Peter Bemslröm
Hans

J
Kvamström

Källa: RSV.
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spärrarFasta

personvaletsmedproblemetdiskuteratavsnitt 6.3.4iRådet har
Valkretsarbefolkningsmässigtgenomslag iförhållandevis dåliga stora

röstetal. demed Ettpartier högakandidater iframföralltgällervad av
med problemetkomma tilldiskuterades för atträttaförslag att varsom

antali faktisktbestämdpersonvalsspärr, röster,fastinföra övre somen
denvadantallägreligga på röster än motsvarasskulle ett avsom
förtill grundlegatberäkningarDegällande åttaprocentsspärren. som

nedanåtergesrådets resonemang

10 000röstetalhögre än8 %därparti motsvaratoch9 ValkretsTab.
000 i10 rösterfastoch spärri övre°/o röster8 spärren omröster samt en

procent.

PartiValkrets
srn

808, 6,7 %llStockholmskommun
5,5 %14406,920, 5,0 %15Stockholmslän

fastkan utläsas övretabellenUr attKommentar: om en
vid 1998 årshade tillämpats00010personvalsspärr rösterom

ochlänStockholmsibetydelse förfåttdettahaderiksdagsval så m
frånsjunkit 8procentuella procentdenså spärrenpåkommun sätt att

blivitFTobissoninneburit LarshadeDetta5 atttill 6,7 procent.resp.
Stockholms län. Iilistordningenför enligti ställetpåvald personröster

effekt förhaft någonintepersonvalsspärrensänktadenhadeövrigt m.
betydelsefått10 000personvalsspärr rösterfasthadeFör övre omens

tillStockholms län 5sjunkit iprocentuelladen spärrensåpå sätt att
vald påblivitThaléninneburit IngelahadeDetta attprocent.

listordningen ienligtförlän ställetStockholmsipersonröster
haft någonhaintesänktaskulle denövrigt spärrenStockholms län. I

föreffekt s.

röstetalhögre än8 % motsvaratparti där spärrenochTab.10. Valkrets
0008fast spärri och övre8 % rösterspärren8 000 röster samt omen

iröster procent.

PartiValkrets
sm

%6,79 542,%5,4ll 808,Stockholmskommun
4,4 %406,144,0 %920,15Stockholmslan
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Kommentar: tabellen kanUr utläsas fastatt övreom en
personvalsspärr 0008 hade tillämpatsröster vid 1998 årsom
riksdagsval hadeså detta fått betydelse för i Stockholms län ochm
kommun på så den procentuellasätt sjunkit frånatt 8spärren procent
till 5,4 4,0 hadeDetta inneburit Lars F Tobissonprocent. blivitattresp.
vald på i stället för enligt listordningenpersonröster i Stockholms län. I
övrigt hade den sänkta personvalsspärren inte haft någon effekt för m.
För hade fast personvalsspärrövre 0008 fått betydelserösters en om
på så den procentuellasätt sjunkit i Stockholmsatt spärren kommun
och Stockholms län till 6,7 4,4 Detta hade inneburitprocent. attresp.
Ingela Thalén blivit vald på i Stockholms länpersonröster stället för
enligt listordningen. övrigtI skulle den sänkta inte ha hattspärren
någon effekt för s.

Tab 12 Valkrets och parti där 8 % spärren högremotsvarat ett röstetal
0005 8 %än i och faströstersamt övre 000spärr 5 röster i procent.om

Valkrets Parti
kdm s

Kommentar: Ur tabellen kan utläsas fastatt övreom en
personvalsspärr 0005 hade tillämpats vidröster 1998 årsom
riksdagsval hadeså detta fått betydelse för i Stockholms län ochm
kommun på så den procentuella sjunkit frånsätt att åttaspärren procent
till 3,3 2,5 I Göteborgs kommun hade sjunkit tillprocent. spärrenresp.
7,3 En 5 000 hade inneburitspärrprocent. Larsröster Fattom
Tobisson blivit vald på i stället för enligt listordningenpersonröster i
Stockholms län. övrigt hadeI den sänkta personvalsspärren inte haft
någon effekt för m.

För hade fast personvalsspärrövre 0005 fåttrösters en om
betydelse på så sjunkit i de Valkretsar14sätt spärrenatt isom anges
tabellen till nivå mellan och7,7 2,7 procent.en



Bilaga 3 2391999:136SOU

vald påIngela Thalén blivitPierre Schori ochinneburithadeDetta att
Stockholms kommunlistordningen ienligtföri ställetpersonröster resp.

effektinte haft någonsänktahade denövrigtStockholms län. I spärren
haft någon effekt.till inte6 %hade den sänktaför kd spärrenFörs.

defått 5000 ochkandidater rösteränförTab. 13 Röstetalen som mer
fått i partiflest personrösterkandidaternadärefter följandetre resp.som

valkrets.och

AndelRöstetalKandidatValkrets
4,59%Schori 4795PierreStockholmskommun,
4,10%Baksi 4 896Nalins
3,59%2914FonsecaJuan
1,76%101Sydow 2Tulia von
5,19%Tobisson 10342LarsFStockholmslän, m
2,10%Hölunark 1824Gunnar

06%Heister 4 115Chris
1,43%Reinfeldt 2 861Fredrik
6,79%230Thalén 12IngelaStockholmslan, s

164 1,75%Kerimo 3Ylmaz
0,87%Sydow 1574Björn von
0,64%Pagrotsky 1 154Leif

8,27%Lindh 5 474Södermanlandslän,s Anna
3,29%Furustrand 178Reynold 2
1,89%Bjurling 1256Laila
1,63%Markström 082Elisabeth 1

