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LejonBrittastatsrådetTill

områdetkonstitutionelladetpåreformertraditionharSverigeI av
finnavarithar attgenomgående strävanvarsamhet. Enmedgenomförts

harfallvissamajoritet. Ipolitisk enbredsamlakunnatlösningar ensom
diskussion.tidslängreefterförstuppnåskunnatenighet enbredsådan

detpersonval iinslagetökafråganmed att avfalletvarithar omSå
ochomgångarolikaihadefråga utrettsDennavalsystemet.svenska

riksdagspartiernamellanöverläggningaringåendeförföremålvarit
personvalinslagmedvalsystemdet avenhälligt antogriksdageninnan

deihadeDessförinnan ettval.års1998ifullttillämpades utsom
tillämpatspersonvalssystem ensomlikartatdelarnagrundläggande

iochvalkommunalaårsi 1994kommunervissaiförsöksverksamhet
ipersonvalsinslagInförandet ett1995.Europaparlamentet avtillvalet

mycketföregåttsha noggrannadärför sägasmåste avvalsystemet
förberedelser.ochöverväganden

förutsedelarallaisvårtdet attemellertid ärvisar attErfarenheten
komplexasåäriändringaringripande system somföljderna merav

undersammanhangskildaidärförharDetvalsystem.ettsom utvecklingenföljaangelägetdet attframhållits är nogaattreformarbetet
parlamentarisktharbakgrunden ettdenBl.a.området. motpå

uppgiftival, fått attårs1998utvärderingförRådetråd, avsammansatt
praktiskaochorganisatoriskaekonomiska,tekniska,deutvärdera
uppmärk-särskildägnavalsystemet attsamtdeteffekterna nyaav

perspektiv.demokratisktettsystemetkonsekvenserna uråtsamhet av
detförbl.a. attjuni 1997iredanrådettillkallabeslutade attRegeringen

ochanalyseravalårs närmare1998företidgodimöjligtskulle attvara
vilketpå sättochstuderas närmareskullefrågorvilkakonkretisera som

skedeinledandedettaiarbeterådetsdelviktigske. Enskulledetta av
vetenskapligt sättpåsakkunskap ettsig knytatilli sombestått atthar

analyserutföraochundersökningar avolikagenomförakunnat
Statsvetenskapligatill deanknytningmedForskareresultat.framlagda

haruniversitetUmeåochGöteborgsStockholms,vidinstitutionerna
ochundersökningarutföraområdenolikapåföranlitats attdärefter

svenskadetdelarskildavittbelyser avförfatta rapporter som
intedockharFörfattarnakonsekvenser.dessochpersonvalssystemet
medfrågorpåinuppdragsinaförinommöjlighethaft att ramen



analysanknytning till Europaparlamentsvalet 1999. Endirekt närmare
sammanhang.val får därför ske idetta ett annatav

i denna antologi kommerForskningsrapportema attpresenterassom
för rådets kommandemycket värdefullt underlag övervägan-utgöra ett

visa sigockså min övertygelse de kommerden. Det utgöra ettär att att
för denvalforskningen stimulansbetydelsefullt bidrag till samt en

grundläggande demokratiska frågorföras ifortlöpande bördebatt som
valsystemets utformning.t.ex.som

Sten Olsson
utvärdering års valordförande i Rådet för 1998av
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personvalförPremiär

MöllerochHolmberg TommySören

förval Premiärårs1998handlar ärbokdennapåTiteln omsom
personval 1998förpremiärvarkendetpersonval. Noga taget nuvar

ägdevalårs1994Redan imening.striktpersonval i eneller ett
svenskadet förstaiochsju kommuneri ävenförsöksverksamhet rum

möjlighetfannshölls 1995, attEuropaparlamentet,tillvalet som
frågadetvalårs ettmed 1998ochiförstMen ompersonrösta. var

vilket göroch kommunernalandstingenriksdagen,personval tillsamlat
meningdefinitivipersonvalspremiärtalamöjligtdet att merom en -

väljarnaförfinns attmöjlighetdenbetraktarförutsatt att som numan
önskar,sådessai den månockså,partiröstenvid sidan avge ensomav

förvisso intesaknaspersonvalssystem. Detsärskild personröst ettsom
halvmesyr,valsystemetdet ärkritiska somattröster ennyamenarsom

framföralltuppkommer,effekterpositivadetillledakansvårligen att
brukarpersonvalsanhängaredemokrativitalisering, angeifråga somom

personval.förhuvudmotivetsom
valsystemtvåoch BelgienDanmarkivalsystemen somLiksom -
reformarbetet-svenskainspirationskällor i dettjänakommit att som

väljarefrivillighet. Depåpersonvalssystemetsvenskadet sombygger
partival.sittförinomsärskild personröstkanönskarså ramenavge en

krävs attinvald på personrösterbliskallkandidatFör att en
han/honsåtillräckligt många personröster atterhållervederbörande

femochriksdagsvaletiåttagäller procentden spärrgräns sompasserar
val.övrigaiprocent

och 50mellan 30 procentbedömningPersonvalskommitténs attvar
särskildmöjlighetenutnyttjaskulle attsiktröstande påde enavgeav

erfarenheter-pågrundade sigBedömningenriksdagsvalet.ipersonröst
detpåminnerdelvisvalsystemBelgien,ochDanmark omi just varsna

medåterigenförväntades,kommunalvaletSverige. Igäller isom nu
SOUandel personrösterhögreerfarenheter,dessatillhänvisning en

1993:21.
tillledaskallpersonvalssystemetdetFörhoppningen enär att nya

isärskiltförväntas,politikernaoch valda;väljaremellankontaktbättre
tydligarepå sättfolkvaldadesynliga. När ettblivalkampanjema, mer
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politikerförtroendet skallfolkvalda förhoppningen ocksåblir just är att
förbättras.

reformförsiktigEn

kunnatkompromiss. Vissa partier hadevalsystemetDet är ennya
väljarna inflytandedet gällerlängre övernär att personsamman-ge

KonkretAndra visade tveksamhet.i de folkvaldasättningen organen.
till storlek.uttryck i fråganmotsättningkom denna spärrgränsemasom

parti skulle krävaspå respektiveandel de avgivnaHur rösternastor av
hjälp personrösterkandidat skulle bli invald med Deför att aven

femriksdagsvalet ochblev åtta ienadesnivåer procentprocentman om
Europaparlamentet.kommunfullmäktige ochval landsting,för övriga

beträffandeoenighet förelågvissMen spärrgränsemaäven om en
förväntadespersonvaletsjälva det genomslagoch därigenom som

fortsättningendet irådde enighetinnebära,komma ävenattatt om
förmöjlighetpartival. skulle finnasskulle fråga Detprimärt ettomvara

särskildför partivalönskadeden så inom sittatt avge enramensom
denna basalaanledning understrykafinnsDetpersonröst. att

medSyftettill grund för det valsystemet.utgångspunkt, ligger nyasom
politisktparticentreratföljaktligen intereformen ersättaatt ettvar

det gamlakompletteramed personcentrerat, utan attettsystem
Lagstiftarens intentionpersonvalsinslag.paitivalsystemet med ett var

det rådandeslå vakt systemet.att om
personvalsinslagetMedintention kan mycketdennaOm sägas. -

fröhar onekligenalltför blygsamtmånga ettärmenarsom -
nyordning för vårtinnebärasikt kan kommainplanterats på att ensom

givetvisblir fallet återstårHuruvida detta verkligenpolitiska attsystem.
alltid bör skiljaframhålla delsVad viktigt ärär attatt sommanse. som

utfallet bördels i värderingenintentioner och utfall ochmellan av -
rad olikakonstituerasinte baraåtanke politiskaha i systematt enav

viktigaste,deendastvalsystemetinstitutioner, är änen, om en avvarav
eller mindreochandra komplexaockså uppsjöutan merav en av

svenskadenstrukturer. här erinrasvårpåverkade Låt attomoss
verksamhetenpolitiskastarkt particentrerad. Denpolitiska kulturen är

slårpartiema,de politiskabedrivs främsti Sverige genom
huvudbetänkandeförsta meningen i sittpersonvalsutredningen fast i

personvalssystemetstolkningOch någonSOU 1993:21 9. avannans.
möjlig. Dockförbli, alltså knappastskallintentioner den så ärän att

existerandeför detdet inomhoppades lagstiftaren systemetatt ramen
livaktigaformdemokratisk vitalisering iskeskulle meraven
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ökatochvaldaochväljaremellankontakterbättrevalkampanjer,
partier.ochpolitikerförförtroende

förhoppningarocharhågorF

hindratinteharprägelförsiktighetensbarpersonvalsreformenAtt
ochfarhågoruttryckafrånanhängare attellerskeptikervarken

förutsättningar-förändraförväntasvalsystemetDetförhoppningar. nya
oönskadedepekatharSkeptikemapolitik.svenskförna underiakttagaskunnatpersoniñeringden somkonsekvenserna av

ytterligare genomförutsätts accentuerasochår somsenare ochavideologiseringochkändisñxeringförRiskenpersonvalsinslaget.
sålundaharsakpolitikförintresseminskatöverhuvudtaget ett

ökadedärmedochpartierförsvagadeförliksomframhållits, --
ocksåharManförsamlingarna.folkvaldadeibeslutssvårigheter

förpåöka ettroll kommer attförfarhågor attuttryckt pengamas
ettekonomiskaDels resurserattskadligtdemokratin sätt. genom

orättvisorvalresultaten;iutslagkanotillbörligt sättoch geannat mer
kanvissamedochi attkandidaterolikamellanuppkommabefaras

intresse-ochföretagfrånbidragomfattandeerhållakomma att
förväntaskanbindningspecielldels attorganisationer; engenom

förlängningenibidragsgivareochkandidater sommellanuppkomma
personvaltillskeptikemaharVidarekorruption.ökadinnebärakan

ochKvinnor,missgynnas. ungavissaförrisken attpå grupperpekat
harFarhågorförlorarkategorier.sannolikahar nämntsinvandrare som
harvalsystemetvaldeltagande. Detminskat nyaföruttryckts ettockså

förmodadesvilketsvårförståeligt, geochkrångligtbeskrivits som
väljargrupperbredablandalienationochmisstroökadtillupphov

1998.MöllerJohansson
tillkritiskapersonvalsanhängamaentusiastiska varÄven de mest
tillfåFöringenting.justsidanandraåsigförväntadeDereformen.

avsevärtmenade merkrävdes,demokrativitalisering enman,stånd en betraktadesPersonvalsinslagetvalsystemet.reforrneringlångtgående av
halvmesyr.ensom föresåvälvalsystemetdetrecensioneroch nyaDebattinlägg av -

fåytterstBetecknande är attsaknats.inteharvalårs1998eftersom - påfallandepassivitet ärPartiemasvalsystemet.detförsvarar nya
varitharkommentatorerflestaff.. De1999:105m.fl.Petersson
medfrämstkatastrofuttryckhar använtvissaoch somkritiska -

1999.Gilljamselågblev t.ex.andelen personröstertillhänvisning att
riskerarfördelarvalsystemetsgamladetinnebördenmed attFarhågor,

haruppnås,kunnateffekterpositivanågraförlorade attutangåatt



personval10 Premiär för SOU 1999:92:

dryftats. slutsats demokratirådDen SNS för i sinstannarsom
granskning valsystemetdet regering och riksdag börär attav nya

antingen återgång till det gamla valsystemet elleröverväga en en
vidareutveckling personvalet till obligatoriskt personval inomav ramen
för partilistor Petersson m.fl. 1999: 133.

hybridmodell införts såledesDen närmastsom nu anses
definitionsmässiga grunder omöjlig. Ambitionen det skulleattvara vara
möjligt komplettera det gamla partibaserade valsystemet medatt ett
personvalsinslag, och därmed tillföra några positivapersonvaletsav

samtidigt behålleregenskaper det gamla förtjänster,systemetssom man
dömd misslyckas. sittagår inte två stolar.Detär att att
Bedömningen framstå överdrivet dyster. kanmå Noteras attsom

samhällsdebattörer i nyligen utgiven skrift frånåtta Denen nya
välfärden diametralt bedömning. Reglemagör ärmotsatten

slår debattörema fast.utmärkta, de åtta Problemet sägs attvara
möjligheterpartierna inte vill tillvarata de erbjudersystemetsom

m.fl.Adamsson 1999:7.
Vi finner ingen anledning gå i polemik någon dessaatt mot av

möjligen finnas anledningbedömningar. Det kan påpeka, detatt att
framstår väl tidigt definitivt döma det valsystemet.ännu att utsom nya

bok debattinlägg idenna inget den meningen denMen är att utmynnar
i rekommendation. syfte hjälp omfattandenågon Dess medär att ettav

material sökaempiriskt besvara antal frågeställningar varitett som
föremål för såväl debatt spekulation.som

Frågeställningar

centrala aktörer kan direkt eller indirekt involverade iFyra sägas vara
det valsystemet väljarna, kandidaterna, partierna och medierna.nya -

för detSamtliga aktörskategorier har eller mindre tydligtett mer ansvar
vilket det valsystemet utfaller.påsätt nya

förväntas inte tidigare, in iImplicit väljarna bara, sigsättasomnu
alternativ de olika partierna tillhandahåller. börde politiska Desom

för olikainformerade vad de enskilda kandidaterna står iäven omvara
välinformerade kandidater-avseenden. Frågan hur väljarnaär omvar

personvalspremiären de förväntningar fannsna Innebar att som om
detökade kontakter och förstärkt förtroende uppfylldes Och hur blev

och skullemed farhågorna personvalssystemet för krångligtattom var
leda till minskat valdeltagandeett

oklar. har sidanPartiemas roll delvis något åDeär ettena
för det valsystemet fungerar väl. Degemensamt attansvar nya

förväntas stödja enskilda kandidater bedriverochuppmuntra som
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Å maktfrågasamtidigtdetsidanandrapersonvalskampanjer. är somen
fastställauppgifttidigare iliksomharspel. Partierna attpåstår

inteintresse någotderasdärmed i avstegliggerlistordningen. Det att
sammanhållningpartiernasriskfinnssiktdenna. Påfrån attsker en

personiñering. Huri ökadresulterarpersonvalssystemeturgröps enom
partiorganisationemahanteraderisk Hurpå dennapartiernaser

viktigastekandidatemaDentillstödVilketpersonvalspremiären gavs
dentillvaravilka detkandidaternagäller togdet ärfrågan när somvar

så mångavarförpersonvalskampanj ochbedrivamöjligheten attnya
deeffekterhade någrapersonvalskampanjemaFråganavstod. omom -

tanke påmedminstinteockså central;fler personkrysstillledde är-
mödandetskall värt att satsakandidaterframtida anseom

kampanjer.personliga
ochinformationförmedlaalltidrollcentralaMediemas attär som

kandidaterenskildautsträckningvilkenigranska. Frågankritiskt är
Ficklokalmedia.iriksmedia såväligranskadesochexponerades som
ochsakfrågomapartierna,medkonkurrensenplats ikandidaterna

uppmärksammademediarollnågondetspeladeOchpartiledarna om
kandidatkännedomtill ökaddetLeddekandidaterolika t.ex. en

uppläggningBokens

ñnansieringsfrågan,studieinleds medempiriska analysernaDe aven
GidlundGullanpersonval.problemen kringkänsligasteallradeett av

liggerTonviktenantal länder.frånerfarenheterhär stortettanalyserar
begränsaförlösningarOlikavalkampanjema. attfinansieringenpå av

kandidaterolikamellanresurstillgångiolikheterminskaochkostnader
olikaliksomKorruptionsproblemet,uppmärksammas.partieroch

särskiltregelövervakning,för utrymme.system ges
konsekven-kringstudiestudie följskomparativaDenna enupp av

Gullanpartiñnansiering.svenskförpersonvalsreformenavserna
vilkariksdagsvalet:sig härMöller koncentrerarochGidlund Tommy

deiombudsmännenhurochefterlevdes dehurfanns,regler ser
ñnansieringsfrågomapartiorganisationema påregionala

ochperspektivet närmareMöllervidgar TommykapitelI sernästa
Nominerings-sådana.partiernaimplikationer förpersonvaletspå som

maktför-Fråganfokus.står i ärvalkampanjemaoch omprocessen
eftersträvadedenhurochförskjutitspartiernainomhållandena men

Uppfattasutfallit.partiochmellanbalansensvårfixerade person
ellervitaliseringpartiorganisationemapersonvalssystemet som enav

överlevnadpartiernashot motettsom
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inte lika avgörande problem partiöverlevnad icke destoEtt som men
problematik imindre viktig samband med personval mediernasär

informationssamhälleagerande. modernt det i praktiken omöj-I ärett
tillligt nå de många människorna mediernas medverkan.utatt utan

Mediernas insatser, eller brist insatser, kan alltså hjälpa eller stjälpapå
personvalsreform. och Johanssons studie hurKent Asps Bengten av

rikstidningama och urval lokaltidningar skötte bevakningenTV, ett av
första personvalet pusselbit till hur premiären utföll.det centralger en

från tidigare studier kandidater förhållandevisVi svenska ärattvet
valsystem har varit partiorienterat. Enskildaokända. Vårt extremt

kandidater har kommit i skymundan. krävs rejäla kampanjinsatserDet
fåför bryta anonymiteten och åtminstone sitt känt. Martinatt namn

personvalskampanjerBrothéns analys i kapitel 6 gäller kandidaternas -
genomförde och gjorde. centrala fråganvilka några vad de Densom

Fick kandidaterkarnpanjema lönade sig studeras också. bedrevom som
fler kandidater bedrevpersonvalskampanjer kryss inte någraän som

kampanjer
lågt valdeltagande ochInvandrare i Sverige har underrep-ärett

resenterade i valda församlingar. Frågan personvalsrefonnenär om
bidrar till underlätta invandrarnas politiska deltagande elleratt om

marginalisering.reformen ytterligare ökar invandrarnas politiska
frågeställningoch Bäck studerar denna centralaMaritta Soininen Henry

personvals-analysera hur invandrarkandidater utnyttjadeattgenom
klarade sig igenom nominerings-institutet och hur de partiernas

processer.
Håkanssons analys vilka kandidaterAnders typer somav av

personröstningen inledergynnades respektive missgynnades 1998av
kapitel fokuserar väljarna använde detsvit på hur nyasomen av

officiellapersonvalsinstrumentet. Håkanssons studie bygger på den
skildring det gick förvalstatistiken och inte bara bred hurger en av

kandidaterkandidater också tolkning varför vissaolika utan en av
missgynnades personröstningen.gynnades medan andra av

bland medborgarnaPersonvalets legitimitet och opinionsstöd
kapitel. analyserar ocksåstuderas i Sören Holmbergs Han personröst-

väljarperspektiv.omfattning, utbredning och kvalitet Ettningens ettur
personkryssar mycketpersonval där mycket få deltar, där vissa grupper

andra och där kandidaterna okända för de flesta väljare, ärän ärmer
tänkte sig.inte vad konstruktörema det svenska personvalssystemetav

hur det blevFrågan 1998är
i sitt kapitelJohansson delvis frågeställningarFolke tar upp samma

landstingsvalen, inte påtonvikt ligger kommun- ochhansmen
kapitel. Johanssons analysriksdagsvalet i Holmbergs Men ärsom

lokalaväljamivån. studerarockså bredare och går Han ävenutöver
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kommunalafinansieringenbl.a.aktiviteter,politikersoch avpartiers
bedrevs.kampanjemahurochpersonvalskampanjer

skulledenpersonvalsreformen attinförfarhåga varEn restessom
såochkryss änfåskullepolitiker mestKändakvinnor.missgynna