%397 20,08BjörckAnders 7lan,Jönköpings m
7,33%699LouiseEkholm 2Marie

%4,751751GöteJonsson
4,58%6901Ulf Melin

17,65%Hellsvik 10526Gunlänssödra,Skane m
1,75%Lindblad 0461Lars
1,28%768JohanssonCarl-Axel
1,19%711IngaBerggren
14,42 %142Hulterström 11kommun,s SvenGöteborgs
2,39%1853CarlströmMarianne
2,18%6891Rolf Lindén
1,79%387Andersson 1Malin

12,65%439Ola 8RyttarBengtlanDalarnas
6,16%110Ulvskog 4Marita

3,19%2 129Kurt Kvarnström
%3,12HietalaNordlund 2 083Barbro

Erik 8,24%9695Gävleborgslän
%6,27Messing 4 544Ulrica

3,07%224Rajaniemi 2Therese
1,95%414Grandin lEva
9,69%366Sundström 7AndersNorrbottenslän
3,45%627Ahlqvist 2Birgitta

%2,26722Gidblom 1Birgitta
%2,24Zacrisson 1703Kristina

RSV.Kalla:
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16Tab. Beräkningar avseende valet till kommunfullmäktige

I varje tab. 1 nedan redovisas de kommuner inom varje län i vilka
haft direkt betydelsepersonröstema på så de lett tillsätt atten en annan

personsammansättning i fullmäktige listordningenän varitensamtom
avgörande vilka partier påverkats dennasamt avvikelse. Vidaresom av
framgår hur andel det totalastor personröster antalet rösterav som

i varje sådan kommun. I kommentaravgetts i anslutning tillen som ges
varje tabell lämnas ytterligare uppgifter, bl.a. personröstemasom
fördelning kön.på

Av varje tab. kan utläsas2 andelen i partipersonröster procent per
det totala antalet parti.rösterav per
Personröstema leder till sammansättningen annan av samman-

sättning fullmäktige, jämfört med listsystem, i 175 landetsett rentav av
kommuner.289 totalaDet antalet avvikelser tilluppgår 301. Samtliga

avvikelser beror inte på s.k. inkryssningar, andra orsakerävenutan som
s.k indirekt effekt eller Waidelicheffekt effekter dubbelvals-samt av
avveckling ingår siffran.i Antalet inkryssningar uppgår till 229. Irena
64 fall beror avvikelsen Waidelicheffekt och i fall8 den följdär en

dubbelvalsavveckling.av
landetsAv samtliga fullmäktigledamöter, 13 388, 2 904 valdaär på

vilketpersonröster, andel på 21,7motsvarar procent.en
Käll0r:RSV och SCB

Stockholms län

Tab. l Avvikelser i förhållande till ett system utan personval

Kommun Andel Avvikelse Parti förpersonröster vilket
avvikelse1

28 kd 1
29,9
23,5
24,7
23,8

N 29,2
31,0

Sollentuna 23,1
Solna 27,5
Stockholm 22,0

23,1
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deltagit i val i kommunerna iför partierAndelTab. 2 personröster som
Stockholms län.

AndelParti
24,3m
36,3c
29,2

kd 23
22,6
23,1s
25,7v
27,7övr

fullmäk-sammansättningen ipåverkadeKommentar: Personröstema
tillämpats, i länetspersonval 17tige, jämfört med utanett system avom

valda med frångâendekandidater blevSammanlagt 29kommuner.26
igenomsnittliga andelen väljarelistordningen. Den personröstatsomav

genomsnitt tilluppgår i 24,7Stockholms länikommunerna procent,
riksgenomsnittet 35, 2vilket lägre än procent.är

andelen manliga kandidaterStockholms läninomkommunernaI var
kvinnliga kandidaterFörfick 14,0personröster procent. varsom

sifframotsvarande 10,7 procent.
deväljare i kommunergenomsnittliga andelen personröstatDen som

sammansättningbetydelse för fullmäktigesfåttdär ärpersonröstema
förochmanliga kandidater 15, 7Andelen for27,05 procentprocent. var

kvinnliga kandidater 11,3 procent.

Uppsala län

personvalförhållande tillAvvikelser i ett system utanTab. 1

for vilketPartiAvvikelseAndelKommun personröster
avvikelse gälleri procent

1Enköping 38,3 v
1Uppsala 3 1,5 c

c1,v12Tot/snitt 34,9
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Tab. 2 Andel för partierpersonröster deltagit i val i kommunerna isom
Uppsala län.

Parti Andel
36,5m
46,6c
40,6

kd 38,5
30
28,7s
28,6v
45,5övr

Kommentar: Personröstema påverkade sammansättningen i fullmäk-
tige, jämfört med personval tillämpats, i 2 länetsett system utanom av
6 kommuner. Sammanlagt kandidater2 blev valda med frångående av
listordningen. Andelen väljare i kommunerna ipersonröstatsom
Uppsala län uppgår i genomsnitt till 34,3 vilket lägreprocent, är än
riksgenomsnittet 35,2 procent.

kommunernaI inom Uppsala län andelen manliga kandidatervar
fick 20,6 kvinnligaFör kandidaterpersonröster procent.som var

motsvarande siffra 13,7 procent.
Den genomsnittliga andelen väljare i de kommunerpersonröstatsom

där fått betydelse för fullmäktigespersonröstema sammansättning är
34, 9 Andelen för manliga kandidater 21,9 och förprocent. procentvar
kvinnliga kandidater 13,0 procent.

Södermanlands län

Tab. 1 Avvikelser förhållandei till personvalett system utan

Kommun Andel Avvikelse Parti for vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent

Eskilstuna 33,7 3 fpl,s2
Flen 40 2 c1, ml
Gnesta 38 1 c
Oxelösund 50,8 1
Trosa 46,1 1 kd
Tot/snitt 41,72 8 c2,fp2,kd 1,m1,s(2)
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ideltagit i val i kommunernapartierför2 AndelTab. personröster som
Södermanlands län.

AndelParti
42,5
49,6

145,
40
34
28,7
28,6
45,6

i fullmäk-sammansättningenpåverkadePersonröstemaKommentar:
länetstillämpats, i 5personvalmedtige, jämfört utanett system avom

frångåendemedvaldakandidater blev8Sammanlagtkommuner.9 av
ii kommunernaväljareAndelenlistordningen. personröstatsom

högrevilkettilli genomsnitt 37,9Södermanlands län uppgår ärprocent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.än

manligaandelenSödermanlands läninomkommunernaI var
kvinnliga kandidater21,7 Förfickkandidater personröster procent.som

motsvarande siffra 16,2 procent.var
i kommunerdeväljareandelengenomsnittliga personröstatDen som

sammansättningfullmäktigesbetydelse förfått ärdär personrösterna
och förmanliga kandidater 21,9förAndelen procent41,7 procent. var

kandidater 19,8kvinnliga procent.

Östergötlands län

personvaltillförhållande utanl Avvikelser i ett systemTab.

för vilketPartiAvvikelseAndel personrösterKommun
avvikelse gälleri procent

1, 12Linköping 26,6 c
132,6Mjölby c
1Motala 32,4 s

11, l,3Norrköping 31,0 s mp
c2,fp2,mp(1),s(1)730,65Tot./snitt
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2 för partier deltagit i val i kommunernaTab. Andel ipersonröster som
Östergötlands län

Parti Andel
35,8m
39,6c
33,1

kd 30,8
30,2
26,9s
27,4v
32,1övr

påverkade sammansättningen i fullmäk-PersonröstemaKommentar:
jämfört med personval tillämpats,i fyra länetstige, system utanom av

kandidater invaldakommuner. Sammanlagt sju blev med frångående13
listordningen. Andelen väljare i kommunerna ipersonröstatsomav

Östergötlands till vilket lägre riksgenom-län uppgår 30,9 är änprocent
snittet på 35, 2 procent.

Östergötlands andelen manligakommunerna inom länI var
kandidater ñck 19,2 kvinnliga kandidaterFörpersonröster procent.som

andelen 11,7 procent.var
genomsnittliga andelen väljare i de kommunerDen personröstatsom

fullmäktigesdär påverkat sammansättning uppgår tillpersonröstema
Andelen för manliga kandidater 18,6 och för30,65. procentvar

kvinnliga kandidater 12,0 procent.
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Jönköpings län

personvalförhållande till utani ett systemAvvikelserTab. 1

Parti vilketförAvvikelseAndel personrösterKommun
avvikelse gälleri procent
cl,fp1,kd,(1),m(1)456,2Aneby
fpl,ml,v(l)348,0Eksjö

1,s1246,4Gislaved
cl,fpl,s(l)355,7Gnosjö

l46,9Habo c
fp1,kd 1,s24Jönköping 42,3

152,8Mullsjö
lkd 1,m2Nässjö 45,3

c2kd2m(l)s(1)654,2Sävsjö
l46,1Tranås c

v1cl, s1,3Vaggeryd 55,5
145,5Vetlanda m

c1kd1m(1)348,8Värnamo
s6,v2c8,fp6,kd(6),m(6),34Tot./snitt 47,1

ideltagit ival i kommunernapartierförAndel personrösterTab. 2 som
Jönköpings län

AndelParti
49,8m
59,5c
56,7

. 48kd
38,1
38,8s
38,8v
47,2övr

fullmäk-sammansättningen ipåverkadePersonröstemaKommentar:
samtligalänetspersonvaltil1ämpats,imedjämförttige, utansystemom

frângåendemedinvaldablevkandidaterSammanlagt 34kommuner.13
ii kommunernaväljareAndelen personröstatlistordningen. somav

riksgenom-högrevilkettill 46,3 änäruppgårJönköpings län procent
påsnittet 35, 2 procent.

kandidatermanligaandelenlänJönköpingsinomkommunernaI var
kandidaterkvinnligaFör29,4fick procent.personröster varsom

andelen 16,9 procent.
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Den genomsnittliga andelen väljare i de kommunerpersonröstatsom
där påverkat fullmäktigespersonröstema sammansättning uppgår till
47,1. Andelen för manliga kandidater 33,4 föroch kvinnligaprocentvar
kandidater 13,7 procent.