WängnerudLenakvinnor.oftare änpolitiker mänkändalänge är
analyseraoch1998riksdagsvalet processernagick idethurundersöker

mycketväljamivå. EnpåliggerstudiehennesiTonviktenbakom.
tillleddepersonvaletbesvaras ärfrågadiskuterad omsom

kvinnligaförkryssatenderadekvinnor attdvs.könsröstning, att
manliga.kryssade föroftastmedan männenkandidater

ocksåfarhåga togsstuderar uppHenrik Oscarsson somannanen
missgynnasskullepolitiker avpersonvalsreformen attinför unga- medelålderskändasällan likapolitiker ärpersonröstningen. Unga som

anonymi-skulle den störrekvinnorgällerdetPrecis näräldre.och som
1998utfalletstuderarOscarssonpolitiker.främstdrabba yngreteten

Bland annatbeslutsprocesser.väljarnastonviktsärskildmed en
respektiveålders-tilltendensväljarnassystematiskthanjämför

könsröstning.
politiskaiåsikterolikasällaninteharSverigeivaldaochVäljare

riksdags-visathartrettio åren attdeunderStudier senastesakfrågor.
cirka 30majoritetsâsikter i procentolika avharväljareochledamöter

åsiktsöver-huranalyserarBrothénsakfrågor. Martinundersöktaalla
väljareoch utkandidaterriksdagsledamöter, sermellanensstämmelsen
inställningenochpersonvalsreformenbedömningengällerdetnär av

personvalspelregelkonstitutionellpersonval. En somframtidatill ny
Denpolitiken.inomnivåerallapåförankradbrettnaturligtvisbör var
ochattityderpolitikernasalltsålegitimitetsfrågan ärviktiga om

ellerväljarnasmedsamklangi ompersonvalet ärbedömningar av
sakfrågor.mångasåibristfälligåsiktsöverensstämmelsen är som

olikaifalletofta ärprecispersonvalsfrågan, somFrågan är om
partipolariseradeåsikterelitens ärkaraktäriseras att mersakfrågor, av

riksdagsledamöterna omuttryckt oenseKonkret är merväljarnasän
väljarnaframtidoch änutformningpersonvalets

redaktörema.sammanfattningkortfattadmed avavslutasBoken en
begränsad.naturligtvissvenskt ärpersonval nogerfarenhetVår av

gångskalafullibara prövatshar enpersonvalssystemetDet nya
valårs998JutvärderingförRådetforskning avhittills. Den som

antal slutsatserdramöjligheter ett avvissa attdockinitierat ossger
detkommerslutsatsernapolitiskaempirisk Deochteoretisk natur.både

sammanhangidraRådet annatettattparlamentariskt sammansatta
Westerståhlvad JörgenerinraanledningfinnsAvslutningsvis att om

personval,forskningsrapport somtidigaretillinledningen omiskrev en
resultat1993. DearbetePersonvalskommitténstillanslutningiutgavs
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forskarna den gången redovisadesom förmodades stöd för dege
såvälargument personvalsanhängaresom personvalsmotståndaresom

nyttjade i debatten Westerståhl 1993:14. Samma sak torde gälla
föreliggande bok. Verkligheten och förblirär mångfasetterad. Ambitio-

med forskarrapportema dånen endastärsom nu att ett- ge-kunskapsunderlag för debatt och beslut. Inte rekommendationeratt ge
till beslutsfattarna. Utan moraliseraatt denöver rikliga mängden
debattinlägg, enbart eller i bästa fall tillsom övervägande del baseras
på löst tyckande, menarvi sådan ambitionatt välmotiverad.är Vaden
diskussionen vårt valsystem i behovärom inte i förstaär handnu av
ståndpunkter och faktaargument utan och empiriskt grundademer
analyser.

Material

Forskargruppen har haft tillgång till rikt materialett mycket harvarav
tagits fram speciellt för utredningen. Särskilda studier har genomförts
med alla centrala aktörer i personvalet partierna, kandidaterna,-medierna och väljarna. Finansieringsaspektema har studerats
komparativt internationell genomgånggenom en regler för hurav
partier och kandidater finansieras. Partidata kring nominering och
kampanjer har samlats in dels mindre antal intervjuerettgenom med
valledare i antal kommuner,ett dels via enkätstörre tillen
ombudsmännen i de regionala partiorganisationema.

Kandidaterna har också fått besvara enkäter. Samtliga valda
riksdagsledamöter, urval kandidaterett i riksdagsvalet och ett annat
urval med kandidater i kommunalvalet har ingått i omfattande
enkätstudier. Kandidatemas utnyttjande Internet i kampanjarbetetav
har specialstuderats bland via undersökningannat urvalen ettav
hemsidor. Ett mindre antal kandidater med invandrarbakgrund har ställt

för längre samtalsintervjuer. Mediernasupp behandlasätt att person-
valet har kartlagts med hjälp kvantitativa innehållsanalyserav som
omfattar både riksmedia och lokalmedia. Dessutom har intervjuer
genomförts med mindre antal journalisterett vid 12 olika redaktioner.

Information väljarnas bedömningar ochom personkryssande har
hämtats från 1998 års valundersökning, genomförd Statistiskaav
centralbyrån och Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, från
SOM-institutets riksomfattande enkätundersökning hösten 1998 och
från speciell kommunal väljarundersökningen omfattandesom
röstberättigade väljare i urval kommunerett och landsting. Dessutom
har information väljarnas beteende samlats in viaom den offentliga
valstatistiken.
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maktförgränserAtt sätta pengars

GidlundGullan

Bakgrund

problemmedförknippadpartifrnansiering ärvisarerfarenhet attLång
fördelningojämnbristande avslag:varierande resurser,riskeroch av

ochparti/kandidatmellanberoendeförhållandenoegentligaresurser, förödandeoftastfårkorruptionAvslöjandenkorruption.finansiär, om
tilltilltronundergrävakaninblandade, ävenför dekonsekvenser men

Olikainstitutionerna.politiskadeochspelreglernademokratiskade
misstroskaparberoendentvivelaktigaochmissförhållandentyper av

synnerhet.ipolitikerochpartierallmänhetpolitik i samtförföraktoch
sinafullgörapartierförförsvåra attallvarligtkanBristande resurser

ställadensärskilt attdemokratin,representativai denuppgiftervitala
väljarnasvinnasökaochpolitiskaolika postertillvalikandidaterupp bekostabörvilkafrågorlär somHistorien attförtroende. om

lämpligastdettahurochvalkampanjer, närsamtochpartiverksamhet
demokratin.iöppenhetochdiskussionkontinuerligkräverske,bör
beslutsfattare attpolitiskasökervärldendemokratiskadeniRunt om

harländervissaIproblemlösning. genom-förkoncepteffektivafinna
omdaningarpartiellaharandraigenomförts,reformergripande

defannsTidigarenittiotalen.ochåttio-underkontinuerligtvidtagits
kandidat-valsystemen ärdärNordamerikaireglerade systemenmest

företrädesvismedländernaeuropeiskadeDäremotcentrerade. var
regleringgradlägrebetydligtföremål för avvalsystemparticentrerade

ochstyrningutvecklingen mottid går avkontroll Sedan meroch en
ochKorruptionsskandalerländerna.europeiskadeikontroll även

utvecklingstendens.till dennabidragitharlegitimitetsproblemstigande

finansieringforsamlingsbegreppoftahär ettanvändsPartifmansiering som
valkampanjerellerkandidaterpartier,av WesterninFinanceCampaignandComparing PartyK-H.,2 Nassmacher,

NorthinFinanceand Partyed. CampaignA.,Gunlicks,iDemocracy
Lösche, P.,1993.;PressWestviewOxford.Europe.and WesternAmerica

United StatestheandGermanyinFinancingCampaignandof Party"Problems
1993iGun1icks. A.,Reflections" a.aComparativeSome-
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Det har dock funnits uppenbar bland beslutsfattaresträvan finnaen att
modeller inte bara förhindrar problem och oegentlighetersom utan

skapar incitamentäven för partifinansieringenatt präglas positivaav
demokrativärden. Rättvisa, förankring, öppenhet och transparans är
sådana värden ofta legat till grund för reformarbeten. Rättvisa harsom i
detta sammanhang med önskvärdhetengöraatt skapa jämnareattav
fördelning mellan partier/kandidater. Alltför skillnaderav resurser stora
kan snedvrida den politiska konkurrensen och förhindra olikaatt
politiska opinioner får genomslag i valen. Med de olika former av
offentliga anslag införts på bred front sedan slutet 1950-taletsom av
har statsmakten också utvecklat effektivare instrument för styrning och
kontroll, inte bara de offentliga stöden partifinansie-ävenutanav av
ringen i Att förankringsvärdetstort. innebär skapagynna att
förutsättningar for finansieringen blir diffentieradatt och inte baraatt
de offentliga Äveneller privatastora bidragen blir attraktiva. de små
bidragen bör ha betydelse. Här finns föreställning det finnsatten ettom
demokratiskt värde i partier och kandidateratt bevarar och helst
förstärker beroendet medlemmar och sympatisörer. Partier börav
förankras på gräsrotsnivå för de inte ska tillatt perverteras entreprenö-

för starka organiserade intressen eller bli integrerade irer statsappara-
ten.

Öppenhet och genomskinlighettransparans har blivit 1990-talets
demokratiska honnörsord och svaret på de flesta legitimitetsproblem
i politiken, Öppenhetså i dettaäven sammanhang. och transparans ses
ofta grundläggande värden för insyn och kontroll kansom som
förhindra snedheter, oegentligheter eller kriminalitet i samband med

Öppenhetpartiñnansiering. egenskapär kopplad till aktörersären som
attityder till insyn verksamheteröver och interaktioner. I vissa fall
gäller det öppna upp från tidigareatt slutet läge, i andra fallett att
förbättra från lägre grad insyn eller från situation dären av en
skillnader mellan principiell inställning och praktik varit betydande.
Det finnasmåste vissa rättsliga mekanismer skapar förutsättningarsom
för genomskinlighet Öppenhetoch det tillämpasgör i praktiken.att och

förutsätter exempelvistransparans medlemmar, väljare ochatt medier
får tillgång till regelbundna och korrekta redovisningar för fåatt
kunskap vilka stöder partier och kandidater ekonomiskt ochom som

detta sker på etiskt godtagbartett sätt.om
Förhållandet beslutsfattare deklareraratt sina goda målsättningar

och intentioner bekant inte resultatengaranterar blir därefter.attsom
Bestämmelser partifinansiering tillhör de demokratiska spelreglernaom
i politiskt och påverkarett på så villkorensystem för den politiskasätt
konkurrensen mellan partierna. Partistrategiska hänsyn vinnervem-
och förlorar vad präglar allt oftast argumentation ochvem som-
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urvattnadeblifallikan sämstaslutproduktemaståndpunkter,
kompromisser.

frågeställningarochSyfte

ochkunskapinternationellinhämtastudie är attmed dennaSyftet
Avsikten är attvalkampanjer.isärskiltpartifmansieringerfarenhet av

vidformuleratsproblemlösningförmodelleroch sompåvisa synsätt
länder. Det ärdemokratiskatid iundergenomförtsreformer senaresom

intresset3,föristår centrumfrågeställningarbreda somfrämst tre
nämligen:

förkostnadernahållaförhar attproblemlösningar prövatsVilkal
ojämnheteriresurstillgângminskaochvalkampanjemaischack

förriskerminskaför attharproblemlösningar prövatsVilka2
korruptionochoegentligheter

övervakningochkontrollför avhar prövatsVilka3 system
regler

partiñnansie-försituationengenomgångregelrättingen avStudien är
påintressetriktarproblemansatsharland somland för utanring en
denågraminskaför att avprövatslösningarskilda somtyper av

partiermedsambandioönskadetillstånd ärförriskernavanligaste som
förhållandeifriarelaboreramöjligtdet attpengarf Ansatsen göroch

fleraiframreformer växtkompliceradeochomfattande somoftatill de
jämförasvårighetermed attförknippatemellertidDetländer. är

iolikamellan stater,bestämmelserenskildaochregelsystem
och kommuner.delstaternivå,federalfallförekommande även

generellistår centrumfrågeställningar avdeVisserligen somär
jämförelsenförsvårasproblemlösningar avgällerdetnärkaraktär, men

andraellerreformerlagstiftningformipolicyoffentlig avatt en ochegenskaperspecifikatillkoppladeoftaöverenskommelser är
mängdkonceptdessaifinnsdetta enTrotsvarjehos stat.situationer

förebilder,kreativatjänakanerfarenheteroch somkunskaper som
exempel.vamandealternativt

konkurrens,partistruktur,partisystemet:iegenskaperOlika
nomine-personval/partival,valsystemirespektivemskiljelinjer m

minstintepåverkarrnmandatperiodervalprocedurer,och mrings-

behandlasintekanallaochaspektermångfaldinbegriper3Partifinansiering en
folkomröstningarfinansieringregleringdeninte avhärbehandlas avhär. T ex

länder.fleraiutvecklatssom ländersolikautvärderingnågon avgöraintetpå attsätt4 Ambitionen är
omfatt-marginellifinnsutvärderingarSådanaproblemlösningar.ochrefonner

förändringarna.gjordadealltiddå inte senastgällerochning
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resursbehov, samlas och och hur de förbrukas.när,var pengarna var,
olikheter mellanDet finns kan ha betydelse för hur riskernastater som

utvecklas inom partifinansieringen och påverkat vilka problem-som
lösningar Här bör också uppmärksammas konstitutionellaprövats.som
skillnader exempelvis hur många val förekommer olikapå nivåer,som

federation eller enhetsstat örfattningsdomstolardet F kanär etc.enom
nyckelrollspela det gäller påtala utvecklingstendensernär atten som

snedvrider målsättningar i offentlig policy, granska lagar for blandatt
politikerna fallit för frestelsen sina partierannat attomse gynna egna

finansiärer.och sina Det kan också finnas andra maktförhållanden -
samhälletallmänt i och politiken, inom partiorganisationer-ävenmen

betydelse för hur partiernas finansiering utvecklashar ochutsom ser
vilka problem uppstår lösas. Skillnader politiskoch och bör isom

politisk stil, och traditionerkultur, kan påverka bådenormer
förutsättningarnaproblembilden och för olika problemlösningar.

har dessutom olika karaktär. Vissa enheter utprägladePartierna är
medlemspartier, eller har i sådan tradition, medan litenandra harrötter

medlemmarkår anslutna eller sympatisörer och bedriver sinav
verksamhet uteslutande i de valda politiska församlingarna ochnästan

valkampanjen. oftaunder innebär partiorganisationenDet ärattsenare
utvecklat. viktigaAndra skillnader naturligtvis partistorlek,ärsvagt om

regeringsbärandedet partier eller parti i opposition, lokala partierär
rikstäckandeeller etc.

Stävja kostnader och minska snedheter i i valkampanjerresurser

partier har alltsedanPolitiska begynnelsen haft olika tillgång till
Skillnaderna i resurshänseende vilkahar kopplingar tillpengar.

samhällsgrupper och intressen bakom och vilkastått partiettsom
bildadegång partiet och vilka varit beredda attsom engrupper som

stödjaekonomiskt det. Vissa partier har levt främst på små men
regelbundna bidrag och avgifter från medlemmar och sympatisörer

fråninkomster diverse forsäljningsaktiviteter medlemsfinansie-samt
medan andra har helt eller delvis kunnat finansiera sin verksamhetring

färre frånbidrag, donationer eller anslagstörremengenom
organiserade intressen finansiering, andras k plutokratisk och åter är

beroende offentliga omfattande mobiliseringhelt anslag. Enav av
valarbetare har i viss grad bristandefrivilliga kunnat kompensera

ekonomiska försvårats ii valen. Denna bytesbalans har dockresurser
med massmediemas Blandtakt betydelse ökat for politiken.att

införandetför offentliga anslag fanns just behovetargumenten avav
medlemsfinansie-och den privata finansieringen, främstattpengar
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tillanpassningpartiernasresursbehovdeklarade nyainteringen, som
partiorganisa-uppbyggnadenadministrativadenochmediavillkor av

krävdestionema

valenkonkurrensenpolitiska idenSnedvridning av

kanfördelningojämnaspektviktigprincipiellt är att resurserEn av
privatval. Pådemokratiskaikonkurrensenpolitiskasnedvrida den en

meddonatorerenskildaellersärintressendärfinansieringsmarknaä
restriktionerlegalatillgångarekonomiska utanbetydande agerar --

sigtillparti drarellerkandidatuppstå etttillstånd närsådanakan en
dettaifråganDen ytterstautomordentligt stora pengar.summor

kandidatdenparti ellerdetriskdetfinns att somsammanhang är enom
valkampen Kanvinnaskäl kommerdetta att manhar mest pengar av

därmedochmaktpositionerpolitiskasigköpakannågonmisstänka att
manipuleras°folkviljantill attse

iforts framallvarallthar medval störrevinnerFarhågan att pengar
har nåttvalkampanjemaamerikanskadeiPenningflödenaUSA.

betydandepåstudier visarvetenskapligaochbeloppsvindlande
sigåterval visarsökeroffentligatillKandidater posterskevheter. som

Kopplingar-sinavinnasannolikhet än utmanare.betydligt attha större
iåterval harsökerpåtagliga. Deekonomiska ärtill somresurserna

definansiärertill änbättrekampanjkostnader,högreregel access
90visar procentUndersökningar överattokända avrelativt utmanarna.

visarresultatfinnsCalifornienFrånlyckas.återvalsöker somde som
ocksåhaftkandidaterde mest96till pengarprocent somatt avupp

vunnit.7

1993K-H.,Nassmacher,Förlag. 1983;LiberLund.5 Partistöd.Gidlund, G.,
a a

UniversityChapel Hill.of Democracy.CostsThe6 Heard, A.,exempelvis:Se
Washington.Politics.Alexander, H., Money in1960;Carolina Press.Northof

Congressional Elections.G., Money inJacobson,1972:Affairs Press.Public
andCandidates, Money,Squire, P.,1980;University Press.YaleHaven.New

PoliticalResearch.ElectionCongressionalofAssessing the StateVotes - 891-917.1995,December4Vol. 48, NoQuarterly,Research pp.
G., 1980Jacobson,exempelvis:valamerikanska7 a a;iKonkurrensen se

YaleHaven.NewReality.andMythFinance:Inside CampaignSorauf, F.,
theinFinanceand PartyR.,CampaignJones,1992;University Press.