Kronobergs län

Tab. l Avvikelser förhållandei till ett personvalsystem utan

Kommun Andel Avvikelse Parti förpersonröster vilket
avvikelse1

Alvesta 37,9 v
L 42,7 , kd1 1

40,7 C
47,2

Tot/snitt 42,12 c1 vl1

Tab. 2 Andel förpersonröster partier deltagit i val i kommunerna isom
Kronobergs län

Parti Andel
43m
49,5c
42,8

kd 34,9
35,9
30,4s
42,4v
48,2övr

Kommentar: Personröstema påverkade sammansättningen i fullmäk-
tige, jämfört med personval tillämpats, i 4 länetsett system utanom av

kommuner.8 Sammanlagt kandidater blev5 valda med frångående av
listordningen. Andelen väljare i kommunerna ipersonröstatsom
Kronobergs län uppgår i genomsnitt till 39,0 vilket högreärprocent, än
riksgenomsnittet 35,2 procent.

kommunernaI inom Kronobergs län andelen manliga kandidatervar
fick 25,8 kvinnligaFör kandidaterpersonröster procent.som var

motsvarande siffra 13,1 procent.
genomsnittligaDen andelen väljare i de kommunerpersonröstatsom

där fått betydelse for fullmäktigespersonröstema sammansättning är
42,1 förAndelen manliga kandidater 29,7 och förprocent. procentvar
kvinnliga kandidater 12,4 procent.
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länKalmar

personvalförhållande tilll Avvikelser i ett system utanTab.

Parti för vilketAvvikelseAndel personrösterKommun
avvikelse gälleri procent
01, m12Borgholm 51,8
c1, kdl234,6Kalmar

l39,3Oskarshamn c
slm1,258,6Torsås

kd2238,3Vimmerby
944,52Tot/snitt

ival i kommunernadeltagit iför partierAndel personrösterTab. 2 som
Kalmar län

AndelParti
41,2m

1,15c
40,8
38,3kd
32,0
31,8s
36,3v
48,7övr

i fullmäk-sammansättningenpåverkadePersonröstemaKommentar:
i länetspersonval tillämpats, 5medtige, jämfört ett system utan avom

frångåendevalda medkandidater blevSammanlagt 9kommuner.12 av
ii kommunernaväljareAndelen personröstatlistordningen. som

vilket högregenomsnitt till 38,3 änärilän uppgår procent,Kalmar
riksgenomsnittet 35,2 procent.

kandidatermanligaandelenKalmar läninomkommunernaI somvar
kandidaterkvinnligaFör mot-26,9ñck procent.personröster var

svarande siffra 11,3 procent.
i de kommunerväljareandelen personröstatgenomsnittligaDen som

sammansättningfullmäktigesbetydelse för ärfåttdär personröstema
föroch30,9kandidatermanligaförAndelen procent44,5 procent. var

13,6kandidaterkvinnliga procent.
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Gotlands län

Tab. förhållande1 Avvikelser i till ett personvalsystem utan

Kommun Andel Avvikelse Parti för vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent
174,2 | J |Gotland 3 ml,mp1,v(l)

2 AndelTab. för partier deltagitpersonröster i val till kommunfull-som
i Gotlandsmäktige län

Parti Andel
47,8m
56,6c
47,4

kd 37,5
41,0
35,0s
41,5v
53,1övr

Kommentar: Personröstema påverkade sammansättningen i fullmäk-
tige, jämfört med tillämpats,personval i Gotlandsett system utanom
kommun. Sammanlagt kandidater blev3 valda med frångående av
listordningen. Andelen väljare i Gotlands kommunpersonröstatsom

tilluppgår vilket44,2 högre riksgenomsnittet 35,2är änprocent,
procent.

GotlandsI kommun andelen manliga kandidater fickvar som
28,9 kvinnligaFör kandidaterpersonröster motsvarandeprocent. var

siffra 15,3 procent.
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länBlekinge

personvaltillförhållande system utanettAvvikelser i1Tab.

Parti for vilketAvvikelseAndel persomösterKommun
avvikelsei
n1l, l32,9Karlshamn

32,7Karlskrona
34,6

c233,4Tot/snitt

ival i kommunernadeltagit ipartierförAndel personrösterTab. 2 som
Blekinge län

AndelParti
41,7m
48,9c
45,2
30,7kd
30,7
27,3s
31,2v
43,0övr

fullmäk-isammansättningenpåverkadePersonröstemaKommentar:
länetstillämpats, i 3personvalmedjämförttige, system utanett avom

frångåendemedvaldablevkandidaterSammanlagt 6kommuner.5 av
ii kommunernaväljare personröstatAndelenlistordningen. som

vilket lägre ängenomsnitt till är34,1i procent,uppgårBlekinge län
riksgenomsnittet 35,2 procent.

kandidatermanligaandelenBleking läninomkommunernaI var
kandidaterkvinnligaFör25,4fick procent. varpersonröstersom

sifframotsvarande 8,7 procent.
de kommuneriväljareandelen personröstatgenomsnittligaDen som

sammansättningfullmäktiges ärförbetydelsefåttdär personröstema
och för24,3kandidatermanliga procentförAndelen33,4 procent. var

kandidater 9,1kvinnliga procent.
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Skåne län

Tab. 1 Avvikelser förhållandei till personvalett system utan

Kommun Andel Avvikelse Parti för vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent

Bromölla 36,9 l m
Burlöv 33,4 1 c
Båstad 45,9 1
Hässleholm 43,1 7 c2,fp1,m(1),mp(l),kd

l folkets väl1
Höganäs 34,8 kd1
Hörby 36,5 l hörbypartiet
Klippan 37,0 1 c
Kristianstad 34,3 1 c
Kävlinge 31,9 l c
Lomma 27,5 bjärred-lommasl väl
Lund 30,3 3 cl,fpl,kommun-paitiet

studentema1
Malmö 30,9 l kd
Osby 43,5 cl,m2 l
Sjöbo 37,1 l c
Staffanstorp 33,7 1 m
Trelleborg 3 1,7 1 spi
Ängelholm 43,0 1 c

GöingeOstra 35,7 1 c
Tot./snitt 35,9 27 cl lfp3,kd3),m(4),

mp1övr5

Tab. 2 Andel för partier deltagit i val i kommunernapersonröster isom
Skåne län

Parti Andel
35,8m -
47,1c
42,1

kd 33,2
30,2
29,7s
32,0v
38,8övr

påverkadeKommentar: Personröstema sammansättningen i fullmäk-
tige, jämfört med personvaltil1ämpats,i länets18 33utansystemom av
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kandidater invalda med frângåendeSammanlagt blevkommuner. 27 av
i kommunerna i Skånelistordningen. Andelen väljare personröstatsom

vilket riksgenomsnittetlägre på 35,län uppgår till 234,2 är änprocent
procent.

län manliga kandidaterinom Skåne andelenkommunernaI somvar
kandidater andelenkvinnligafick För22, 8personröster procent. var

11,4 procent.
de kommunerandelen väljare igenomsnittligaDen personröstatsom

fullmäktiges tillsammansättning uppgårdär påverkatpersonröstema
kandidater för kvinnligaochAndelen för manliga 23,835,9 procentvar

kandidater 12,1 procent.

Hallands län

förhållande till personvalTab. 1 Avvikelser i ett system utan

Parti för vilketAvvikelseAndelKommun personröster
avvikelse gälleri procent

fp1,kd1,m(l)c1,4Falkenberg 49,1
Halmstad 36,9 1 s

47,5 1Hylte m
ml, spi12Kungsbacka 36,8

1Laholm 42,7
c2,fp1,m(1)4Varberg 42,0
c3,fp3,kd l,m4,s(l)1342,5
övr1 L

i kommunerna ipartier deltagit i valförTab. 2 Andel personröster som
Hallands län

AndelParti
41,1m
50,9c
48,5

kd 36,9
34,0
35,6s
38,5v
43,4övr

i fulhnäk-sammansättningenpåverkadeKommentar: Personröstema
i samtligatillämpats,personvaltige, jämfört med system utanettom

blev valda medSammanlagt kandidater13länets 6 kommuner.
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frångående listordningen. Andelen väljare ipersonröstatav som
kommunerna i Hallands ilän uppgår genomsnitt till 40,5 vilketprocent,

högre riksgenomsnittet 35,2är än procent.
kommunerna Hallands län andelenI inom manliga kandidatervar
fick 26,6 kvinnliga kandidaterFörpersonröster procent.som var

sifframotsvarande 13,9 procent.
genomsnittliga andelen väljare i de kommunerDen personröstatsom

där fått betydelse för fullmäktiges sammansättningpersonrösterna är
för manligaAndelen kandidater 28,6 och för42,5 procent. procentvar

kvinnliga kandidater 13,9 procent.

GötalandsVästra län

förhållandeTab. 1 Avvikelser tilli personvalett system utan
Andel Avvikelse Parti for vilketKommun personröster
i avvikelse gällerprocent

Bengtsfors 45,5 1 c
Borås 35,7 5 c3,fp1,m(1)
Dals-Ed 46,8 1 c

45,4 lEssunga m
Falköping 48,1 1 mp
Färgelanda 45,7 1 c

47,9 framGrästorp 1 för kommunen
Gullspång 49,3 2 °1S1

kdl,mplGöteborg 35,0 2
fpl,2 GzsframtidaGötene 47,0

Herrljunga 53,1 1 S
c2,fp1Härryda 32,8 3

1 kdKarlsborg 57,4
c1,m2Kungälv 38,9 3
fp2,c135,0 3Lerum

Lidköping 43,9 2 °1fP1
,kdMariestad 42,5 2 c 1 l

fp1.kd1,v(l)36,6 3Mark
Mellerud 44,7 1 S
Munkedal 47,9 k.s.s.f1
Mölndal 33,0 1

,mp45,3 4 m 1 l ,kd l ,Orust
folkviljan på 0rustl

2 kd 1,v lSkara 47,9
51,9 1 sotenäspartietSotenäs nya

Skövde 46,6 1
2 c1,mplStenugsund 42,1
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kdSvenljunga 42,3 l
3 ml,v1,kd(1)48,3Tanum

49,6 2 cl,komm.saml.1Tidaholm
fp2,v 1Tjörn 54, 1 3
cl,kdlTrollhättan 35,5 2

Töreboda 44,3 1 m
fp1,mplUddevalla 39,7 2
c3,fp1,mp(1)Ulricehamn 45,5 5

2 c1,fp147,0Vara
3 cl,fpl,kd(l)Vänersborg 42,5

Öckerö 47,4 l m
c2l,fpl5,kd(l0),m(8),Tot/snitt 44,3 73
mp6,s3,v(4),övr(6)

för partier val i kommunerna iTab.2 Andel deltagit ipersonröster som
GötalandsVästra län

Parti Andel
39,7m
52,2c
50,0

kd 39,3
35,3
35,5s
36,1v
49,5övr

påverkade sammansättningen i fullmäk-Kommentar: Personröstema
personvaltillämpats,i länetstige, jämfört med 37 49utansystem avom

frångâendekandidater blev invalda medkommuner. Sammanlagt 73 av
listordningen.