Zemsky, P.,andEpstein, Ded 1993Gunlicks, A.,States iAmerican a:a
Elections.congressionalChallangersQualityDeterringTalks:Money

N0.2:295-308.Vol 89,1995.Political Review.ScienceAmerican
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tycks dockDet spelar något roll i valen påstörresom om pengar en
den federala nivån i USA. Kampanjkostnadema på delstatsnivå kan

beroendevariera faktorerpå har med den aktuellagöraattsom
konkurrenssituationen och partiets styrka i distriktet, nämligen: detom
finns kandidat med söker återval, hur stark partiorganisationenen som

mediatillgången och hur populationenär, kan karaktäriseras i
valdistriktetf Forskare har med varierande framgång lagt ned ansträng-
ningar for med hjälp matematiska modeller vägledningatt närav ge om
och hur ska Vissa också vikten betraktapoängterarsatsas. attpengar av
valkampanjen inte bara enda lång beståendeutansom en process av
flera faser där varje fas har sin speciella logik strategi.och De
skevheter uppstått i de amerikanska valen tvivelutgör utan ettsom
växande demokratisk problem bortsett från den näraliggandeäven-
frågan vilka särintressen det dettapå kan köpa sig makt.är sättom som
Konkurrensen mellan de politiska alternativen fungerar inte ett
tillfredsställande sätt.

kostnadsutvecklinghögEn kan i sig påverka rekryteringen till
politiska negativt. länderI med utpräglade personval, därposter
kandidater i hög grad själva måste samla medel till sina kampanjer,
riskerar andelen kan ställa kandidater minskaattsom upp som om
kostnaderna blir alltför höga. Vad beträffar USA bör det självfallet

amerikanska valkampanjer har sina speciella förutsättningarnoteras att
och i storleksklass för sig och: Med population cirkaär på 250en en
miljoner medborgare och inte mindre olika valsystem51 inkluderatän
den federala nivån och frihet köpa och utnyttja medier för politiskatt
reklam valkampanjer gigantisk bransch.°är Men bortsett frånävenen

s Gierzynski,A., and Breaux, The Role ofD., Money Legislative Elections.
presentedPaper the annual meeting of the Midwest Political Scienceat

Association, Chicago, Illinois. April 18-20, refererad1991 i Jones, R., 1993
aa.
9 Se exempelvis: Epstein, D., and Zemsky, 1995 Hinckley,P., K., andAa

Fund-raisingGreen, C., Presidential Nomination campaigns: The
Primary ofLessons 1988. Political Research Quarterly. 1996. Vol.49,
No.4:693-717 Mayer, W. G., Commentc Of andMoney Momentum.
Political Research Quarterly. 1996. Vol.49, No.4:7 19-726; andKenny, C.,

"UpMcBumett, M., Close and Personal: Campaign andContact Candidate
Spending U.S. House Electi0ns".P0litical Research Quarterly. Vol.1997.
50, No. 75-96. Damore, D. F., A Dynamic Model of Candidate
Fundraisning: The Case of Presidential Nomination Campaigns. Political
Research Quarterly. 1997. Vol 50, No.2:343-364.
° Herrnson, P. S., "The High Finance of American Politics: Campaign
Spending and Reform in Federal Elections i Gunlicks, A., 1993 Barbrock,a a;
A.T.,"Atlantic Crossing: Campaign Finance Britain and the USA.
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brittiskadejämföraförsökjämförelsevis höga. I attnivåerna ettdetta är
parlamentnationellarespektiveförvalkostnademaamerikanskaoch

tillBarbrookAleckom1990-taletunderförsta årendeunder
5."tillstorleksordningen 1irelationernauppskattningen att var

federaladenövervakarmyndighet attdenfrånRapporter som
visarefterlevs,FBCCommission,ElectionFederallagstiftningen

valkampanjemaförkostnadernaminskningförsiktigdock på aven
användetill KongressenKandidaterna1997-1998.valperiodenunder

minskningvilketvalperioden ärdenunderdollarmiljoner740,4 en
1995-1996.periodentillförhållandeidollarmiljoner24,9med

generella slutsatsen attdra denpolitikamerikanskutifrånKan man
denMedvaletvinnakommerhar attkandidat mestden pengarsom
rollspelarfaktorerosäkramångafinnsdetreservationenstarka somatt

innefattatillnämndes ävenattfrån devalkampanji ovansomen -
försiktigtändåkanvinna,chansernaspolierarskandaler attolika som

utnyttjadeekonomiska rätt gerkonstateras: att stora resurser --
valseger.ingenvalkampen,fördel i garanterarbetydande men

utgiftstak"förhandlat"ñivilligtellerLagstadgat

lagstiftningkostnadsökningama ärstävja attdrastiskt genomsättEtt att
valkampanji sinanvändafårkandidatvadförinföra gräns enen

kostnaderna ärkontrollfå överalternativt sättlimits. Ett attexenditure
ochkostnadsgränshållafrivilligtkandidat somfåförsöka att enatt en

valkampanjema-medel tilloffentligadelfådettaförersättning ta av
frågaviktigprincipielltutgiftstak. Enförhandlatslagsinföradvs ettatt

förutgiftstaklagstadgatmedsambandidebatterasbrukarsom
USAyttrandefriheten. Imedstridistårdettavalkampanjer är om

No.3:Vol.47.1992.Politics.ofJournal ComparativeAfairs. AParliamentary
434-445.
" 1994Barbrock, T.,A. a a.

underdollarmiljoneranvände 452,5Representanthuset2 förKandidaterna
fördollarmiljoner477,8medjämförasskallvilket1997-1998,valåret

1997-98.forFundraisingcongressionalFBC Reportsinnan.perioden on
http://www.fec.gov/Advisories.MediaRealises.1999 NewsApril 28,

kongressval förochpresident-kostadeTotalt1999-05-02.press/canye98.htm
mindre1996 inteenskildaochspeciella intressegiupperpartier,ochkandidater

TheLife.PublicStandardsfrån: inhämtaduppgiftendollarbillion2,5än
theofFifth ReportKingdom.UnitedthePolitical Parties inofFunding
tillrefererar178,1998.VolLife.PublicStandards in somCommittee on

Politics.AmericanDevelopments inedsPeele, GiF., etK.Jason,
1998:308.
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förklarade Författningsdomstolen nämligen1976 det utgiftstak föratt
kandidaters valkampanjer infördes i samband med den storasom
fmansieringsreformen 1974 FECA stred författningen ochmot
yttrandefriheten. Detta till finns i USA kontinuerlig diskussiontrots en
kring behovet restriktioner för bringa ned kostnaderna. Deattav
frivilliga överenskommelsema finns flerai amerilkanska delstatersom

således undvika komma i konflikt med författningenär sättett att att
ÄvenAmendmentFirst Rights. i Europa har uppmärksamheten

kommit inriktas fråganpå denna begränsningaratt typ ärom av
förenlig med yttrandefriheten efter rättsfall i Europadomstolen för
mänskliga rättigheter 1998.

Lagstadgade utgiftstak förekommer för närvarande i Kanada,
Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Portugal, Italien, Nya
Zeeland och Israel. harKoncepten varierande utformning, oftaärmen
baserade på beräkning i vilket sammanhang kandidatenen av
konkurrerar, dvs hur många mandat skall besättas i valdistriktetsom
och storleken på distriktet. Kontrollen sköts särskild myndighet.av

Det kan intresse i den omfattandeatt notera attvara av
finansieringsrefonn för närvarande förbereds i Storbritannien harsom

särskild kommitté under ledning Lord Neill of Bladen Standardsen av
Public Life föreslagitin utgiftstak för valkampanjer påetta

nationell nivå. Sedan finns1883 redan utgiftstak för hur mycketett
får användas kandidater på lokal nivå. Beloppen ärpengar som av

baserade på invånarantal i distriktet. För distrikt med väljare69.500ett
innebär detta för närvarande pund7,800 kandidat. Denca per nu
föreslagna hatten cap skall gälla för de nationella valen och
innefatta, förutom utgiftstak på 20 miljoner pund för parti,ett ävenett
namngivande donatorer och förbud alla utländska donationer.motav
Labour motiverar sin positiva detta förslag hänvisa tillattsyn genom

de principer ligger till grund för reformen nämligenen av som
"equality of electoral opportunity

I den brittiska argumentationen uttrycks denäven överen oro
upptrappning förekommer i valkampanjer tvånär storaav resurser som
partier försöker maximera sina inkomster för vinna. Risken finns,att att

det frodas cynism bland väljarna- val kanatt tro attmenar man, en en
vinnas med Dessutom kommitten det orimligtäratt attpengar. anser
partiledare skall mycket tid pengar.åt insamlingägna av

finnsI Kanada sedan reformen The Election1974 Expenses Act en
rigorös reglering hur mycket parti och kandidat får använda iettav en

3 brittiska diskussionenDen kring detta, Standards Life.Public Theinse
Funding of Political Parties the United Kingdom. Vol. ff1:126 a a.M Ibid Sid 20.
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kandidatförnivå. baserasBeloppetfederalpåvalen enen
tillförhållandeivaldistrikteti ettpå listanantaletberäkning namnav

registreraträknat. Förgeografisktkandidateroch antalet ettmedelvärde
dollarkanadensiskamedformel 0.30utifrånbeloppetberäknasparti en
har ipartietde listorantaletmultiplicerad med somnamn

förUtgiftstaketkandidat.finansierarpartietoch därvaldistrikten en
l1,353,000respektivegenomsnitt 62,624ivalårsi 1997kandidater var

i alla 301kandidatertillbidrogpartifördollarkanadensiska ett som
sådanagällervarierande vadlagstiftningendelstatsnivåPådistrikten. är

valkampanjema.förkostnaderibegränsningar
valkampanjer-mycketÄven för hurbegränsningarinförtIrland har

tillsam-iblandkandidaterbåde fördärgällerUtgiftstaketfår kosta.na
Beloppennivå.nationell ärpåliksomlokaltparti,medmans

ikandidatEndistriktet etthur är.påoch baserasdifferentierade stort
pundpund, 17,000till 12,000användamandat kanmeddistrikt tre upp

mandat.med 5distriktgällerdet ettom
partiernanationelladeföringaPortugal finns gränser satta menI

for hurpartiernaharkandidatema. Spanien gränserIfördäremot
hardessutomochvalkampanjemaspenderasfårmycket sompengar

till köpanvändasfårmyckethurbegränsning ipartierna avsomen
närvarande 25förradiostationer, procentochprivata TV-reklamtid i

valbudgeten.av
omfattandemed densambandpartistöd istatligtinfördeFrankrike

meddettakopplade också ettoch1988fmansieringsreformen samman

omfattandeefterområdetgenomgång5 resultatetblevReformen avenav
Politics inFederalFinancingT.,Stanbury, W.skandaler,ochproblem se

ed, 1993Gunlicksi Arthur B.ReformofCanada Era a a.;an
InformationGeneralLineCanadaElectionlagtextochInformation onse: -

http://www.elections.ca/geninfo/legislation/electoral/elecact/elecl0_e.html
1999-03-28

takberäknatpreliminärtOfficerElectoralChief6 ettTheMyndigheten ger
valbudgeten.planeringunderlättaförkostnadernaför att av

Vol 19987 Life.ofPublicStandard aa
minimi-nationelladendvs 6.000pund,1,14miljs Presidentkandidater x

den200pund, dvs38.000EuropaparlamentettillKandidater xmånadslönen;
dvs 50pund,9.500valallmännaiKandidaterminimi-månadslönen;nationella
pund,4,750regionala valiKandidaterminimi-månadslönen;nationelladenx

val 47,50lokalatillKandidaterminimi-månadslönen;nationelladendvs 25 x
Life.PublicofStandardsminimi-månadslönennationelladenpund, dvs 25 x

aa.1998Vol.
19989 VolLife.PublicStandards in a.a
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utgiftstak för olika val för kandidater såväl för partier.systern av som
möjligtDet erhålla ersättning förär 50att de stipuleradeprocent av

kostnadsgränsema utarbetet för statligt stödett systemgenom om man
erhåller minst 5 För presendentkandidater gällerrösterna.procent av en
tredjedels ersättning och dessutom vissa villkor. Utgiftstaken förär
närvarande följande: presidentkandidat miljoner9 francs kandidat iper
den första omgången och 120 miljoner francs i den andra; val till
parlament francs250,000 francs11 för varje invånare val till+ ;
Europaparlamentet miljoner56 francs regionala lokalaoch val mellan;

francs-ll francs1,5 för varje invånare beroende vilkenpå valtyp av
det fråga och storleken det aktuella territoriella området.är om

frånResultat undersökningar från Frankrike, Storbritannien och
Israel visar utgiftstak inte alltid fungerar tillfredsställande. Iblandatt
tenderar ta bli golv, vilket bl skedde i Frankrike dära
presidentvalskarnpanjema ledde till kostnadsrekord. vissa fall,I
exempelvis Kanada har maximibeloppet indexreglerats för att
valkostnadema skall kunna tillåtas stiga i takt andra priser.samma som
Där bör uppmärksammas utgiftstaket iäven Kanada inte gälleratt
kandidaternas nomineringar; i vissa valsystem kan bliprocesser som
både omfattande och kostsamma. I Storbritannien har utgiftstaket från
slutet 1800-talet givit oavsiktliga skevheter. Det de nationellaav var
valkampanjema korn utvecklas till bli de kostsammaatt att mestsom
och kandidater förstärkta den tendensen de medvetet sökteattgenom
undvika frågor kunde kopplas direkt till någon valkrets.att ta upp som

utgiftstaketDet ensidiga på lokal nivå medverkade således till en
centralisering och nationalisering valkampanjemau; förhållandeettav

söker till också införa nationellträtta att ettsom man nu genom
utgiftstak Den problematiska bilden torde komma från Israel därmest
den särskilde kontrollören the State controller tvingats regelbundetatt

regelsystemet till verkligheten, dvs justera gränsvärden, ökaanpassa
den del inkomsterna kommer från partiernasav som egna resurser,
mildra eller till och med annullera sanktioner för överskridande av
utgiftstak. kontrollenAtt viktig för upprätthålla trovärdigheten iär att

2°Lagarna 88-226, 88-27 1988. Drysch, The ofT.,. New French Systemnr
Political Finance", i Gunlicks, edA 1993 a a
2 Standards of Public Life. Vol 1998 a a.
22Drysch, T., 1993 a a.
23 Johnston, Pattie,R. C. Johnston, "TheL.C. of ConstituencyImpact
Spending the Result of the 1987 British ElectionGeneral Electoralon
Studies, Vol.1989. Pinto-Duschinsky,N0.2:143-155. Trends in BritishM.

FundingParty 1983-1987. Parliamentary Afairs. l989.Vol.42, N0.2:l97-212.
24 Mendilow, Public FundingJ., and TransformationParty Multiparty
Systems. Comparative Political Studies, 1992. V0l.5, N0.l:90-117.
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frånutgiftstak erfarenhetenvisarbestämmelserfråga ävenomom
reformutgiftstaket från årsinförda 1993har detItalien. Där
följd.med kännbara böterantal gångeröverskridits ett som

omständighetersåledes under vissakani detta konceptEffektiviteten
bli lågt.

frivilligamedexperimentintressantaidelstatsnivå USA skerPå
fågengäldutgiftstak imed kandidateröverenskommelser att tamotom

offentligaformdelstater har någonflestaoffentliga medel. Dedel avav
frågaofta detpublic jiznding programs,valkampanjema ärimedel

används. Denmodellerfrämst tvådirekta skattepengar. Det är somom
skattvillig öka sinskattebetalarenbyggermodellen är attattena

tillgåradd-on där dessamedge påslag taxettatt enpengargenom
enbartegentligenSkattemyndighetentill parti.eller ärkandidat ett

ochvanligareandra modellen,denI ärinsamlare sompengarna.av
vissskattebetalarenframgångsrik,relativtvarit attdessutom enanger

förstödfondtilldollar skallmellanofta 1-5skattendel enav
tillgår medlenvissa delstatercheck-om. Ivalkampanjer tax gemen-en

imedan detkandidater,fördelas tillsedan medlenvarifrånfondsam
till vilketskattebetalarevarjelåtavanligaredelstaterandra är att ange

gå.skallkandidat bidragettill vilkenellerparti
kan förutomflera delstaterutvecklas ifrivilligadessaI program som

kanstödpengar. Detförknippas med dessavilkorandrautgiftstak även
åläggskandidaterelleranvändningenrestriktioner ivissa attattvara

harfinnsoffentliga debatter. Deti vissaställa även somprogramupp
valkampanjema.domineraförhindra särintressensyftetill attatt

valkampanjsinfinansierapresidentkandidatkanUSAI en
offentligtmedgeneral election campaignsandpresidential primary

denlågkostnader, 1996för dessadåstöd måste gränsacceptera enmen
kandidatgäller enbartdettadollar.miljoner Menpå 30,91 enom

medel".till sådanatillgångönskar

Systemicof25 CasePolitics in Italy: AFinancing PartyRhodes, M.
Vol 1: 8020 55Politics. 1997.Corruption. West European -

ReformCampaign Finance26 State-LevelU.S.1993 Jones, R.,Jones, R. a;a
thePolitical AmongFinanceShiratori, eds. ComparativeRAlexander, Hi

1994.Oxford. Westview Press.Democracies.
haft vissaharcheck-off27 påmedel byggeroffentligaDessa ett tax program

fonderingarföri intressetnedgång harbehoven.klara Enproblem noteratsatt
allmänheten.från
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stödIndirekta

lagstiftningen paitifinansiering ochfinns andra inslag iDet om
valkostnader uttryck för uppfattningen har ettatt staten ansvarsom ger

möjligt.konkurrensen i de demokratiska valen blir så rättvisför att som
subsidies-in-kindländer finns olika former indirekta stödmångaI av

dessaicke bidrag till valkampanjemaoansenligt ävenett omsom ger
Viktigast torde överenskommelsersällan omräknas iförmåner pengar.

iblandvalkampanjenradio och TV-tid upplåtes undertillser attsom
mellanvalsår många partierförmån förskonatunderäven vara; en som

medi kostnadskarusellkandidater i från hamnaoch Europa att en
underVärdet sådana förmåneraccelererande mediabudgetar. av
totaltstudie uppskattats tilli Storbritannien har ivalkampanjen 1987 en

partiema. Visserligenmiljoner pund för de är37,5 störstatre
restriktionerfinns det ingaetermediatiden kostnadsfri däremotmen

Storbritannien liksom i andrainnehållet iifråga Iprogrammen.om
dessaiaktta ökad professionalisering Deländer kan programavman en

allt högre gradamatörmässigt organiserade debatterna har i ersattsmer
produktioner. expansionen privatpåkostade harDessutom avav

och den globalakabel-TV-marknad, kommersiella radiostationer,
förvandlatinformationstekniken med ock olika intranetInternet

revolutionerandekommunikationsmedelutbudet sätt.ettav
partierspolicies rörandeländer har utarbetats särskildavissaI

skapa rättvisa mellantill olika eter-media med försöktillgång att
har exempelviskonkurrerande partier. NederländernaI prövat ettman

till radiodifferentieradmed direkt statligt stöd ochsystem accessen
mellan-valår. bådeKanada finnsmellan valår ochoch TV I ett

striktbetalsystem. Bådafrikostnads-system och ärett systemen
befintligaåligger deti lag. det kostnadsfriareglerade Inom systemet

för partiernasupplåta tid,och TV-stationer nationellaradio- att
föredagarperiod från till tvåvalkampanjerunder given 29en

rekommen-med vissatillgängliga tid omgärdasvaldagen Denna
partierna beslutasexakta fördelningen mellandationer. Den av en

konstruk-efterBroadcasting Arbitratorsärskild befattningshavare en
röstetal detpartiernasmandatfördelningtion baseras på samtsom

2 totalt vardera fempartierna fickingick då i "paketet:Följande De störstatre
tillgång till kostnadsfridessutomtio minuter på alla TV-kanaler,slots å

Pinto-varje parti.miljoner pund förvilket värderades tillradio-tid 12,5
aDuschinsky, 1989 a

29Barbrook, A. 1994 a a
3° i Alexander,Dutch Finance H.The "Modesty" ofKoole, PartyR.