Götalandsi kommunerna iAndelen väljare Västrapersonröstatsom
vilket riksgenomsnittettill högre på 35,2län uppgår 39,6 är änprocent

Götalands andelen manligainom Västra länI kommunernaprocent. var
fick kvinnliga kandidaterkandidater 24,8 Förpersonröster procent.som

andelen 14,8 procent.var
andelen väljare i de kommunergenomsnittligaDen personröstatsom

tillfullmäktiges sammansättning uppgårdär påverkatpersonröstema
44,3 procent.
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Värmlands län

förhållandeTab. Avvikelser i till personval1 ett system utan

for vilketAndel Avvikelse PartiKommun personröster
avvikelsei t

Eda 49,7 c
1, m034,9F

36,6F m
35,8 sors

Karlstad 32,6
44,0Sunne

Säffle 40,6 v
v242,7T

1, l5 1,6
c2, 3,m3s1),v(3)2Tot/snitt 40,9

för partier deltagit i val i kommunerna i2 AndelTab. personröster som
Värmlands län

AndelParti
41,1m
52,0c
46,1

kd 33,1
41,0
30,9s
34,4v
50,9övr

påverkade sammansättningen i fullmäk-PersonröstemaKommentar:
personval tillämpats, i 9 länetsjämfört medtige, system utanett avom

valda med frångåendeSammanlagt kandidater blevkommuner. 1216
i kommunerna iAndelen väljarelistordningen. personröstatsomav

till vilket högreVärmlands i genomsnitt 37,3län uppgår är änprocent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.

manliga kandidaterVärmlands län andelenkommunerna inomI var
kandidaterkvinnligafick 24,5 Förpersonröster procent. varsom

sifframotsvarande 12,8 procent.
de kommunerandelen väljare igenomsnittligaDen personröstatsom

sammansättningtätt betydelse för fullmäktigesdär ärpersonröstema
för manliga kandidater och förAndelen 28,340,9 procentprocent. var

kvinnliga kandidater 12,6 procent.
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Örebro län

förhållande tillTab. 1 Avvikelser personvali ett system utan

Andel förKommun Avvikelse Parti vilketpersonröster
avvikelsei gällerprocent

Askersund 37,9 l m
Degerfors 36,6 l m
Hällefors 36,2 1 mp
Kumla 37,6 l

kd1,m1,v(1)Lindesberg 38,6 3
Ljusnarberg 45,8 1 s
Nora 41 1 v
Örebro ml,vl34,1 2
Tot/snitt fpl,kdl,m(4),mp(l)38,5 ll

S ,V31

2 för partier val i kommunernaTab. Andel deltagit i ipersonröster som
Örebro län

Parti Andel
39,8m
47,9c
49,1

kd 39,1
31,1
32,2s
32,8v
43,2övr

sammansättningenpåverkade i fullmäk-Kommentar: Personrösterna
tige, jämfört personval tillämpats, i länetsmed 8ett system utanom av

valda frångåendeSammanlagt kandidater blev medkommuner. 1112
Andelen väljare i kommunerna ilistordningen. personröstatav som

Örebro genomsnitt vilket högrelän i till 36,7uppgår änärprocent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.

Örebro manliga kandidaterkommunerna inom län andelenI var som
kandidaterfick kvinnliga21,4 Förpersonröster procent. var

motsvarande siffra 15,3 procent.
de kommunergenomsnittliga andelen väljare iDen personröstatsom

betydelse för fullmäktigesdär fått sammansättning ärpersonröstema
for manliga kandidater och för38,5 Andelen 23,8 procentprocent. var

kvinnliga kandidater 14,7 procent.
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Västmanlands län

förhållande tillTab. 1 Avvikelser i personvalett system utan

Andel Parti för vilketAvvikelseKommun personröster
i avvikelse
42,2 v
43,5

Sala 36,8
48,3 cv

övrlTot/snitt l l42,7

för deltagit val i i2 Andel partier i kommunernaTab. personröster som
Västmanlands län

Parti Andel
33,3m
50,6c
36,9

kd 31,5
31,6
26,5s
39,7v
56,2övr

fullmäk-påverkade sammansättningen iKommentar: Personröstema
tillämpats, länetsjämfört personval i 4tige, med ett system utan avom

kandidater blev valda med frångåendeSammanlagtkommuner. 511 av
iväljare i kommunernalistordningen. Andelen personröstatsom

vilket lägrelän i genomsnitt till 33,0Västmanlands uppgår ärprocent,
riksgenomsnittet 35,2än procent.

Västmanlands andelen manligakommunerna inom länI var
kandidaterkvinnligakandidater fick 20,6 Förpersonröster procent.som

motsvarande siffra 12,4 procent.var
kommunerandelen väljare i degenomsnittligaDen personröstatsom

sammansättningfått betydelse för fullmäktigesdär ärpersonröstema
och förför manliga kandidater 25,3Andelen42,7 procentprocent. var

kvinnliga kandidater 17,4 procent.
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Dalarnas län

Tab. 1 förhållandeAvvikelser i till personvalett system utan

AndelKommun Avvikelse Parti för vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent

Avesta 54,3 l c
Borlänge 39,9 c1,v12
Falun 36,7 kd1,spil2
Gagnef 47,0 l s
Hedemora 44,9 1 s
Leksand 42,2 1 v
Mora 46,4 1 c
Smedjebacken 35,2 kd1
Säter 46,1 1 v
Älvdalen 48,5 l m
Tot/snitt 44,1 c3,kd2,m(1),s(2),12

v3,övrl

Tab. 2 Andel för partier deltagit val i kommunerna ipersonröster isom
Dalarnas län

Parti Andel
56,8m
52,8c
46,5

kd 43,7
38,0
38,9s
40,2v
47,4övr

påverkade sammansättningen i fullmäk-Kommentar: Personröstema
tige, jämfört personval tillämpats, i länetsmed 10ett system utanom av

frångåendekommuner. Sammanlagt 12 kandidater blev valda med15
listordningen. väljare i kommunernaAndelen ipersonröstatav som

genomsnittDalamaslän i till vilket högreuppgår 42,2 är änprocent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.

kommunerna inom Dalarnas län andelen manliga kandidaterI var
fick kvinnliga kandidater28,9 Förpersonröster procent.som var

sifframotsvarande 13,4 procent.
andelen väljare de kommunergenomsnittliga iDen personröstatsom

där betydelse för fullmäktiges sammansättningfått ärpersonröstema
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manliga och förAndelen för kandidater 30,544,1 procentprocent. var
kvinnliga kandidater 13,6 procent.