Cambridgethe Cambridge.Political I980:s.FinanceComparative in
University 1989.Press.
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tilltidsäljaoch TVtillåts radio-andradetvalet. I attsystemetsenaste
bästatimmarvisst antaltillbegränsatdetpartierna, är ettmen

tidsperiodangivenunder vissskefår endastsändningstid och det en
enskilttidmycketför hurvidarefinnsvaldagen. ettDet gränsinnan en

denbesluthärArbitrator fattarBroadcastingfår köpa. ävenparti om
för detkonstruktionfrånoch utgårfördelningenexakta somsamma

systemet.kostnadsfria
tillhandahållerländeri vissa ärförmånerAndra statensom

Belgien,itill väljarnaparti/kandidatfrånförsändelserkostnadsfri t ex
Även kostnadsfrittSpanien.Irland ochFrankrike,Storbritannien,

valaffischeringföranslagstavlorochför valmötenlokalutnyttjande av
länder.antaliförekommer ett

stödofentligaStyrning av

intevärldenbeslutsfattarepolitiskahar överoffentliga anslagenMed de
godapartiväsendetför äventilltillgång utanfåttbara resursernya

Anslagetanslagen.fördelninginriktning ochmöjligheter styraatt av
uttryckligenvalkampanjen ellerhandförsta ettiinriktaskan vara

alternativtpartiverksamhet,formsärskildanvändasskallstöd avsom
verksamhet.till vissmedlenstyrningspeciellallmänt utan avvara

förbakläxapolitikernaförfattningsdomstolen givitTyskland harI
sedan 1949gångermindreintepartifinansiering änlagstiftning sexom

denförorsakadeemellertidikraft. Detträddeförfattningendå som
helomvänd-dendomslutet 1992viduppståndelsen senastestörsta var

hur denfundamentala frågani dengjordedomstolenning omsom
offentligatyskakonstrueras. Denskullefinansieringenoffentliga

förersättningpåutsträckning byggti högharfinansieringen
dåfrån 1966domsluttidigareefterdettavalkampanjkostnader ett-

partierfinansieringoffentligförklaradeförfattningsdomstolen att av
iprincipenbeslutårsför 1966Grundenkonstitutionen.stred mot var

derStaatsfieiheitfria frånskulle ståpartierpartirätt statentysk att
gradhögockså iochsamhälletförankrade idvsParteien, vara

ipoängteradeDomstolensympatisörer.ochmedlemmarfinansieras av
partierfinansieringdirekttillförändringdom 1992sin att aven

lagupprätthållas. Denskullefrihetsvärdetinnebarfortfarande att som

3 1993Stanbary, W. a.a
tillberättigadeparlamentsvalentill att32 kandidaterallaStorbritannienI är
Enligtvaldistriktet.väljare itill varjevalförsändelsekostnadsfrisända en
i 1997pund20,5miljonervärdförmånfor dennakostnadernaberäkningar var

aVol. 1Life. 1998.PublicStandardsparlamentsval inårs a
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tillgodose kravet partier skallträdde i kraft 1994 har sökt påatt att
inmedlemmar och samla liksomstimuleras värva attatt egna resurser

möjligheter Chancengleichheit skall hanteras påprincipen lika ettom
huvuddrag:följandelagstiftningen harbättre Densätt. nya

för varje tillDirekt stöd till partier baseras på DM1 röstensom
nationella- delstatsvalochEU-,

medlemsavgift ochfår ifor varje D-mark2 DM 0.50 ett partsom
till 12.000 för parDM 6.000gåvor upp

får parti 1.30den första fem-miljon DM3 För rösterna ett per
röst.

bestämmel-finnsstimulera partierna söka sigFör attatt egna resurser
f°ar erhålla offentligt stödparti inte änatt ett summan avmeromserna

maximalt 230lades fast påinkomstkällor. Dessutomalla gränsenegna
erhålla påpartierna tillsammans skulle kunnaD-markmiljoner som

sätt.detta
blandredan kritiseratslagstiftningen i Tyskland harDe annatnya

ochtill partiernaalltför offentligatillåtaför storaatt resurser
kan innebäraviktiga delar från reglering.undanhålla Det attsenare

reglerade områden. Detmedel kan expandera på dessa ickeoffentliga
utbildningspolitiska ungdomsförbunden, partiernassärskilt degäller

forskningsstiftelser.och
bidrag tillmed omfattande offentligahar i likhet SverigeTyskland
inställningfinns däremot restriktivfå länderpartierna. I några en mer

fram till nyligenNederländerna hade exempelvismedel.till sådana
initieratorganisationer, harstatliga bidrag till närståendeendast ettmen

partiernas verksamhet. Ettstatligt stöd tillmed begränsatkoncept
i valkampanjermedlen får användasför anslagvillkor inte utanär att

få medutredningasarbete ochträning,stimulera utbildning,till attatt
Även råder måttligpolitiken. Storbritannieniungdomar i enmer

detVisserligen harfinansiering partier.statligentusiasmen över av
hittills har det endastpartistöd,inrättafunnits förslag att menom

33 Law". Politics,Finance GermanThe GemanGunlicks, A.B., New Party
Vol.4,No.l:101-121.1995.

3 Ibid.
Även35 vad gällerföremål för kritikanslag har varitpartigruppemas

DM109Bundestag ha kostatberäknades partigruppema iökningstakten. 1992
Eñermiljonertillsammans DM.partigruppema i delstatema 122miljoner och

takfastställahar godkäntreglering skett: parlamentethård kritik har viss ettatt
framöver;för några ärreducerat anslagetoch harför anslaget även
partiverk-i den reguljärainte längre användasanslag förpartigruppernas

och utgifter.inkomsterskyldiga offentliggöraPartigruppemasamheten; är att
aGunlicks, 1995A.T. a

36 Life. Vol.Standards of Public 1998. a a.
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parlamentet short moneyoppositionen imindre anslag förfunnits ett
förslag tillfinns inte heller någotgenomförsreformi denoch nusom

offentligtinnebärtvå inslagfinnsstatligt stöd.direkt Däremot som
nämligen:stöd,

pund förtill 500för donationerSkattelättnader att1 upp
till partiernasmå bidraguppmuntra

Fund skallDevelopmentfond PolicyInrättande2 somav en
policy-arbetepolitisklångsiktigochanvändas för forskning mer

skallPartiernai Underhuset.representeradepartierför de ärsom
användsmedlen intedet gäller visaredovisningskyldiga,bli attatt

valkampanj eller iförruntinarbete,administrativttill
opinionsundersökningar.

korruptionen med blsystemiskadenavslöjandenahade föreItalien om
tillkontrakt dyloffentligaförbetalningbrukrutinmässigt oava

för offentligskildaegentligen tvåkick-backspartieransvariga system
partistöd. Understatligtillegala, delsdettafinansiering dels ett-

ja 90,3svarade väljarnapartiernarekonstruktionen oreserveratettav
upphöra iskullepartistödetlegala statligadetpå fråganprocent enom

blevdeltogfler 50eftersomfolkomröstning och1993, än procent
byggermodellintroduceradesställetutslaget giltigt. I somnyen

valkampanjerfför kandidaternaskostnaderersättning av
medel ierhållerpartiernaanslagoffentligaHuvudregeln för är att

innebära-brukarsammanhangvilket i dettasin styrka,förhållande till
valen. Deti deframgångsrika de varitförhållande till huri senastestöd

statligtfall fördelasvissakonstruktioner. Iantal olika t ettfinns ett ex
andra fallimandat i parlamentet,antaltilli förhållandepartistöd vunna

rörligalla pluslika förgrundbelopppartiernatilldelas ett en
till antalförhållandeifördelningvarianterdel. Andraproportionell är

införtsoftaDärtill harvalkostnadema.eller tillvaletiröster
förelleromställningpartiersunderlättaberäkningsformler för attatt

föravtrappningsreglerekonomiska villkoren. Detstabilisera de är
ellervalförlustefterparlamentetutanförhamnarpartier ensom

valresultat.iskillnaderfördröja eller jämnaförutjämningsregler utatt
frågainslag ipartistrategiskbetydandetvivelfinnsDet ett omutan

i förslagochdebattersig både ivisatfördelningsnyckeln,vilket har som
konstruktionerföreslårpartitendensfinnsfram. Detlagts att ett somen
partidärefter kanpartiet,det accepterafrämst ett engynnar egna

fördelningen.fall inte missgynnasallapartiet iuppgörelse där av
proportionalitetendärkonstruktionerpartierförordar småFöljaktligen

skallshort moneyoppositionen37 tillanslagetIbid. börDet även attnoteras
förslaget höjasenligt avsevärt. e

38 1997Rhodes, M. a a
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egalitära fördelningar.till förmån för eller mindre Enminskar mer
för partier vidareinbegriper grundbelopp lika allafördelning ärsom

ha variationer iför mindre parti visat sig storagynnsamt ett som
fortsattrisken föreller för partivalresultaten ett stort ensom ser

egalitära fördelningarnedåtgående trend. Huvudargumentet för är att
och försöka få så mångauppgift i valpartier haralla att utsamma

lika mycketmöjligt, vilket innebär alla behöverröster att resurser.som
offentliga medel-för egalitär princip i frågaMotargumenten omen

bristen påfråga betydande beloppdetförutsatt ärär attatt om -
politiskadentill partiernas styrka kan undergrävahänsynstagande

medel börOffentligaoch konservaera partistrukturen.konkurrensen
föränd-försvårar nödvändigapensionsmedelanvändasinte somsom

partisystemen.iringar
principen likaleva tillTyskland har politikerna söktI att omupp

förutjämningsfond 1983möjlighet introducera attattgenom en
skattereduktiondonationer viapartier fått mindredekompensera som

praktikendetta Igynnadesgåvor det partiän system.mestsom av
hade antagitseffekter.emellertid utjämningsreglerna oväntade Detfick

privata donationerskulle fåkristdemokatiska partiet CDUdet mestatt
skattereduktionbestämmelsernadeoch således generösa omgynnas av

partibli detsocialistiska partiet SPD skullemedan detgåvor, som
fonden. Imed medelhuvudsakligen skulle kompenseras ur

erhöllinte allspartierna vinnare medan SPDverkligheten blev de små
ochföroacceptabel SPDsådana Situationen blevnågra pengar.

bestämmelsernajusteringbeslutadepolitikerna somavom en
beloppströskeln förfonden. gengäld höjdesförsäkrade SPD anslag Iur

till DMfrån DM 20.000publicering på donatoreroffentlig av namn
60.000skattereduktion till DMtillåtenoch för40.000 gränsen

Sockelbetragbasfinansieringenför k120.000 par. Den soms
mellanpartier fått 2-7,5offentligt stöd till småförfunnits att somge

har iFörbundsdagentill det tyska parlamentetrösternaprocent av
partiema. kanDetetableradesuccessivt reducerats depraktiken av

39 offentligaförsvinna.G."Vinna eller DenGidlund, Gidlund,G. 1983 a a;
partistöd.Kommunalt SOUrörlighetiväljarnaspartifinansieringen och nya

GamblingSwedishG.Public Democracy.Gidlund, lnvestments1991:80;
ana PoliticalPublicThe PurseLosscs" i Wiberg, M. edGains andwith

FinnishTheNordic Countries.Public unding of Political PartiesFParties. in
"Regulation ofGidlund, G.Helsinki. 1991;Science Association.Political

Shiratori, eds ComparativeAlexander, and R.Sweden i H.,FinanceParty
Westview 1994.Oxford. Press.thePolitical Finance Among Democracies.

"° Författningsdomstolen Conseiljämföras med Frankrike därkanDet
femprocenttröskelförklarade denConstitutionnel ingrep och att som

Lagstiftamaförfattningen.oförenlig medpartistödskonceptetföreslagits i var
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partiernaetableradetill deanslagoffentligamed olikajämföras att
ipartigruppematillanslagenminstgäller intekontinuerligt höjts, det

frånstorleksin32 gångerhöjdesBundestagtillbaraparlamentet som
1992författningsdomstolenfrånkritikentill 1992. Den1966 senaste

kränktelagstiftningenkonstateradeDomstolensvidande. attblev
stredbasfinansieringenk motdenmöjligheter:likaprincipen att som

medel-nivåerförskulleskatteförmånerförfattningen; somatt ges
intekorporationerfråndonationermed;rådhade attinkomstagare

tröskeln förhuvudskattereduktioner atttaget;sig för överkvalificerade
DM20.00.högrefickinte ängivarensoffentliggörande varanamnav

deillustrationgodTysklandfrån utgörErfarenheterna aven
finansiering.offentligmedförknippaderiskeroch ärproblem som

ipartiföreträdarepolitiskafrestelsemadetgällerSärskilt att som
sinaochförmånersinaständigt ökaoch parlamentregeringar gynna

författningsdomstolarmedländerIkonkurrenter.bekostnadpå avegna
dämpafalli vissaoch ävensnedheteråtgärdatvingaspolitikernakan

folk-iparlamentariskai systemambitioner,expansivaalltför men
partiernaochväljarnahar representantemasuveränitetens namn

dettasjälva ansvar.
offentligahöjningarviddiskussionenminskametod avEn att

indexreglering. Inågoninföraonekligen typpartistöd attär av
detbeslutatsbl1995reformeringen attvid denharDanmark senaste a

medjanuarivarje år 1statliga stödetdetanpassningskall ske aven
följande:konstateradeBilleLarstvå procent.

igennemendnuikkeåbenbartskulle enMan gangen
sikre,fordebatoffentlig attubehageliglovvedtagelse aog

prisudvikling.almindeligedenmedfulgtepartistøtten

donatorerenskildaoch storaintressenfrån organiseradeBidrag

därsituationeruppstårvalkampanjerunderdetovanligtinte attDet är
haföravböneller attsigförklara göratvingaskritikefterpolitiker

StorbritannieniBlairLabourledaren Tonyanslag.specielltmottagit ett
uppdagadesdet1997valkampanjen närblåsväder iexempelvis iråkade

stårföretagför detchefenpund frånmiljonmottagit somLabouratt en
förursäktbetvingadesBlairtävlingarna.Formel 1bakom om

skapauppdragetmedmisslyckats att gynnsammadomstolenenligthade
inödvändigopinioneroch äridéerpluralism endenforförutsättningar somav

a.Drysch, 1993T.demokrati. a
4 1995Gunlicks, A. B. a.a

162.1997:Universitetsforlag,OdenseViborg,Z forandring,Bille, L. Partier i
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hemlighetsmakeriet i samband med detta, särskilt det framkommitsom
regeringen hade för avsikt undanta just Formel tävligarna från1att att
förbud annonsering och sponsring den internationellaett mot av

tobaksindustrin. Labour betalade bidraget.tillbaka
Under presidentvalskampanjen i USA 1996 avslöjades detatt

förekom ekonomiska bidrag från Kina i kampanjen. Nyligen harstora
Johnny Chung, samlat medel till det Demokratiska partietssom
kampanjkassa offentligt medgivit han dollar från300,000att mottog en
general i den kinesiska. underrättelsetjänsten. Chung bidragitska ha
med 360,000 dollar till det demokratiska partiet innan valet 1996. Hela

hardetta belopp återbetalats. affärDenna har inte minst fråganrest om
vad kineserna trodde de kunde köpa med finansiera amerikanskatt en
presidentkampanj.

dåFrågan mellan vadgår tillbörlig påverkan iär gränsen ärvar som
demokrati och vad bör betraktas oegentligtetten som som

beroendeförhållande mellan politiska beslutsfattare och bidragsgivare
Särskilt det gäller bidrag till valkampanjer från olika särintressennär

bidragsgivareoch fat cats det intresse funderaärstora närmareattav
på begreppet access. forskningenI kampanjbidrag brukarom man
skilja mellan två olika strategier hos sådan bidragsgivare. Den ärena
inriktad på och få något direkt i utbyte köpaatt rösterattge pengar -

besluteller buying votes, medan den andra strategin handlar attom
köpa access-buying strategy. Hur säker kan då bidrags-access en
givaren på lyckas i access-buying strategi Om detta finnsattvara en
olika föreställningar i litteraturen. föreställning accessEn är att

förskönandeendast uttryck för givare sigförsäkrarär ett en som om
något givet privat i utbyte investering,på må kanatten accessvara ses

typisktnågot implicit. det således frågaHär mycketärsom om en
placeringmedveten där utdelning En föreställningväntas. annan

betonar främst symbolisk deni bemärkelsenatt är att taccess ex en
intressegrupp vill visa sig, markera sin betydelse och detta sättupp
räknas. Med detta perspektiv har endast betydelse föraccess

i den bemärkelsen tillförsäkras bidrag,mottagaren att man men
gentjänster inte medvetna. uppfattningen iDen vanligaste litteraturenär
har dock varit förknippat information.med deFöräratt access som ger
bidrag syftet ofta få möjlighet träffa ledamot isägs att att ettvara en en
parlament eller i regeringen, kunna informera, sinaatt presentera
åsikter. Access i de två betydelserna oproblematisktkan tyckassenare

3 TimesFinancial 1997-11-1; SvD 1997-11-17.
44 TribuneHerald 1999-05-17.
45Austen-Smith, Campaign Contribution PoliticalD. and Access. American
Science 1995. Vol.89, 566-581.Review. No.3:
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lyhördochsiginformeraharbeslutsfattaredemokrati där atti varaen
skildaanalytisktdessakantillopinioner. Dettaför trots mer

iupprätthållasalltidinteföreställningarochdefinitioner accessav
intressegruppfrånbidragsgivandekanExempelvispraktiken. ett en

oproblema-fungeratparti hatillintresseorganisationeller ettföretag
denpåkommerfrågatillframvalkampanjerfleraundertiskt uppen

Finnspåtagligt sätt.intressegruppenberör ettagendanpolitiska som
medkontaktersinaaktiverarbidragsgivarenriskdådet atten

och/ellersymboliskfrånd gårbidragende storamottagaren v sav -
underinvesteringarsinautdelningförväntatillinformation att

för såfallfiktivai detta utsättaskanPartiföreträdareårmånga
påtryckningar.uppfattaskandetuppvaktningarintensiva att som

kandidat.till sinrelationersärskildaskapavill oftaBidragsgivare
ochkandidatfårdonatorerdär mötatillställningarandraochMiddagar

förkritiseras attsådanatillhörtoppolitiker arrangemang somgärna
marknad.befintligintryckskapa av en

bidragörbjudaF

organiseradeförbjudalagiotvivelaktigtstrategi attultimat ärEn
Förbudbidrag. ärfat catsdonatorerenskilda attochintressen stora ge

korruptions-därländeridockfinnsförkommande,vanligtsåinte men
förbudinförtsFrankrike harochBelgieniBådeduggatskandaler tätt.

fråndonationerdäremotinstitutioner, ärfrånbidragemottamot att
till 1993frampolitiker emottakundeBelgientillåtna. I tenskilda ex

skulleintegåvordessaf°ar dettaförutsättningen attgåvor, var
förbjudetdetmotprestationf ItalienI ärnågonmed krav påförknippas

iminst 20eller har procentkontrolleras statenföretagför ett avsom
Övriga företagkandidater.ellerpartiertillbidragkapitalstatligt att ge

offentliggöradärtillochgodkännandeföretagsledningensbegäramåste
påPortugalI ärredovisningar.ekonomiskai företagetsbidraeventuella

ochbidragpolitiskaförbjudnaföretagstatliga attvissaliknande sätt ge
tillståndharföretag attförbud föruttryckligtocksådetfinnsdär somett

medarbetarinstitutionerolikaochvälfárdsservice,bedriva som
bidrag.sådanavälgörenhet att ge

ledandetolvanklagadesBelgienskakade45 AugustaaffarenkdenI soms
uppgiftvapenaffárer. Enmedsambanditagithapolitiker för mutoremotatt

påvisastartade 1998 atträttegångårhundradets omidomstolen varför som
1998-DNvapenkontrakten.ochgåvomamellansambandnågotfarmsdet

09-03
förbudocksåfinnsländervissaVol. I1" Life. 1998.PublicStandards of a.a

detharnätverksekonominglobaladenMedutländska företag.frånbidragmot
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Förbud fungerar inte alltid på tillfredsställande allmänEnett sätt.
erfarenhet intressegrupper förmågaharär finna kryphål iatt atten
lagstiftningen, utforma strategier tills lagstiftningen sånya -
småningom gång söker komma tillrätta med problemen.ännu atten
USA belysande exempel detta. Innan finansieringsreformenutgör ett
FECA i USA under 1970-talet fanns med förbud förett system
företag och fackliga organisationer bidrag, på grundatt ge men av
kryphål framföroch allt bristen på effektivt kundekontrollsystem,ett

relativt slussas in i valkampanjer och bidra till skandalerostörtpengar
och problem. Den problemlösning införde förbjudaFECA attsom var
direkta bidrag till federala kandidater, medge särskildaatt attmen
politiska aktionsgrupper, Political Action Committees fickPAC ta

bidrag från korporativa styrelser och aktieägare och sedanemot ge
bidrag till olika kandidaters valkampanjer.och partiers Anpassningen
till denna strategi från olika intressens sida har varitnya
häpnandsväckande snabb och tillika effektiv intresseperspektiv.sett ur

beräknades antalet till1988 PAC 4 828, vilket åttafaldig ökningvar en
1974.49från Enligt beräkning finns alltid drygt 4 000 PACen

federal nivå.registrerade på Det vanligt indela iPACär att
korporativa, dvs näringslivsorienterade respektive fackliga i självamen
verket har de korporativa olikaPAC profiler jordbruk,typenav av

hälso-handel, och sjukvård eller andra välfárdsområden, medan andra
heterogena. finns tak för hurDet mycket bidrag PAC fårär ettmer en

till varje enskild kandidat, nämligen 000 dollar; belopp5 ettge som
varit oförändrat sedan 1974. finns ingen för hur mycketDäremot gräns

PAC totalt får valfbidra med under Mellan 90-95ettpengar en
PAC:s totala kampanjbidrag går till kandidater ställerprocent av som

i val, medan 5-10 k obereonde kampanjmedelutgörprocentupp s
independent kampanjer.expenditure vissa använderPAC isom egna

politiskaPAC:s roll och inflytande tillhör de ständigt kontroversiella
frågorna i OronUSA. för särintressen köper sig politiskaär stor att

blivit svårare hur ägandeförhâllanden försvårar dennavilketatt veta utser
lagstiftning.
s FECA, Section 441b. tillåter bidragDet bör vissa delstater sådannoteras att

icke-federalatill stöd för kandidater. FEC Twenty Year Report,
http:// www.fec.gov/pages/ch3.htrn. 1999-05-02.
49 Wilhite, and Paul, CorporativeA C. Campaign Contributions and

Voting".Legislative Quarterly of and 1989.Rewiev Economics Business.
V0l.29, N0.3:73-85.
5°International ofEncyclopedia Government and Politics. V01.Two:794-1996.
1510:976
5 FECA.
52International Encyclopedia of Government ana Politics, 1996. a a
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områden.vitalaför demsker inomingettillalternativtbeslut, attser
dennadelbetydandeÄven EnPACforskningsmässigt stort.är av

kandidatervilkabestämmervadfrågorinriktadforskning är somom
fråganuppgiftercentralablirPAC. Därerhåller bidrag omenavsom

detåterval eller är utmanare,sökerkandidat mendet enomär somen
tillhörig-ideologiskprofileringar,uppdrag,position,kandidatensäven

studerasig påkoncentrerathar attforskareAndrakartläggas.kanhet
särskilt ibeteende,politikerspåharbidragPAC:seffektervilka som

Vissaslag.varierandehärResultatenlagstiftningsarbetet. är av
bidrags-särintressenantagandestyrker attkartläggningar genomom

resultatandramedanbeteenden,kongressledamöterspåverkargivande
komplicerade ochbetydligtPACeffekterna ärpåpekar meratt av

sammansatta.
partifman-påfrämsteUSA:s experterAlexander,Herbert aven

mycketfinnsdetochPACförsvarar attdetillhörsiering, ansersom
politiken. Iinflytandederas övervad eni sägsöverdrifter omsom

skulledethanhävdadeideltogAlexander attPAC somdebatt somom
PACstöderde intressenPACförbjöd atthända som nuvarmanom

likaskeskulle detdettafråganandrasigsöka vägar,skulle var ommen
ocksåpekar attAlexanderfokuseratoch likaöppet som nu.

detfångarstrukturerdessamedharPAC göra upptillväxten att avav
detmedanarbetet,ochintressensakfrågor,politik:dagensicentrala

omgivningen göraattmed dethar närmasteoch detgeografiska som
ochdetpåbaserasPartierpotential. senareharlängreinte somsamma

attraktionskraft. PACimisterinriktningbredarehamåstedessutom
till detkonkurrentochutmaningblibörjatordandramedhar enen

partiväsendet.traditionella

PoliticalofWorldInside thePAC Power:53 Sabato, L.exempelvis:Se
Wasand T.Su,D.l984;Clawson,york, NortonCommittees. NewAction
PACCorporate1990andof 1980ComparisonSpecial A1980

No.3:371-387;Vol.31,Quarterly, 1990.SociologicalTheContributions.
DemobilizingContributions.Corporative PACinSophisticationDavis, F .L.,

No.4:388-410;Vol.20,1992.Quarterly.PoliticsOpposition. Americanthe
Search ofInContributions.PACPerspectivethe"BalancingDavis, L.,F. on

Vo1.21.,Quarterly. 1993.PoliticsCalls. AmericanRollImpact onan
LegislatorofThe ImpactC.,M.and Munger,.W.,Endersby, JNo.2:205-222;

LabourofJournalContributionsCampaignPACUnionAttributes on
No.1:79-97.Vol.XII,1992.Research,

Reform.FinanceCampaign54 Working GroupsBrookings on
1999-05-02..htmhttp://wwwbrook.edu/gs/campaign/workgrp/round3
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Fackliga anslag till och kandidaterpartier

frånAnslag fackliga organisationer till partier och kandidater i vissaär
länder tillåtna, i andra omgärdade med speciella restriktioner medan de
i ytterligare andra förbjudna enligt lag. Debatten kring fackligaär

till ideologisktbidrag närstående partier eller kandidater valkampanjeri
fråganhar medlemmarnas möjligheter få inflytanderört överattom

politiskabeslut bidrag framförallt i läge där majoriteten i vissaettom
fackföreningar inte längre socialdemokratiskapå partier. I USAröstar

framträttunderhar det år stark reaktion fackliga bidragmotsenare en
till valkampanjer och fleri delstater har försök gjorts förbjuda elleratt

stöd.inskränka sådanapå
Under Thatcherregeringen i Storbritannien infördes 1984 lagen ny

TradeThe stadgadeUnion Act, facklig organisation måsteattsom en
genomföra omröstning minst tionde år bland sina medlemmarvarten

innehav politiska fonder. sågsLagen densättettavom som av
konservativa regeringen bryta fackets makt och skadadärtillatt
eftersom partiet i hög grad finansierades fackligt stöd.genom
Omröstningama ledde dock till fackföreningarna erhöll detatt
nödvändiga stödet, behöll sina fonder dessutomoch inrättade vissa nya.

den massiva kritiken denna lagTrots under 1980-talet föreslårmot
Neill Committén i sitt reformförslag 1998 ingen ändring lagen.av
Förhållandet Labour under med framgång sökt minska sittatt senare
finansiella beroende fackföreningsrörelsen torde inte oviktigt iav vara
sammanhanget. Men å andra sidan har Labour kvittat attgenom
införa bestämmelse kan påverka det konservativa partietsen som
traditionella finansiering: varje företag bidrag lån ellerpengar,som ger
sponsring aktivitet till politiska tillståndparti måsteettav annan av
sina aktieägare beslut endast gäller för period fyra år.vars en av

företagsledningen bidrag.måste ställning tillDessutom sådantta ett
Danmark har principen frivillighetI i fackliga bidrag fastlagts iom

lag från 1990. visserligen tillåtet för fackföreningarDet är atten ge
till partierbidrag sådana kan endast medlemmarnamen ges om

det.godkänner Varje medlem har detta irätt vägraatt attgenom ange
formulär.särskilt kontrakt eller Förslag har framlagts kopiapå att en

insända blanketten justitieministem.den till facket skall sändas tillav

55 1998-04-12.DN
56Standards of Public Life. Vol.1998. 1 a.a
57 Bille,Pedersen, M "Public Financing and Public of PoliticalL. Controll
Parties Denmark. Wiberg, edI M 1991 a a.
s Bille, 1997L. a a.
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fackligafrågan deharmutlagstiftningnuvarandeMed EU:s om
dager.delviskommit ipartierpolitiskatillanslagen nyen
enbartdärmed inteomfattarochbestickningBestämmelser mutorom

självmutandetillfalla denellertillfallerförmån intedär attfall avses
iskall tolkasdettahurFråganräkning.tredjeföräven omutan mans

bestämdhet Enmedtidigtför veta.bidragsgivande ännu attfråga ärom
vadförskall tolkahur gränsernadockpunkt tyckskritisk sommanvara

vissaenligtparti, vilketpolitiskastöd, tillekonomisktallmänt ettär
skallbidragsrelationoch hurstraffansvaromfattasintetolkningar enav

lagstiftningen.denstraffbar ibetecknasut nyasomsomse

restriktionerfrivilligaellervingandeT

partitillfårbidragmycketför hur ettBeloppsbegränsningar gessom
vanligtintekollektivfrånenskilda eller ärkandidat från etttilleller en

belopp kan sättbegränsning ettsådanförekommande. En ses somav
frånfår bidragkandidatparti ellerförriskenminska ett enattatt en

ochhelt dominerardetstorleksordningenden attgivare är avsom
denfinns förberoende. USAIoönskattillupphovdessutom ger

följande°°tbidrag enligtindividuellaförmaximibeloppnivånfederala
varjekampanj förkandidatstillindividdollar000l enper

valallmäntnominerings- ellerprimärval,
PACtillindivid och årdollar5,0002 enper

förkommitténationelltilloch år ettindividdollar20,0003 enper
partipolitskt

individuellaförårdollar25,000tak påsammanlagt4 ett per
bidrag.

1974.reformensedan FECAförändratshar intemaximigränserDessa
expanderar.dessutomkryphålfinnsregleringhårdTrots som

föranvändabegränsningarpartier kanAmerikanska utan pengar
särskiltkandidatnågonpartietallmänt attkampanjer utangynnarsom

softkdepenningströmmamaomfattande ärDe moneymest snämns.
presidentsvalskampanjerbåde ikandidaterfederalaförinsamlassom

delstatsnivå, dvsanvändskongressledamöterförkampanjeroch men
gäller.restriktionerförbud ochFECA:sden domänutanför som

förkomplikationerochlagstiftningen59 denredogörelseFör nyaaven
partiñnanser.ochKorruptionLeijonhufvud,Madeleinepartifinansiering se:

Korruption.1998/99;2;338-347;universitet.StockholmsTidskrift vidJuridisk
Om1998:29.Dsinternationella konventionertillträde tillSvenskt vissa m.m

från ESOtill salu RapportMaktStaffan Andersson,Sverigeikorruption se
1999kommande

°° FECA a a.
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betydligt vanligare formEn restriktion fastslåär attav en
för offentliggörandebeloppsgräns bidragsgivaren.på Iav namn

Tyskland har, tidigare visats, dessa beloppsgänser sänkts sedansom
KanadaI måste alla bidrag1994. 100 kanadensiska dollarstörre än

offentligt.redovisas
Irland måste kandidater i president- och parlamentsvalI offentlig-

bidragvarje överskrider pund.450 Detta måste ske inom 56göra som
irländskt partidagar. Ett skyldig offentliggöra varje årligt bidragär att

3,500 pund vid viss angiven tid. i Irlandär över Det är ävensom en
förbjudet bidrag pundöverskrider 90att ta emot anonyma som

Storbritannien kommer för offentliggörandeI bidrag tillgränsen av
nationell nivåparti på ligga på pund5,000 respektive och1,000att mer
parti inom distrikt.till StorbritannienI finns förutom denett ett

nämndatidigare partifinansieringsreformen omfattandeettnya
regelverk lägger fast uppföranderegler för främst parlaments-som

underhuseti Theledamöter Code of Conduct for Members of
Parliament63. Där finns bestämmelser stipulerar varjeattsom som
sponsring till parlamentsledamot i samband med valeten som
överskrider 25 valkostnadema måste registreras i särskiltprocent ettav

The Register ofregister Members Intererests iupprättassom
och offentligt ochParlamentet möjligt för allmänhetenär attsom
brittiskgranska. En parlamentsledamot också skyldig registreraär att

donationersubstansiella från organisation eller företag görsen som
reguljär basis, dåpå främst till sin partiorganisation valdistriktetimen

bidraget förknippatförutsatt med ledamotens kandidatur föräratt
Med substansielltparlamentsposten. dettai sammanhang 500avses

eller förmån tillpund värde motsvarande belopp.ett av
amerikanska delstater olikapågår aktioner och reformprogram förI

tillrätta med finansieringsproblem.komma dessa aktiviteter finnsIatt
engagerade medborgargrupperofta driver krav förändringar.påsom

"Americans Against Political Corruption organiserar exempelvis för
reformergrundläggande delstatsnivå.på I Main godkändes 1996 Main

6 PublicStandards of Life. 1998. Vol. a a.
52 Förbud förIbid. gåvor kommer gå vid 50 pund.attanonyma
63 of ConductCode together with The Guide the Rules Relating theto to

of Members.Conduct Innehåller fyra delar: Registration of Interests,
Declaration of Interests, Advocacy Rule, Procedure for Complains. sambandI

Lord Neills utredning Standards of Public Lifemed har Code of Conduct blivt
föremål för viss Följande grundläggande principer skaöversyn. vara
vägledande::Selflessness, "Integrity, Objectivity, Accountability,
"Openess, "Honesty", Leadership. Regelverket skall förebyggande.verka
http://www.parliamentthe-stationery-
ofñcecouk/pa/cml99697/cmselect/cm.../code.ht 1999-03-09.
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andramodell för stater.ActElectionsClean som ensessom
fickinitiativ ett stortigenomdrivaskunde ettProgrammet somgenom

folkomröstsningf Programmettillledde framochgenomslag en
ställerkandidatermedöverenskommelserfrivilligapå uppbygger som

kandidat ingåttmodell:föjande Enenligtdelstaten enval inomi som
ochkostnadersina vägra emottaöverenskommelse begränsa pengaratt

inrättademedel denoffentligadelfårbidragsgivareprivata tafrån urav
kandidaterallaforlikaerhållaochFundElectionCleanfonden --

följande:enlig
tvåberäknad på dekostnadengenomsnittligaden75 procent av-

valkampanjernasenaste
fondentillåterbetalasmedel måsteutnyttjade-Icke

harkandidatkandidatfinansierad möteroffentligt somOm enen- fonden denmatcharöverenskommelse,sådaningåintevalt att en
motståndarenstillproportionidollarmedkandidatenfrivillige

beloppet.gångertill tvåuppresurser -
kandidat intetillbidragför privatabeloppsgränserVissa som-

medeloffentligaanvänder
villkandidatvarjekrävsmissbrukasskallmedlen attinte somFör att

stöd.brettharhanellerhonvisa ettmåstemöjlighet attdennautnyttja
frånantal bidragvissin ettsamlarkandidaten ettskerDetta attgenom

vilketberoende påvarierarantalenspeciellaindivider. Deantalvisst
blandfondtill denna annattilläggaskanDet attval pengaravses.som

lobbyistema.foravgifternadubbleringfrånkommer aven

skattebetalarefrånBidrag

tillsignalerpositivaingasjälvfalletförmedlarrestriktionerochFörbud
Italien ochTyskland,särskiltiocksåharbidragsgivare. Detpresumtiva
partierikriserekonomiska närsvårauppståttperioderunderJapan

ochtillupphovgivit mutorkällorförsöktlagstiftare strypaatt som
missförhållanden.andra

partier ellertillgåvorskatteavdragolikafinnsländervissaI
intentionernaharKanadabidragsgivande. Istimuleraförkandidater att

beskattningsbaradenReduktionenbidragen.mindredeökavarit avatt
till 100uppbidragnadendär 75 procent summanskatten är av

bidragnadenskala: 50fallande procentisedanochKanadadollar av
skattekreditentotalatill dendollar100-500mellan uppsumman -

ReformFinanceCampaignTrends inCurrent
1999-03-08.http://www:destinationdemocracy.org/currenthtml

65Ibid.
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dollar.500 Denna uppnåsgräns med total donation på 1,150en
ÄvenKanadadollarfö i Frankrike finns ett bidrag tillsystem gör ettsom

parti eller kandidat avdragsgill från skatt till 1,25 procentupp av
inkomst.personens

Även Tyskland och Storbritannien har tidigare skatte-nämntsom
lättnader för bidrag. I det fallet kommer enligt det framlagdasenare
förslaget införas skattelättnadatt på bidrag till 500 pund toen upp

small donations parties". Ett parti måsteto ha fåttencourage vissst stöd
i väljarkåren för kunna erhålla sådanaatt medel. börDet även noteras

i det tyska offentliga stödetatt till partier finns direkt koppling tillen
hur mycket det enskilda partiet lyckas samla frånpengar som
medlemmarna.

I både USA och Italien finns tecken på bristande intresse från
allmänheten för cheek-of I USAtax gäller detta i första handprogram.
den fondering ligger till grund för finansieringensom av
presidentkampanjema behövt förstärkning med direkta anslag försom

klara behoven. försökenIatt finna inkomstkälloratt fören nya
partierna har i Italien infört tillåter skattebetalareett systemman som

kanalisera 4 varje 1000 lireatt sin skatt till fond för partierna.av av en
Systemet har dock haft betydande svårigheter attraheraatt
allmänheten."