Gävleborgs län

förhållande till personvalTab. 1 Avvikelser i ett system utan

Parti för vilketAndel AvvikelseKommun personröster
avvikelse gälleri procent

Bollnäs 37,6 1 mp
Gävle l33,4
Hofors 36,0 1 c
Hudiksvall 140,5
Ljusdal 140,0 mp
Nordanstig 147,4 mp
Ovanåker 47,2 1 m
Söderhamn 4 1,9 l s

c2,fplm(l),mp(3),s(l)Tot/snitt 840,5

ival i kommunerna2 Andel för partier deltagit iTab. personröster som
Gävleborgs län

AndelParti
39,0m
52,9c
45,0

kd 42,5
35,6
31,2s
36,9v
50,1övr

i fullmäk-sammansättningenpåverkadeKommentar: Personröstema
tillämpats, i länetspersonval 8tige, jämfört med ett system utan avom

frångåendemedblev valdaSammanlagt 8 kandidaterkommuner.10 av
ii kommunernaAndelen väljarelistordningen. personröstatsom

vilket högregenomsnitt tilli 37,4Gävleborgs län uppgår är änprocent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.

manliga kandidaterGävleborgs län andelenkommunerna inomI var
kandidaterkvinnligafick 21,8 Förpersonröster procent. varsom

motsvarande siffra 15,6 procent.
kommuneri deandelen väljaregenomsnittliga personröstatDen som

sammansättningfullmäktigesfått betydelse för ärdär personröstema
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för manliga kandidater förAndelen 26,2 och40,5 procent. procentvar
kvinnliga kandidater 14,3 procent.

Västernorrlands län

förhållande tillTab. l Avvikelser i ett system utan personval

Avvikelse Parti för vilketAndelKommun personröster
avvikelse gälleri procent

Härnösand 41 l
kdSollefteå 36,6 1
c2,fp1Sundsvall 33,6 3
fp1,m1Timrå 43,0 2
mp1, slÖrnsköldsvik 36,6 2
c2,fp3,kd(1),m(1),Tot/snitt 38,2 9
mP1,S 1

val i kommunerna i2 för partier deltagit iTab. Andel personröster som
Västernorrlands län

Parti Andel
39,4m
47,5c
45,9

kd 39,3
41,7
31,9s
32,9v
48,6övr

sammansättningen i fullmäk-påverkadePersonröstemaKommentar:
i länetspersonval tillämpats,tige, jämfört 5med system utanett avom

frångåendekandidater blev valda medSammanlagt 97 kommuner. av
iväljare i kommunernalistordningen. Andelen personröstatsom

i till vilketVästernorrlands län uppgår genomsnitt 36,5 ärprocent,
riksgenomsnittet 35,2högre än procent.

andelen manligaVästernorrlands läninomkommunernaI var
kvinnliga kandidaterkandidater fick 21,0 Förpersonröster procent.som

motsvarande siffra 15,5 procent.var
i de kommunergenomsnittliga andelen väljareDen personröstatsom

betydelse för fullmäktiges sammansättningdär fått ärpersonröstema
förmanliga kandidater ochAndelen for 22,738,2 procentprocent. var

kvinnliga kandidater 15,5 procent.
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Jämtlands län

Tab. l Avvikelser förhållande tilli personvalett system utan

Andel Avvikelse PartiKommun för vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent

Bräcke 54,7 l m
Krokom kd44,6 1
Strömsund 43,7 1 m
Östersund fp1,41,8 4 kd1,m1,s(l)
Tot./snitt ipl,kd2,m(3),s(46,2 7 1

förTab.2 Andel partier deltagit i val i kommunerna ipersonröster som
Jämtlands län

Parti Andel
44,5m
57,4c
48,5

kd 37,1
38,2m
38,6s
38,7v
45,3övr

påverkade iKommentar: sammansättningenPersonröstema
tillämpats,ifullmäktige, jämfört med personval 4system utanom av

länets kommuner. Sammanlagt kandidater blev invalda med8 7
Andelenfrångâende listordningen. väljare ipersonröstatsomav

län vilketkommunerna i Jämtlands uppgår till 43,8 högreär änprocent
inom Jämtlandsriksgenomsnittet pâ 35, 2 I kommunerna länprocent.

andelen kandidater fickmanliga 30,4 Förpersonröster procent.var som
andelenkvinnliga kandidater 13,5 procent.var

andelen väljare i de kommunergenomsnittligaDen personröstatsom
påverkat fullmäktiges tilldär sammansättning uppgårpersonröstema

manliga kandidater och förAndelen för 27,544,3 procent. procentvar
kvinnliga kandidater 16,8 procent.