System för offentlig kontroll

Vilka möjligheter har statsmakten till partier och kandidateratt attse
efterlever de regler införts Det vanligast förekommandesom är att
partier och/eller kandidater skyldiga inkommaär medatt överrapporter
sina ekonmiska verksamheter. Den redovisningsskyldigheten har ökat i
omfattning och betydelse med de offentliga anslagenatt införts och
expanderat i många länder. Den offentliga redovisningen kombineras i
vissa länder med offentliggörande vilka bidragit till partiettav som
eller till kandidats valkampanj. Tidigare har det funnits vissen en
skillnad mellan Nordamerika och Europa såtillvida begränsningaratt
eller restriktioner i fråga valkampanjer och bidrag olika slag harom av
varit sällan förekommande i europeiska länder. Den situationen har

Stanbury, W. 1993 a a.
67Pujas, W Rodhes, "M Party Finance and Political Scandals Latin Europe
European University Institute, Working Paper RSC 98/10.No
Http://www.iue.it/RSC/WPTexts/9810.html 1999-05-02.
6 Nassmacher, K-H. 1993 a a.
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framväxandei denmärksocksåvilkettidunderförändrats senare
länder.mångaikontrollverksamheten

gradenochomfattningfrågai avvarierarKontrollsystemen
kännbaraochkontrollhårdinförtsharländervissaIsanktioner.

interapporterföljs,inte attreglerna tsanktionsmöjligheter exom
harländerAndrauppgifter rapporters.felaktigaellertidiin attkommer

frågaiolikhetervissafinns omDet ävenuppföljningar.modestamer nivåerfleraellerkanpartiergällerdetansvariga, envilka är omsom
kandidaterfall kanandraIredovisningar. varalämnaskyldiga attvara skälnaturliga äruppgifter; systemettsådana avlämna somskyldiga att

personval.utpräglademedländerivanligast
medsammanlänkadeiblandpartifmansiering ärReglering av

haralternativtparti,registreringförlagmedeller avvallagstiftningen
ingår. Enpartiñnansieringsreglemadärstiftatspartilagarsärskilda

vissastipulerarochpartidefinitioninledningsvispartilag enger
för hurriktlinjervissaävenstaten,skyldigheter gentemot germen

dettydligt attbeskaffad. Det ärskallorganisationenexempelvis vara
erfarenhetochpartilagar avtillkomstenmellansamband avfinns ett

villkorformulerabehovskapat attvilketpolitiska avauktoritära system
konstaterasdockordning. kanDetdemokratiskpartier harför att en

andrainrättatellerredovisningoffentligkräverländerallainte somatt
förgrundrättsligpartilagsärskildharalltid somregler en

bemyndigande.

kontrollochredovisningförOmfattande system

deharItalienochFrankrikeTyskland, somframföralltdetEuropa är
hårdadärtillochredovisningoffentligförlångtgående systemenmest

länderdvsreglerna-följer somintekandidaterochpartierstraff om
skyldigt attpartityskt ärEttkorruptionsproblem.betydandehaft
partiorgani-inivåerallapåtransaktionerfinansiellasinaallaredovisa

offentligadehurredovisningsärskildpåkravfinnsDetsationen.
krävasredogörelser omfall kan ävenvissaanvänds. Ipartistöden

partifmansieringen ärtyskadenEftersomtillgångar.ochskulder

partilagamaÖsterrike Israel harochTyskland,i69 konstaterar attAvnonDan
behovetfyller attdärpartilagamaochpartifmansiering atttillkopplingarstarka

övervakningochkontroll avutföramöjligtdet attbas görrättslig somen Finland,ipartilagarfinnsländerdessaFörutomaktiviteter.finansiellapartierna
DemocraticLawsPartiesD.Avon,Venezuela.ochSpanienPolen,

NoVolStudies.LegislativeofJournalTheGovernment.ofSystems
valsystemetipartibegreppetOmO.S.,Johansson,Se19952283-300. även

1997.Tidskrift.örvaltningsrättslF
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mycket strikt reglerad och dessutom komplicerad till sin ärnatur
redovisningaktiviteten betydande. Till detta skall läggas författ-att
ningsdomstolen kontinuerligt ingriper i lagstiftningen och bortsett-från dess betydelse innehållsligt medverkarrent till ökaden-
komplexitet. Ett parti inte kan uppvisa kvitton på godtagbartsom en

kan få dryga böter.sätt Risken för något sådant skall händaatt har
gjort partierna under tid läggeratt ned omfattande påsenare attsummor
hålla sina papper i god ordning och ekonomisktäven förbereddavara
på eventuella böter.

FrankrikeI har korruptionsskandaler, den offentligaävenmen
finansieringen infördes 1988, haft konsekvenser för gradensom av
redovisning och kontroll. I samband med reformen slogs fast att
mottagadet offentliga medel förenat med nämligenav attvar ansvar,
partier och kandidater redovisar hur medlen används. Kandidater
måste konto förupprätta valkampanjenett för få tillgång tillatt
ersättning från statliga medel." Kandidater till Nationalförsamlingen
har skyldighet inlämnaatt inkomster och utgifterrapporter för deom

månaderna före valet, inomtre 60 dagar efter valet. Uppgifterna lämnas
till Nationalförsamlingens ordförande skall tillgängliga förmen vara
författningsdomstolen och andra granskande myndigheter. President-
kandidater måste inkommaäven med där kvitton pårapporter
inkomster och utgifter skall förevisas. Uppgifter valkostnader iom
förhållande till stipulerat utgiftstak publiceras i Journal Ojficial.
Sanktionssystemet blev i och med reformen rigoröst. kandidatEnmer
till Nationalförsamlingen, inte lämnar någon ekonomisksom rapport,
förklaras icke-valbar under år och mister sin parlamentsplats.ett En
kandidat brutit det lagstadgade utgiftstaketmot kan straffas medsom
böter mellan 360-15,000 francs eller fängelse mellan månad ochen

år.ett
Italien harI politikerna efter sammanbrott både i partisystemet och

det gamla korrumperade fmansieringssystemet sökt finnaatt en ny
modell i reformen från 1993, där kontroll ochäven övervakning är mer
omfattande tidigare. Eftersomän Italien har utgiftstak för valkostnader
för både partier och kandidater och dessutom statlig kostnadsersättning
för vissa delar dessa valkostnadema blir reovisningama relativtav
omfattnade. De ekonomiska redovisningama kostnader och inkomst-
källor skall för presidentema i respektivepresenteras kammare i
parlamentet och granskas nationell myndiget The National auditav en
Ojjfzce inom månader.rapporterar Sanktionsystemetsom ärsex

7°Drysch, T., 1993 a a.
7 Standards of Political Life, 1998. a a.
72Ibid; Drysch, T., 1993 a a.
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lagenexempel: Brott mot omtjänakanföljandeomfattande, som
och 2050mellanmed böterstraffaskanvalkampanjeniöppenhet

kanvaletföreperiodviss straxinombegåsbrottetOmlire. enmiljoner
skerGranskningtredubblas.fallioch värstadubblerasbötesbeloppen

ävenmyndigheten utannationella avdenenbartinte1994sedan av
övervakningskollegier.regionala

federalpåkontrollsystemomfattandeharUSAochKanadabådeAtt
amerikanskafleraidettorde attkäntmindre varakänt,välnivå är men

Samtligaredovisning.bestämmelserrigorösa omfinnsdelstater
ställerkandidatvarjebemyndigar somattföreskrifterhardelstater som

finansiell överrapportmedinkommaskalldelstateninomvaliupp tillsynsmyndighetersärskildaändamåletförfinnsDetkampanjema.
vissafinnsDetefterlevs.bestämmelsernaövervakar attagency som skallrapporteringenomfattandehuridelstatemamellanskillnadem
gällerenbart rapportmed somdeträcker endelstatervissaIvara. två raporterdvsvalkampanjen,gällerochprimärvalen somen

upptill åtta rapporterkräverdelstaterfinnsdetMen somsammanlagt.
hardelstaterflestaordinarie. De enkdenförekampanjemaför senbart

olikainnebärkandidatñnansieringoch somparti-reglering av frågorpåmåsteofta svargerapporternavilket gör attbegränsningar,
sinriskerarKandidatergivits.bidragenbidrag,givit närsomvemom Överinkommer.inteochupptäcks rapporterfelaktigheterkarriär om

stämmabefogenheter atthartillsynsbyråerdelstatemashälften av initierafemtedel kanochöverträdelserbegår enkandidater som kandidatriskerar somWisconsinexempelvis enIdomstolsaktioner.
fängelseellerdollar00010tilluppböteruppgifterfelaktigagivit

sidadelstatensfrånvanligt attvidare manår. Det ärmaximalt tre
kandidatförnödvändigt att encertifikat ärdetskriva somutattvägrar

lämnatsharnödvändiga rapporterintevalet,iställa omskall kunna upp
in."

partifinansieringregleradalltmergrundpåÄven harIrland enav
1997sedanharochövervakningsverksamhetochkontroll-sinstärkt

CommissionOficePublicThemyndighetensärskildadengivit ochefterlevsregelsystemetkontrollera attförbefogenheter attutökade
in.kommerrapporteringaratt föranspråkitagitsgradhögiharinfonnationsteknikenDen nya därKanadaochUSAiredovisningsskyldigheterhanteringen av

påinformation nätet.läggerkontinuerligt utövervakande organ

199773 M.Rhodes, aa
1994R.,Jones,1993 a.74 aR.,Jones, a

1998Life,Publicof75Standards a a
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Modesta för redovisningsystem och kontroll

I exempelvis Finland, Danmark, Belgien, Portugal, Spanien,
Nederländerna och Storbritannien finns för närvarande krav på någon

offentlig redovisningtyp partiernasav ekonomiska förehavanden.av I
Luxemburg, för närvarande inte har någonsom rättslig reglering och
inget krav offentlig redovisning, har inletts.översyn Störstaen
förändringarna föräger närvarande i Storbritannien tidigarerum som
haft begränsad reglering partifinansieringenen med undantagav för

ettlokalt utgiftstak och bestämmelser gällt bidragsgivandepar som
företag respektive fackliga organisationer. Med den reformen gårnya

från frivillighet i offentlig redovisningman till krav på regelbudna
redovisningar över donationer,stora årliga redovisningar över
inkomster och utgifter till partier skall föreligga inom månadersom tre
efter årsskiftet med motiveringen more about the andopeness sources

of funds. I reformenparty finnsuse inrättandeäven särskildav en
valkommission The Election Commission skall kontrollerasom att
den lagstiftningen efterlevs. Den brittiskanya kommitten har vinnlagt
sig försökaatt täcka de luckorom erfarenhetsmässigt brukarsom
finnas i redovisnings- och kontrollsystem. Så exempelvis åläggs
partierna att särskildutse ansvarig fören rapporteringarna och
valkommissionen skall utforma Standardisering för rapporteringar,
granska och publicera, registerupprätta över donationer.stora
Valkommissionen skall haäven vissa sanktionsmöjligheter, men
allvarligare brott överlämnas till allmän domstol.

I Belgien, där partier principiellt icke-vinstdrivandeses som
organisationer särskild legalutan har införandetstatus, statligtav
partistöd medfört viss reglering. För parti skall fåatt ett tillgång till
sådant stöd förutom ha erhållit minstatt mandat skall årligaett
finansiella inlämnasrapporter till särskild parlamentarisken
kontrollkommitte. Denna kommitte har bemyndigandeäven inhämtaatt
uppgifter donationer. I Nederländerna harom det nyligen föreslagna
begränsade statliga partistödet fått till konsekvens i gengäldatt staten
kräver bl finansiella för kunnarapportera granskaatt medlenom

på deanvänts avsetts."sätt som
FinlandI skärpets rapporteringsskyldigheten under 1980-talet.

Förutom partiernas centrala ekonomier granskas ävennumera
partistrukturer erhållit statligt transfererat partistöd.som Partilagen ger

partiernaäven skyldighet vinsteratt och skulderrapportera samt
revisorernas redogörelser till justitieministern. Däremot inteär

76Ibid.
77Ibid.
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personvalskampanjer." Isinaredovisaskyldiga attkandidaterna
undersöka"förutredning att1998justitieministemtillsatte enFinland

harDanmarkvalñnansieringen°°7°iöppenhetenökamöjligheterna att
partiñnansiering utanoregleradfrån1990-talet,understrategi enbytt

innebärbllagstiftningtill aredovisningsskyldighet somenoffentlig
förekonominredovisningar överårligamedinkommaskyldighet att

ochFolketingettillkandidaternominerarpartieralla som
kravenskärptes1995reformpartiellIEuropaparlamentet. en

mellankopplinggjordesdet enattytterligarepartierna genom
redovisningamaoffentligadeochpartistödetstatligadetutbetalning av kunderedovisningamainnanutbetaladesstödingetså attpå sätt

tvådessakordineradesDessutomordning.sinidokumeneteras vara
redovisapartiför attskyldighet omettfinnsVidaretidsmässigt. enrent

fråndäröverellerkronordanska20,000påbidragerhålletman bidraget ärOmfackföreningar.ellerorganisationerföretag,enskilda,
redovisningen.iframgådettaskallanonymt

kandidaterföretiskaochreglerVissa normer

ochetiskavilkaregelverket normergenomarbetade omDet mest
itilllevaförväntasparlamenti uppföreträdarevaldariktlinjer som Conduct.ofCodeStorbritannienifinnsuppdragsittmedsamband

förebyggaambitionen attpågradi högbyggeruppförandekoderDessa
Detöppenhet. senaremålsättningenoch omoegentligheter
parlaments-hurochföreskrifter närrad omimplementeras engenom

vissaparlamentetiansvarigsärskildhosregistreraskallledamoten
uppgifterochvalñnansiering avintressen,ekonomiskauppgifter om granskassåledeskanoch avoffentliggörsregisterDessajävskaraktär.

mediema.ochallmänheten
kandidater-hurdebatterregelbundnaförekommit omdetharUSAI

förgårgränsenochpersonvalskampanjer varsinaanvänderna kongressen1989medel. entogdessaanvändningpersonlig av
definieradeintedessvärre1989,ofActReformEthics sometikreforrn

utarbetagjortsdärefter attharförsökVissaanvändning.personlig
hushålls-tutgifterpersonliga exvad ärreglerdetaljerade som

ochslagolikamedlemsavgifterochnöjen avbegravningar,kostnader,

iFinlandImperiiArcanaPartiesofFinancingM,Public as73 Wiberg,
1991ed,MWiberg, a.a Valñnansiering.Justitiministeriet.1999-09-30.löpermandat ut79Kommitténs

1999-06-27.http://www.om.f1/857.htrn
1997° Bille, L., a.a

s 64,Se not



48 Att försätta gränser maktpengars SOU 1999:92

således inte skall bekostas med kampanjmedel. Ett problem har bl a
varit, hur skall på arvoden och lönman till kandidatse under
valkampanjen; tvisteñåga inte tycksännu löst.en som vara

I hälften de amerikanska delstatema finnsav restriktioner ifråga om
bidrag till valkampanjer från kandidatens familj,närmaste och i några
delstater finns restriktioneräven för hur mycket kandidatenpengar som
själv får till sin kampanj. Amerikanskage kampanjeregen i regelär
organiserade med kommittéer och särskilt ansvariga för insamling och
hantering ekonomin. Frågan själva hanteringenav harom av pengarna
visat sig kritisk och blivit alltmer uppmärksammadvara lagstiñare. Iav
exempelvis Italien finns sedan reformen 1993 bestämmelseen som

insamlingsverksamhetensäger att endast kan utföras särskildgenom en
agent electoral agent ansvarigär för registering bidragen.som av

Avslutande reflektioner

Det fortfarandeär i USA och Kanada vi hittar de rigorösamestsom
rättsliga regleringama kandidater och partier i förhållande tillav pengar
i valkampanjer. Under främst nittiotalet starkväxte trend fram ien
europeiska länder med ökad reglering och kontroll, inte minst för att

föröppna insyn i partiernas finanser.upp Regelsystemen för de
europeiska partisystemen prägladeär de förhållandevis starktav
particentrerade valsystemen, vilket ofta f°ar till konsekvens partiernaatt
bär det föryttersta de offentligaansvaret redovisningama. En gissning

regelverketär, inomatt överskådlig framtid i högre grad kommerän att
innefatta kandidaterna i de europeiska ländernas partier, och vissaatt

de nordamerikanska koncepten kommerav här.att prövas även
Sverige har totalnästan avsaknad rättslig reglering och kontrollav
partifinansieringen. De enda reglerav för närvarande finns gällersom

de offentliga partistöden och fördelningen dem, mutlag-samtav
stiftningen. Något krav på offentlig redovisning partiernasav
ekonomier inte förknippatär med de offentlig stöden. Sverige befinner
sig idag således i sällskap med krympande minoriteten staterav som
saknar rättslig reglering partifinansiering. Sverige har i andraav
sammanhang inte gjort sig känt motståndare till offentligasom
regleringar, inom detta område finns uppenbarligenmen intressen som

frizonvärnar krav insynpåutan och granskning.om en Orsakerna till
denna politiska paradox, regleringsorienteratatt ett politiskt system
undantar partiñnansiering, partiernastrots viktigasteatt inkomstkällor

Z FEC Twenty Year Report. htt://www.fec.gov/pages/ch3.htm 1999-05-02.
a Rhodes, M. 1997. a a.
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korrup-samhällsdebattförtshardet omochskattemedel enär
klarlägga.fortfarandeåterstår atttionsrisken,

denökatländereuropeiskavarförtill ävenorsakerflerafinnsDet
självfalletsådanEn ärpartifinansiering.frågaikontrollenrättsliga om

diverseochkorruptionsaffárergradenhögabesvärandeden av
iLegitimitetskriserfleraiavslöjats stater.missförhållanden som

ochpolitikförmisstroendeskandaler, ävensådanamedsamband men
problemstigande attpartiidentiñkation,minskadipartier stort,

framdrivatillbidragit atthar sammantagnamedborgarnaengagera
harBelgienochFrankrikeTyskland,Italien,länderIförändringar. som

åtgärder.långtgåendeföropinionstryckstarktskapatskandaler ettstora
avslöjaochgranskaförnyckelroll attspelatharMedierna en

allmännadepåverkatgradhögiharochmissförhållandena
dagordningenpolitiskadenpåfrågornaoch tvingatopinionerna upp

harregleringenrättsligaökadetill denorsakbidragandeEn annan
alltmerblivitfinansieringenoffentliga endenmed attgöraatt

medveten-gryendefinnspartier. Detförinkomstkälla enbetydelsefull
undermineratpartistödenoffentligaexpanderandedehet attom

partifinansiering äruppfattningen atttraditionellai den omrationalen
skattesubventioneringenomfattande avDenangelägenhet.internen politikerblandattitydförändradtillbidragitaktivtpartiväsendet har en

och insynregleringtill
politikerfördröjtssig, avsomibland låtitÅtgärder vänta avhar

undvikaförkanske attinblandning,förhindravelatanledningarolika
tänkaskansituationerVilkaprivilegier.invandaförsämringar av

konkurrensenpolitiskai denFörändringarförutsättningarnaförändra
hamnaexempelvisparti kanEtthärvidlag.rollviktigspelakan antas en

förväljarekritikriskerarådmindreallt att avhardärsituationi manen politskai denFörändringarpartifinansiering.frågorietikbristande om
uppgörelsertidigaremedföra attkanpartier ävenmellankonkurrensen

auppkommerDetförsvaras.kanlängreinteñnansieringspolicyom ochsamtalförmöjligheternaökar nyaopportunityofwindow som
förhandlingar.

tillutvecklatsrättsväsendet enuppenbart attdetItalien ävenärI
drivapolitikerna,matchakanbättreochtydligarekraft som opinionallmändrivandestödmedochframgångsrika enavprocesser
banarmissförhållanden. Dettaavslöjaochpolitikerkorruptafå bort

pengar.ochpartierförhållandetreformeringförockså vägen av
offentligochöppenhetriktningi motattityderförändra merFör att

viktigtdetförehavanden ävenärekonomiskapartiernasredovisning av
europeiskadeskallsammanhangdettaIinskolning.vissmed

1998.M.Rhodes,84 WPujas, a a.
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partiernas samarbetet inom EU inte underskattas. I Europaparlamentet
skolas partier in i de regler finns redovisning hur anslagensom om av
till parlamentsgrupperna Parlamentetsanvänts. presidium beslutar om
återbetalning medel det visar sig bokslut inteav attom ett
överensstämmer med gällande regler. Detta reglerär gäller forsom
partigrupper inomäven Nordiska rådet respektive Europarådet. I den
mutlagstiftning EU initierat och vissa åtgärder korruption,som mot
finns överlappningar till partiñnansiering. I samband med förslagett
från kommissionen för bekämpning korruption i oktober 1998av
uppmanade det berörda parlamentsutskottet alla politiska partier alla
nivåer offentliggöra sina finanseratt och sina partibidrag.

85Infonnationsmail från EP:s svenska representationskontor, 2 okt 1998.
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personvalskampanjFinansiering erav

1998riksdagsvaleti

MöllerGidlund och TommyGullan

personvals-konsekvenservisa avär attmedSyftet uppsatsen
stårblickpunktenpartifinansieringf I ensvenskförreformen

1998riksdagsvaletipersonvalskampanjemahurundersökning av
Entillärnpades.dessahurochfannsreglervilkafinansierades, som

någoninförabehovet attgällerifrågeställning avuppsatsencentral
finansiering.i frågalagstiftningeventuelltreglering, omform av

1998valrörelsenunderventileradesmediernaiproblemDe som
iresurstillgångenorättvisavalframgång,förbetydelserörde pengarnas

rättsligbehovfannsdet enfråganoch avkandidatermellan om
Även ekono-LO:svalkampanjer.kandidaternasgälldevadreglering

debattförföremålblevpartietsocialdemokratiskatill detstödmiska
förknippadevillkorfarmsdetfrågangälldevalrörelsen. Här omunder

mutorbetraktaskundedessaoch somstödenmed om
politiskahetadetillhörtsällanpartifmansieringharSverigeI

partierhurfrågordärländerandraflerai omskillnad fråntillfrågorna
heltharoftavalkampanjer annanifinansieras enbörkandidateroch

denskillnad ärdennatillförklaringenviktigasteDendignitet.
oegentligheterochkorruption somnivånringaförhållandevis av

iSverigetillorsakerna attocksåSverige. Detta äri en avuppdagats
partierhurförkontrollinstrumentochlagstiftningsaknarsettstort

missförhållandenupplevtländerIfmansieringsfrågoma. somhanterar
i högopinionermissnöjdafråntrycketharkorruptionsskandaleroch

ochdagordningenpolitiskadenlyftsfrågantillbidragit attgrad upp
docklagstiftning ärmedStrateginåtgärder.vidtalagstiftare atttvingat

detillenkätdenfrånhämtathuvudsakligenärdennatill uppsatsMaterialet
MinskadMöllers uppsatsTommysepartiorganisationemaregionala

datapåuppsatsenbyggerVidaredemokrati.vitaliseradochparticentrering
Brothén.Martingenförtskandidatundersökning avden somfrån

makt.förAtt gränserbok pengarssättai dennaGidlunds2 uppsatsGullanSe
iregelsystemredogörelseförpartifmansiering avstudie enjämförandeEn av

länder.demokratiskaolika
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inte enbart kopplad till hantera kriminalitet ochatt andraoegentligheter
handlar också ofta generelltutan åstadkommarent institutionellaattom

förutsättningar legitimitet. Lagstiftning, medsom ger ett system av
legala för kandidater och/eller partier instrumentnormer församt
övervakning reglerna, bedöms i de flesta länder höraav numera

med fundamentala rättsliga och demokratiska krav församman att
säkra etik, öppenhet och tilltro till demokratiska spelregler. Ju mer
utpräglade personvalssystem desto rigorös tenderar dockmer
lagstiftningen finansiering valkampanjema I andraom attav vara.
länder, med mindre påtagliga personvalsinslag, kan partierna änsnarare
kandidaterna ha i förhållande till de kontrollerandeansvaret organen.
Omständigheten offentliga partistöd fåttatt ökat genomslag i flera
länder har generellt ökat medvetenheten blandsett politikerna att
partierna måste söka folklig legitimitet för dessa anslag och tillåta
offentlig insyn och kontroll.

Ansvaret för inga misstag sker i förhållandetatt partier och pengar,
och vissa etiskaatt upprätthålls, således i principnormer svarar
partierna själva för i Sverige. Den minimala lagstiftning som
förekommer och främst gäller de offentliga partistödensom
kombineras med frivilliga överenskommelser mellan partierna i vissa
vitala frågor. Denna konsensusstrategi går tillbaka till tidigt 1900-tal
och vilar på på partier frivilliga, privata och i förhållandesynen som
till oberoende sammanslutningar.staten konsekvensEn detta synsättav

den djupa misstro tillär tanken på lagstiftning tvingasatt attgenom
offentlig redovisa sina inkomster och utgifter till någon myndighet.
Strategin lades fast i offentlig utredning vilken under åren 1949 ochen
1951 granskade frågan partiernas offentliggörande sinaom av
ekonomier behovet lagstiftning.samt Lagstiftning avvisadesav av
utredarna i stället rekommenderades frivilliga överenskommelser
mellan partierna SOU 1951:56; Gidlund 1994.

När det personvalsystemet infördes rådde politisk enighetnya attom
kampanjfinansieringen skulle oreglerad. I regeringens propositionvara
1996/97:70 framhölls det i dagsläget" saknades skälatt föreslåatt
någon reglering. "givetvisMen skall utvecklingen följas mycket noga.
Skulle det visa ovidkommandesig ekonomiska faktoreratt påverkar
utfallet valet får återkommaregeringen ifrågan samklangI medav
den fastlagda strategin framhölls det partiernas uppgiftatt tillattvar se

oegentligheter olika slagatt undveks. Detta ställningstagande sadesav
ligga linjei med svensk tradition det gäller såväl offentlignären
finansiering partiernas verksamhet själva verksamheten i sig:av som
partierna skall enligt denna tradition så fristående från detvara
allmänna möjligt. Staten skall inte lagstiftningsvägen påverkasom
partierna i deras arbete.
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valkampanjer ärfinansieringlagstiftningÄven avsaknasdet omom
efter egetkandidaterna attförframfrittfullständigtintedet

kampanjema.deföranvändaoch egnagottñnnande pengaremotta
utfärdatambitionsnivå,varierandemedocholika sätthar,Partierna

kampanjñnansieringen.förrekommendationer

rekommendationerPartiernas

hurförrekommendationernivåcentralpartierSamtliga antog
kampanj-hanteraskullepartiorganisationerregionalaochkandidater

bakomfallsamtligaistårPartistyrelsen1998.valetifinansieringen
riktlinjemaf

beslutpartistyrelsensföregicks omfallsocialdemokraternasI
Partistyrelsenriktlinjer.valetiskakongressbelutriktlinjer omettav ihållningresolutochstriktiakttapartidistrikten attrekommenderade en

bidragsfrågan:

kandidat,enskildtillpartietsåvältillbidrag,ekonomiska somAlla
ivalledningendisponerasMedlenvalledning. avberördförvaltas enav användsochtillriktas avBidragkandidater.aktuella sommedsamråd

redovisas öppet.skallkandidatenskild

skalltrycksakerallaocharmonseringallframhölls attVidare
fram-rekommendationerdessavalledning Iberördgodkännas av

personvalssystemet.tillhållningreserveradedelvispartietsskymtar
på ettekonomiskaför resurserattfinnspartietInom oroen

valresultat.ochkampanjarbetepåinverkaskallovidkommande sätt
kandidaterenskildaförfritt framriktlinjerdessaenligtdetFörvisso var enskildaorganisationeroch somsåväl företagfrånbidragemottaatt

undertidenhelaochskeskulle öppetdettaMenmedborgare.

detifinnsrekommendationerdessagenomgångutförligare3 avEn tillavlämnarvalårs1998utvärderingförRådethuvudbetänkande avsom
1999.novemberden 1regeringen senast

detpartistyrelsen attkonstaterarrekommendationtill denna4 kommentarI en flygbladenskiltgranska varjeskavalledningorimligt attnaturligtvis är en villevalrörelsen." Menunder manproducerasportgångsajfischoch varje som börtrycksaker"utåtriktadeochval"tillgråpartietdet ärmarkera somatt
En rapport1998.Personvalvalledningen Sebeslutashuvudsakdärför i av vidpartistyrelsengodkändochBehandlad avsocialdemokratema.från

1997-10-27.sammanträde
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partiorganisationens överinseende. Genom bidragen disponeradesatt av
valledningen vinnlade sig partiet betydande kontrollmöj ligheter.

Moderaternas partistyrelse bland följandeantog riktlinjer:annat

Personliga kampanjer kan finansieras med frivilliga bidrag, dock i
form kontantstöd från juridiskaav Den personligapersoner.
finansieringen skall vid påfordran redovisas till respektive nominerande
instans kunna redovisas offentligt.samt

Direkta bidragekonomiska från juridiska alltså intepersoner var
tillåten. På denna punkt moderaternaär det parti går längst närsom
det gäller reglera. Det får aldrigatt för misstankarutrymmeges om

används tillatt något depengarna avsedda för",änannat är
understryker partistyrelsenf I till socialdemokraternamotsats detvar
dock de enskilda kandidaterna själva disponeradesom
kampanjmedlen. Det inte heller fråga något obligatorisktvar om
redovisningsförfarande. Kampanjmedlen skall kunna redovisas
öppet vår kurs., vilket således innebär mindre tvingandeen
rekommendation i socialdemokraternasän fall. Vid påfordran från
partiorganisationen kunde dock kandidaterna tvingade attvara
redovisa den personliga finansieringen. För de kandiderade tillsom
riksdagen det länsförbundets styrelse ägde utfärdavar rätt attsom en
sådan påfordran.

Vänsterpartiet det partiär varit tveksamt till det ökademestsom
personvalsinslaget i det valsystemet. I partistyrelsebeslutettnya
förklarades det i princip inteatt tillåtet förär partidistriken eller
lokalavdelningama partiresurseratt påsatsa personvalskampanjer.

fastslogMen, partistyrelsen, om enskilda personvalskampanjer ändå
förekommer gäller följande:

Partiets ekonomiska och andra får inte användas tillresurser
privata kampanjer vid sidan partiorganisationensav
valkampanj.
Medlem eller medlemmar vid sidan partietsgrupp av som av
valkampanj driver kampanj för viss kandidat skall öppetegen
redovisa alla intäkter för och utgifter för partiet, media och
allmänhet.
Grupper eller organisationer utanför partiet vill bedrivasom
kampanj för någon partiets kandidater utformaav uppmanas
kampanjen i samråd med partiet och redovisa kampanjmedlen
enligt ovan.

5 "Allmänna riktlinjer för personval panistyrelsenantagna den 17av mars
1997.
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villkorhar attbidragekonomiskainte somPartiet accepterar
kandidat.vissstödjaföranvändas attskade en

intepersonvalskampanjerhärförstås somkampanjerprivataMed
partiorganisationennaturligtviskanDäremotpartiet.sanktionerats av

enskildatill görabidra attmaterialochvalafñscher annat sombekosta
dockräknaspartistyrelsenf Det somframhållerkända,kandidater

naturligtvisfinnsHärkampanjverksamhet.partiknutenochtraditionell
mellanskiljasvårt attdetkanpraktikenItillämpningsproblem, varaett

omfattandesålundakanpartidistrikt engekampanjtyper; ettbådadessa
uttryckligen uppmanakandidat attutanvisstilluppbackning en

riktlinjerdessaiIntentionenvederbörande.personröstaväljarna att
iellerekonomisktintestödjertillåterpartiettydlig:emellertid menär

personkampanj.bedrivakandidater attenskildaavseendeannat
uttryckligenintepartiendadet somKristdemokraterna var

kandidaternasredovisningoffentlig avrekommenderade en
tillräckligt attdet enpartistyrelsenEnligtkampanjmedel. var
partiorganisationen:tillskeddekampanjbidragredovisning externaav

riksdagsval-kr000 i50.påpersonvalskampanjer över"sponsormedel i
kr10.000påoch överpartiredovisningföremål för internbliskallkrets

partiendadetdärmed somKristdemokraternavalenlokala vardeför
Kristdemo-rekommendationer.sinaibeloppsgränsersärskildaanger hurrekommendation ompartiendadetvidare avgersomärkraterna

partiorganisationemalokalaochregionaladefrånbidrageventuella
fördelas:skall

sinaanvändabörkommundistrikt,organisationsnivåemaolikaDe
nivåsrespektiveblivitnomineringaridemarknadsföra somattresurser

aggressivså attblidock intefårMarknadsföringenkandidater.främsta
valsedeln. Det ärpåkandidaterandrariktad motuppfattaskanden som

4-5desådant sätt attpåanvänds ettpartiresursemarimligt attdessutom
sättlikvärdigtpåeller ettgemensamtkandidaterna presenterasfrämsta

arbetsgrupp1996vårenredantillsatte enpartistyrelseCenterpartiets
organisationpartietsförändringartillförslagge avuppgiftmed att
bland annatförriktlinjerutarbetasammanhanget ävendetioch
presenteradearbetsgruppendenI rapportfmansieringsfrågoma. som

enskildaförhindra attgickinte attdetkonstaterades attvaletinför
påstödeller externtbidragekonomiskaexternakandidater emottar

1997.Novemberpersonval.° "Vänsterpartiet om
1997-03-04.personvalskommitté,7Kristdemoktatemas
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sätt. Oro uttrycktesannat sålunda för icke önskvärtatt beroendeett
sponsom kunde uppkomma.av

stårDet och fritt kapital iatt valrörelsenvar satsa egeten men
kandidaterna avråds från driva sina valkampanjeratt med lånade medel.
Enskilda kandidater och kampanjorganisationer ochatt öppetuppmanas
offentligt redovisa valrörelsens finansiering. Redovisningen bör lämnas

valkommittén.till

Mot bakgrund den minskade tilltron till politiker och de skandalerav
förekommit under de åren fann folkpartietssom senaste partistyrelse det

viktigt att undanröja tvivel kandidaters ekonomiska bindningar tillom
särintressen Detta skedde enligt partistyrelsen bäst

redovisningöppen kampanjmedel,genom kandidaternaen attav
redovisar sin ekonomiska situation enligt den modell gäller försom
riksdagsledamöter rådgivande etisksamt att nämnd inom folkpartieten
liberalerna tillsätts dit kandidaterna ska kunna rådvända sig for att

Miljöpartiets partistyrelse beslutade rekommendera följandeatt till sina
regionala och lokala organisationer:

Partistyrelsen rekommenderar personliga karnpanjkassoratt och
materiella tillgångar bil, kontor, utrustning m.m. i personliga
valkampanjer bör redovisas till den organisation inom partiet som
nominerat kandidaten. Samtliga bidrag kapital, från enskilda,egetur
företag eller organisationer skall redovisas liksom hur medlen använts
för exempelvis reklam, affischer En prelimenär redovisningetc. skall

dengöras 15 augusti 1998 for därefter kunna redovisasper att
offentligt. Respektive organisation rekommendationenavgör skallom
gälla inom valansvar.dess

Alla materiella tillgångar- inte bara nyttjas i personligapengar som-
valkampanjer skall alltså redovisas till partiorgansationen. Därtill skall

redogörelse inlämnas där kandidaterna specificerat huren de
ekonomiska kampanjmedlen Denna redovisninganvänts. skall vara
partiorganisationen tillhanda vid visst datum 15 augustiett så att
partiet därefter har möjlighet offentliggöra dessa uppgifter.att

8Parti och Centerpartiet och personval. Mars 1997.person.
9 Riktlinjer för personval folkpartiet liberalernasantagna partistyrelse denav
23 maj 1997.
° Partistyrelseprotokoll. 97-1 1-1



57personvalskampanjerFinansiering av1999:92SOU

påibetydandesåledespartierna synenmellanVariationema var
Inställningenfinansieringen.försjälvafrihet takandidaternas att ansvar

ochsoloframträdandenförrädslaipersonvalsrefonnen samtstorttill
hursigfärgathatyckskontrollen, avkanpartiledningen tappaatt
ochvänsterpartietsocialdemokraterna,partier,utformades. Trereglerna

karaktär. Itvinganderegleringensifrågasigskiljdemoderaterna, ut om
valledningarpartidistriktensfall attsocialdemokraternas genom

och ikandidaterenskildatillkampanjmedeldeförfogade gavsöver som
användas.skallmedeldessahurbeslutadekandidaternamedsamråd om

personvals-stödjapartidistrikten attförbjödsfallVänsterpartietsI
ickedetuttryckligendet att varfallmoderaternaskampanjer. I angavs

juridiskafrånbidragkandidaterna emotatt taenskildadeförtillåtet

personer. rådrekommendationer attpartiernas gehandlar omGenomgående
bedrivakandidater atthuranvisningar avserfall- somnågraioch om- med emotproblemet taattskall hanteraellerpersonvalskampanj kan

frånbidragprivataforfanns attDetbidrag.redovisa oroenoch externa
känsligapolitisktskaparenskildaellerorganisationerföretag,

mellanuppkommakanberoendeförhållandeoch ettsituationer att
viktigt-såtycksvilketEller-bidragsgivaren. nogvaraochkandidaten
alltsåmoderaternahärgick varLängst somuppkomma.kunnauppfattas

juridiskafrånbidragförbjöd personer.uttryckligenpartiendadet som
kanpotentiellt ärsettpartidetmoderaternaockså somSannolikt är
ochlegitimitetsproblemeventuellaförsigskälha attstörsttänkas oroa

partietsMångabidrag.sådana avkonsekvenseroönskadeandra av
inomnäringslivetlokaladettillrelationerutveckladevälharkandidater

kunnautsiktergodaförhållandevismedsåledesskulleochvalkretsen
företag.frånbidragåtnjutandeikomma av

partiinstansemanominerandede omtillrekommendationerNågra
regionalaDeinte.fannskampanjerkandidatersenskildastödjaatt

inställning-därfall,Vänsterpartietsipartiorganisationema utomgavs - närhandlingsutrymmedärmedkritisk ettuttalatpersonval ärtill --en såväl ipersonvalskampanjerstödjaochgäller uppmuntradet att
hänseende.iekonomiskt annatsom

rollpartiarganisationernasregionalaDe

rollcentral närsåledestilldeladespartiorganisationema enregionalaDe
deåtergivits. Förhärriktlinjerdeimplementeringen somgälldedet av

idetgälldereglertvingandefastlagitharuttryckligenpartiertre som
inomlänsförbundenochvochinompartidistriktenförhand sförsta

dekundeDärutöverefterlevdes.reglernaövervaka attm att
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naturligtvis utfärda ytterligare regler. Detta gäller också för övriga
partier.

Tabell Regional reglering valkampanjernas finansiering procent.av

Parti Ja
Socialdemokratema 41
Moderaterna 42
Vänsterpartiet 5
Kristdemokratema l 8
Centerpartiet 65
Folkpartiet 27
Miljöpartiet 5

Samtliga 30
Antal svarande: l 5 7

FråganKommentar: löd: "Har distikteL/förbundet, centralt beslutadeutöver
regler, regler ellerantagit för finansieringanvisningar kandidaternasegna av
personvalskampanjer "

klarEn majoritet de regionala partiorganisationema totalt 70av -
avstod dock frånprocent regler eller riktlinjeratt anta egna-

beträffande finansieringen de fastslagitsutöver centralt se tabellsom
finnsl. Här vissa skillnader mellan partierna. I centerpartiets fall har

15 de distrikt23 65 procent besvarat enkäten antagitav som
kompletterande riktlinjer, i och miljöpartiet har endastvänster- någon
enstaka de regionala partiorganisationer i vardera fall deltagit iav som
denna del undersökningen antagit kompletterande riktlinjer.av

deAtt båda sistnämnda partierna skiljde sig i detta avseendeut
självfalletmåste i ljuset deras centrala partiinstanser utfärdatattses av

ganska rigorösa rekommendationer. Utrymmet för ytterligare regleraatt
kandidaternas kampanjfinansiering begränsad.ytterstvar

Vanligast med regionala regleringsbestämmelser det inomvar
centerpartiet. Möjligen sammanhänger detta med partiets decentralise-
rade organisationsstruktur Bäck Möller 1997, ff.136 Medans.
partistyrelsen på den centrala nivån ägnade sig kartläggaattmer
problemen försökte centerdistrikten på den regionala nivån i flera fall
precisera konkreta anvisningar för etiska regler. Flera distriktenmer av

de, eller mindre diskuteratatt valkampanjensnoggrant,uppgav mer
allmänna ekonomiska förutsättningar med de inblandade kandidaterna.
Beslut hade också fattats hur många kandidater skulle stödjasom som
och hur detta skulle ske; det vanligaste de fyraatt toppnamnenvar
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emellertidframträdersammanhangdettakampanjbidrag. Itilldelades
indirektochdirektmellanskiljapraktikenisvårigheten att

kampanj-specialdestineradevanligtsåledes attkampanjstöd. Det var
föranvändasavseddabidrag attkandidaterna:tillutdeladesbidrag

det sättvalafñschertrycksaker, etc.andraochbroschyrer
slutligenharcenterdistriktnågralämpligt. Ifannsjälvakandidaterna

faktura.uppvisandeefterhand,iutbetalats motkampanjbidraget av
kampanj-beslutadelänsförbund externaattfolkpartietsNågra av

förbundsstyrelsen.tillredovisasskullekr1.000överstigandemedel
införadistriktsstyrelsema attbeslutade ensocialdemokraternaInom

personvals-bedrevkandidaterdeförkansliavgiftsärskild som
nyttjaavgiftdennaerläggañckkandidater attdessakampanj; genom
liggerkansliavgiftermedavseenden. Systemetvissaikansliets resurser

avgiftermedharsocialdemokraternapolicydenmedlinjei -som
allabetala påmåsteförtroendevaldataxeringellertionde som

skullevalledningenreglerhållflera attpåförekomnivåer." Vidare om
publice-kandidaterenskildapersonvalsannonserallagodkänna som

rade.
rekommen-partiernasiskillnadernabidrogdömadebattenAv att

kandidaterblandbådeförvirringvisstillregelsystemochdationer en en
misstankartillupphovkanreglerenhetligapåBristenväljare. geoch

kontrollmöjlighetema ärochkandidater attmellanorättvisorom
varierande.

marknadsförapolitiker harsvenska atterfarenhetbristDen som
visstillbidragithatorde ävensin enochpolitikenbåde person
harhellerintekandidatermångaläggasskallDärtill attfrustration.

enskildEnvalkampanjer.tillsamla inbehövaerfarenhet pengarattav
detupplevapartiet,detfrånrekommendationerkan, egnakandidat trots

falletenskilda äri detvadsig,betebörhur somsvårt vetaatt man
korrekt.