261Bilaga 31999:136SOU

Västerbottens län

personvalförhållande tillAvvikelser i ett system utanTab. l

Parti för vilketAvvikelseAndelKommun personröster
avvikelse gälleri procent
c1,kd23Lycksele 51,4

152,9Malå v
kd1,ml,mp(1),s(1)4Skellefteå 36,6
c1,fp1,m(1)355,3Storuman

sl01,2Umeå 38,5
lVilhelmina 53,7 c

c1,s12Vindeln 55,1
c5,fp1,m(2),mp(1),16Tot/Snitt 49,0
kd3,s3,v(1)

ival i kommunernadeltagit ipartierför2 AndelTab. personröster som
Västerbottens län

AndelParti
46,9m
53,0c
51,7
45,0kd
35,7
34,9s
44,7v
48,5övr

i fullmäk-sammansättningenpåverkadePersonröstemaKommentar:
länetsipersonval tillämpats, 7jämfört medtige, system utanett avom

frångåendevalda medblevkandidater16Sammanlagtkommuner.15
ii kommunernaväljareAndelenlistordningen. personröstatsomav

högrevilketgenomsnitt till 42,0 äruppgår iVästerbottens län procent,
riksgenomsnittet 35,2 procent.än

manligaandelenVästerbottens läninomkommunernaI var
kandidaterkvinnligaFör27,9fickkandidater personröster procent.som

motsvarande siffra 14,1 procent.var
de kommuneriväljareandelengenomsnittliga personröstatDen som

sammansättningför fullmäktiges ärbetydelsefåttdär personröstema
föroch32,8manliga kandidaterförAndelen procent49,0 procent. var

16,2kvinnliga kandidater procent.
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Norrbottens län

Tab. 1 Avvikelser förhållandei till ett personvalsystem utan

Kommun Andel Avvikelse Parti för vilketpersonröster
i avvikelse gällerprocent

Boden 36,3 1 c
Kalix 32,9 l m
Pajala 55,7 l v
Piteå 28,4 1 v
Övertorneå 75,2 4 c1,kd1,s(1), norrb.

Sjukvårdsparti1
Tot/snitt 45,7 8 c2,kd1,m(1),s(l),

v2,övr1

Tab. 2 Andel för partierpersonröster deltagit i val i kommunerna isom
Norrbottens län

Parti Andel
39,7m
46,6c
42,7

kd 37,7
36,1
39,5s
33,0v
46övr

Kommentar: Personröstema påverkade sammansättningen fullmäk-i
tige, jämfört med personvaltil1ämpats,i länets5 14system utanom av
kommuner. Sammanlagt kandidater blev8 invalda med frångående av
listordningen. Andelen väljare i kommunerna ipersonröstatsom
Norrbottens län tilluppgår 39,4 vilket högreärprocent än
riksgenomsnittet på 35, 2 procent.

kommunernaI inom Norrbottens län andelen manliga kandidatervar
fick kvinnliga27,9 kandidaterFörpersonröster procent.som var

andelen 11,5 procent.
Den genomsnittliga andelen väljare i de kommunerpersonröstatsom

där påverkat fullmäktiges sammansättning tilluppgårpersonröstema
45,7 manligaAndelen för kandidater 35,0 och förprocent. procentvar
kvinnliga kandidater 10,7 procent.
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års försöksval1994ideltogkommunerSpecialstudie de somav

medförsökgenomfördeskommunfullmäktigetillvalårsI 1994
Helsingborg,Vaggeryd,Linköping,Solna,sju kommuner,personval i

Övertorneå. dåÖstersund personvalssystemoch DetVänersborg, som
användes i 1998med dethuvudsakitillämpades överensstämmer som

utvärderinggjordevalkretskommitténochNomineringsrätts-val.års en
ff..1996:66,s 41personval SOUUtvärderatförsöksvalårs1994av

årsmaterial från 1994valstatistisktjämföraintressantkanDet attvara
motsvarande försökaval förårsmaterial från 1998 attförsöksval med

där detfotfästevunnit prövatspersonvalsystemetbildsiggöra av omen
redovisas sådantnedantab. och 2mark. I 1detellertidigare, tappatom

material.jämförande

försökskommunerna.1998 i de sjuår 1994 och17 PersonvalTab.

AvvikelseValdapåmandat OrdnadeAntalAndelKommun person-
listordningfrånpersonrösterpersonröstei %röster

r
9898 9494989494 989894Valår
20746 7616122,8 27,5Solna

201l12 82079 7926,6Linköping 23,1

312 31512154155,5 4159,7Vaggeryd

010 l91665 96529,724,2Helsingborg

3013914 13515142,532,9Vänersborg

4491218 9757541,828,6Östersund

43ll 8Övertorneå ll 8353975,273,2

1870 l 16893 7740741142,7Tot/snitt 37,7

andelenökadeförsökskommunemasjudeIKommentar: sex av
antaletökadekommunernafyrapersonröstade något. Iväljare avsom

kommuner.skedde iminskningmedan treledamöterpersonvalda en
med tvåökadeledamöterpersonvaldaantaletsammanlagdaDet

fullmäktige-innebär 17till 70. Detta procentfrån 68 att avpersoner
valårsför 1994siffraMotsvarandepersonvalda.ledamöterna varär

listordningenfrånavvikelserantaletsammanlagdaDet16,5 procent.
tillökade från 18.11
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+6,m
+5c
+6

-4kd +1,
+5mp
+6, -1s
+5, -2v

oför. l+2,övr

SCB.1996:66,RSV,Källor: SOU
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