Kampanjkostnader

både iförstärktssuccessivtharvalresultatenförrollValkampanjemas
hörorsakerna attviktigareTill deländer.andrade flestaoch iSverige
ochpartiidentiñkation attsjunkandemedrörligareblivitväljarkâren

tillarvodensinamånadenikronor600fbetalar avRiksdagsledamöter n
förtroendevaldaPartiemaskanslihjälp.förersättningriksdagskansliet som

ocharvodensinavissbetalar procentlandstingoch avkommuner enflerainom
Tionde.uppbärÄven i EUparlamentarikemapartiorganisationen.tilllöner

1999-04-12.SvD
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allt fler bestämmer sig allt hur de ska samtidigtröstasenare som
mediernas roll i kampanjema ökat i betydelse. Detta påverkar valet av
kampanjstrategier, dvs. hur uppläggningen valkampanjen hurut,av ser
mycket ska och och hur dessa medel skanärsatsasresurser som
användas i valkampen. Pengarnas betydelse har otvivelaktigt ökat men
bedömningar hur viktig den rollen för valresultatet beror iär vissav
mån på i världen vi vänder blickarna. studierI amerikanskavart valav
har resultat visat på kan vinna val särskilt i kombination medatt pengar

det gäller kandidater. söker återval, dvsatt de kandidater harsom som
vinner också. dockDetta ingen sanningmest är direkt kanpengar som
gälla generellt. Varjeöversättas politiskt ochatt varje val har sinsystem

förutsättningar.speciella Flera faktorer kan utslag.än pengar ge
Osäkerheten hur mycket behövs för bra valgöraatt ettom pengar som

partier och kandidater ständigt frestasgör driva kostnadernaatt att upp
arms race. Problemet vissai fall kanske half theär att spentmoney

campaign wasted. The trouble dont know which halfon we
Kenny Mc Bumett 1997, 75-97; Jacobson 1992.s.

Kampanjkostnader i likhet med valkostnader svåraär kartläggaatt
på tillfredsställande Ett problem svårigheternaett sätt. skiljaär att
mellan direkta och indirekta kampanjbidrag. vissa fallI kan budgeten i
reda begränsad, möjligheterna utnyttja olikaattpengar vara men
materiella bil, fax och olika adminstrativa facilitetertypenresurser av
från stödjande parti eller organisation betydande.ett valkampan-Ivara
jer får kandidater ofta hjälp frivilliga ersättning ställerutanav som upp
med försäljning, står för underhållning eller delar material.ut

Någon totalkostnad för personvalskampanjema här inte möjligär att
Ävenredovisa. med avgränsnig till ekonomiskt stöd i strikt mening,en

dvs. kontanta bidrag till kandidaterna, bör viss försiktighet påkallas.en
Partierna rekommenderade visserligen öppenhet och offentlig redovis-
ning, möjligheterna kringgå dessa rekommendationer visar sig iattmen
allmänhet stora.vara

tabellI visas2 hur kostnaderna för kandidaternas personvals-
ampanjer skiljde sig mellan olika partier. dataDet frånär
kandidatenkäten ligger till grund för tabellen. Det alltsåärsom
uppgifter statistiskt representativt urval kandidater redovisat.ettsom av
Totalt det riksdagskandidater129 i urvalet själva uppgivit attvar som
de bedrivit personvalskampanj.en

Resultatet visar de första personvalskampanjema höll sig påatt en
låg kostnadsnivå. I 80 de personvalskampanjernästan procent av som
genomfördes stannade kampanjkostnaden under 25.000 kr. Kampanjer
överstigande 150.000 kr sällsynta. Resultatet visar deytterst attvar
första personvalskampanjema höll sig lågpå kostnadsnivå. I nästanen
80 de personvalskampanjer genomfördes stannadeprocent av som
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150 000överstigandeKampanjerkr.00025underkampanjkostnaden
allraheltinte oväntatLågbudgetkampanjersällsynta.kr varytterstvar

tvåde vänster-miljöpartiet. Avochvänsterpartietinomvanligast
bedrivitsig haurvaletimiljöpartisteroch två uppgavpartister som

överstigitkampanjkostnaderhafthade ingenpersonvalskampanj som
vanligastallraheltinte oväntatLågbudgetkampanjer25.000 kr. var

tvåochvänsterpartisterde tvåAvmiljöpartiet.ochvänsterpartietinom
personvalskampanjbedrivithasigurvaletimiljöpartister uppgavsom

kr.överstigit 00025kampanjkostnaderhaftingenhade som

kandidatenkäten.personvalskampanjKostnad för2:Tabell

Parti:
Totaltkd mpKampanj- mcsv
antal Procentkostnad

15192628110.000 ---
648221021202072.00025-
1418493l1-50.000 --

57132l-150.000 ---

2311l-250.000 ----

100129217372932102Samtliga

denforkostnadentotaladen egnaombadsKandidaterna angeKommentar:
Dinuppskattar Dumycket attlöd: "Hur person-Fråganpersonvalskampanjen.

totalt"kostadevalskampanj

lågavisserligenkampanjemapersonliga mendeförKostnaderna var
försiktighadegenerelltpersonvalsreformen eni ljuset attmåste avses

kampanjer.personligadrevkandidaterfåförhållandevisoch attstart
tillavvaktandesåsigförhöllsocialdemokraternaFörhållandet att

kandidatersina attrekommenderadeframföralltoch attreformen man
bidragandevarithaocksåtordevalkampanjer eniframinte egna

socialdemo-flerMedlåga.såblevkampanjkostnaderatillorsak att
kostnadernasannoliktskullekampanjerpersonligaikandidaterkratiska

deOmalternativen.politiskademellankonkurrensendrivitsha upp av
bedriverfrontbredvalkommandeikandidaternasocialdemokratiska
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personliga valkampanjer det tänkbart valkampanjema framöverär att
kommer likna de vanligt förekommande i andraatt ärmer race som

länder.

Partiernas stöd till kandidaternas valkampanjer

vilket ekonomisktFrågan stöd parti till kandidatersinaettom som ger
brukar tilldra sig intresse i personvalssystem. inte allaBörstort ett

Ärkandidaterna på lista lika mycket från sitt parti det inteen pengar
orättvist Andersson får Petterson och Lundström inte fåränatt attmer

finns vissa inslagöre Det lika för alla principen i flera länder,ett av
iblanddet gäller delar i offentliga stöd framförallt olika indirektamen

stöd där ställer med fönnåner. kanDet kostnadsfristaten upp vara
postförsändelser från varje kandidat till samtliga väljare i distrikt,ett
tillgång till tid i medier Men frågan hur partierna väljeretc. attom
prioritera sina begränsade intern angelägenhet ochärresurser en
karaktäriseras oftast strategiskt tänkande. Att innebärettav ge pengar

ökar kandidatens chanser vinna. bidragJuatt att störreman som ges
desto starkare signal partiorganisationen sitt stöd för kandidatenger om
Glasgow 1998.

Undersökningen visar de regionala partiorganisationemaatt
lämnade bidrag till personvalskampanjema i mycket varierande grad.
Sammanlagt 36 de distrikt160 och förbund besvarade enkätenav som

drygtbetalade miljon kr till1,7 dessa kampanjer.ut
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tillstödekonomiskatotalapartiorganisationernasregionalaDeFigur
kronor.personvalskampanjer

1000000

800000l

600000

400000

200000-

Parti

stödekonomiskatotaladetombads somSvarspersonema angeKommentar:
totaladetvisarDiagrammetpartiorganisationen.regionaladenutbetalats av

parti.varjeinomdistrikt/förbundsamtligautbetalatsstöd avsom
tillbidraglämnatpartiorganisationerregionalaharpartieralla ettI utom

Undantaget vänster-personvalskampanjer. varkandidatersenskilda
Återhåll-stöd.sådantförhindradeuttryckligen ettreglerpartiet, vars

miljöpartiet.ochmoderaternainomdock ävensamheten storvar
gälldedet attpartietfrikostiga närsärklassdet i mestFolkpartiet var

ocksåvilketpartiorganisationema,regionalavia debidragdela ut
3.tabellbidragkandidatergivit flestpartietåterspeglas attav
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fördelningregionala partiorganisationernas kampanjmedel3: DeTabell av
kandidater.antal

Kandidat listplaceringParti
Totalt6 8 10 11-152 3 4 5 7 91

5 15l 1 l1 l l l 1Socialdemokraterna l 1
41 1 lModeraterna l - - - - -- -
OVänsterpartiet - - - - - - -- - -
81 lKristdemokraterna 3 3 - -- - --
408 6 2 1Centerpartiet 13 10 - - - - -
783 3 2 2 2 414 9 5Folkpartiet 17 17
2Miljöpartiet 1 1 - - - -- - - -

3 3 9 1479 6 3Samtliga 36 33 24 17 4

ombads hur mycket ekonomisktKommentar: Svarspersonema stödange som
enskild kandidat erhållit den regionala partiorganisationen.varje av

Folkpartiets länsförbund delade kampanjstöd till sammanlagt 78ut
kandidater. Partiet stod därmed för hälften dessa regionalaänmer av

socialdemokraternas,partibidrag. I moderaternas och miljöpartiets fall
endast regional partiorganisation socialdemo-delade bidrag. Iuten

fall erhöll ikraternas denna valkrets de första kandidaterna15
kampanjmedel enligt fallande skala: förstanamnet fick kr,80.000en

kr och kandidaterna fickandranamnet 30.000 kr och3-4 14.500
därefter trappades beloppet ned successivt. moderaternas fallI i ettgavs
länsförbund 5.000 kr vardera till de fyra principSammatoppnamnen.
tillämpades inom miljöpartiet, där kr vardera till de3.000summan var
båda toppnamnen.

Framförallt det alltså partiernas förstanamn tilldeladesvar som
medel. genomsnitt delades det kr förstakandidat.l 18.900 Detut per
högsta beloppet någon de regionala partiorganisationemasom av

tillutbetalade någon enskild kandidat kr.120.000 Denna summavar
folkpartistisk kandidat. tillerhöll lägstaDenen summa som gavs

kr, det redan framgått de båda3.000toppnamnen var var som en av
miljöpartister erhöll detta kampanjstöd. övriga partierna-De bådasom
kristdemokraterna och centerpartiet- högsta belopp till någotgav som

50.000 respektive 30.000 kr.toppnamnenav
Resultatet bekräftar strategiskt inslag i partiernasdet fanns ettatt

till kandidaterna. förstärkter strategier möjligheternastöd Således dessa
bli valda.for de kandidater nått högt i nomineringarna Hurattsom

prioriteringarna har intekandidaterna på partiorganisationemasser
i denna undersökning. i enkätenstuderats deI öppnaett av svaren

dock uppbackningkommenterar Vänsterpartiets företrädare denen av
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sadesdetmedstödekonomisktutankandidatervissaförskeddesom
toppkandidaterlistorsför vårapersonvalskampanjdriverviattnog

ipersonvalskampanjerllllätDN göragranskningI avsomen
procentkampanjer 75flestadesigdetvisade attriksdagsvalet
dvs.riksdagsplats,hade avkandidater intebedrevs ensomav

förhoppningar attföruttryck person-omkanDetta somutmanare. ses
förstanamnensärskiltnågot,betyda attskulleinteegentligenvalet

visadeValresultatetkonkurrens.någonfrukta störrebehövdeinte
utifrånriksdageniplatssinficktolvsedermera att personer

alltsåriksdagsledamöterdemsju somersatteoch attpersonröster av
utmanare.tillplatsersinalämnafick

detdvspartistöden,offentligadedominerarpartiernasvenskadeI
ochpartistödetkommunalaoch detlandstingskommunalastatliga,

finns ingadagIdessa.beroendegradhögvarierandei avpartierna är
kandidaterstillslussasanslagdessagällervadförregler omsom

innebäralägegivetikanregellöshet ettpersonvalskampanjer. Denna
konton,privataantalpåspridsmedel ettkommunala utOmproblem.

användsmedlenbestyrkakanpartirevisor attintekanskedäroch enens
uppenbaraföreliggerkommunen,ivalrörelsenbekostatill att

problem.etiskaochkommunalrättsliga

bidragAndra

kandidaterföraktivitetersjälvklaratillhörslagolikaInsamlingar av
dehörbidragengodaomhuldadeoftadeTillval.iställer uppsom

frånGåvor storasympatisörer.ochmedlemmarfrånkommersmå som
kandettaproblemskapa endäremotkan omintressenorganiserade -

lockande,oftadocksigbidrag envittna. Stora tererfarenhetdiger
Gidlundtidsödandekanbidragsmåmångainsamling varaständig av

1983.
partiernassvenskai detillkommerpartistödenoffentligadeFörutom

förbidragsgivare attprivatafrånmedelolikavalkampanjer typer av
sympati-enskildafråninsamlingarframföralltvalbudgeten,förstärka

organisationerfackligafrånvalanslagfallvissaiförsäljningar,sörer,
1994:31.Ds

medelinsamlavaritriksdagskandidatema attharframgångsrikaHur
distriktenhälftenknapptpartiorganisationen I avkällorandra änfrån

denfinansiering äningen somtvivelvarje attställt bortom annandetär

2 1998-09-01.DN
utförligareförboki denna enHåkanssons uppsatseroch3 MöllersSe

detta.diskussion om
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tillhandahölls partidistriktet förekom får ombuds-troav om man-
kanDet dockmärmen. mindre vanligt medännu formvara annan av

partifinanisering vad dessa siffror avslöjar.än Eller, för den delen,som
vanligt. vissEn osäkerhet finns nämligen: 11 ombuds-procentmer av

inte i vad mån finansieringmännen inklusivevet bidrag frånextern
olika sidoorganisationer förekommit. förhållandevisDenna höga andel

avslöjarosäkra kontrollfunktionen, och efterlevnaden deatt reglerav
och rekommendationer antagits, inte varit särskilt högt prioriterad.som

mörkertal kan alltsåEtt finnas.
Tydliga partiskillnader finns dock. Inom moderaterna förekom

finansiering den tillhandahöllsän länsförbunden iannan som genom
drygt två tredjedelar 70 procent dessa, och inom moderaternaav av

det dessutom så många femte ombudsman sigvar som var som uppgav
Ävenosäker huruvida finansiering förekom. inom de övrigavara annan

borgerliga partierna det vanligt med finanisering denänvar annan som
distriktet erbjöd. hälftenI centerförbunden förekom bidrag frånav
såväl partiets sidoorganisationer andra bidragsgivare. Inomegna som
vänsterpartiet förekom ingen helst finansiering partidistrik-utöversom

knapptI hälften distrikten förekom ingentets finansie-egen. av arman
denring tillhandahölls partidistriktet.än Tydliga partiskillnadersom av

fanns dock. Inom moderaterna förekom finansiering i drygt två
tredjedelar länsförbunden 70 procent, inom de övrigaävenav men
borgerliga partierna det vanligt med finanisering denänvar annan som
distriktet erbjöd. hälftenI centerförbunden förekom bidrag frånav
såväl partiets sidoorganisationer andra bidragsgivare. Inomegna som
vänsterpartiet förekom ingen helst.som
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denkällorfrån änandrapersonvalskampanjerFinansiering4:Tabell av
procent.partiorganisationenregionala

Ja:
Sido-AndraSido-
organisa-organisa-

Stioner ationer :
%andraNei JaParti
10018514459Socialdemokraterna
1003726719llModeraterna
1000000100Vänsterpartiet
1009320455Kristdemokraterna
10050481325Centerpartiet
1001236836 8Folkpartiet
1000052471Miljöpartiet

10019166ll48Samtliga
16031251017svarande 77Antal

denkampanjfinansiering änandra formerförekommitdetHarlöd: avFrågan
partiorganisationen "regionaladentillhandahållits genomsom

ladesjälvakandidaterna utñnansieringsformen attvanligasteDen var
kandidaternabetaladefall50sammanlagt urkampanj. Isinförpengar

deuppgifterdeenligtkampanj,sinfmanisiera somförkassa attegen
naturligtviskanmörkertalEttlämnat.partiorganisationemaregionala

tillintekanske rapporteratsharbeloppMindreförekomma.
skäl-dettajustsådana-intebetraktasocksåellerpartiexpeditionen, av

Mestenkäten.besvaratdemsammanhangetirelevanta somavsom
medbetaladekandidatermoderata egnadetfall16 attivanligt var

kristdemo-9folkpartister,10centerpartister,lade 13övrigtmedel. I
valkampanjer.sinaisocialdemokrater utoch 2 pengarkrater egna

enskildatillmedbidragitungdomsförbundfall har pengarfemI
och imoderatochCenterpartistertvåfolkpartister,två enkandidater

det ochfolkpartistengjort enkvinnoförbundetharfalltvå
tillbidraglämnatharinvandrarfcireningar enOlikacenterpartist.

kandidat.folkpartistisk
falldestöd är treformenkontroversiella avkanske avmestDen

detfallsamtligaI varkampanjer rapporteras.företagsstödda som
uppgifterIngaföretag.fråntagitkristdemokrater emot pengarsom

rördedetföretagvilkenellerstorlek typbeloppensdock avfinns om
detuppgifternågrahellernaturligtvis inte omfinnsDetsig om.

dessatillkoppladeförpliktelserellerutfástelservillkor,förekom
bidrag.
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påSynen reglering kontrolloch

vanligastDen förekommande regleringen i den demokratiskarunt om
världen skyldigheten för partierär och/eller kandidater inkommaatt
med den ekonomiska verksamheten.överrapporter Den reovisnings-
skyldigheten har ökat i omfattning och betydelse under tid vilketsenare
bland har med offentliga anslag införtsgöra expanderatannat att iatt

länder.många
Särskilt i personvalssystem finns rättsliga reglering bidrags-av

givandet. kan gällaDet offentliggörande bidragsgivarenpå vidav namn
beloppsgräns.given Förbud eller restriktioner för bidrag frånen

organiserade intressen företag eller fackliga organisationer kant ex
också förekomma. viktigEn orsak till sådana bestämmelser är
medvetenheten de risker finns finansieringmed särskiltom som av
valkampanjer där olika intressen sig kandidater. Vilka motivnärmar
har givaren Ger för få något i utbyte och i så fall vadattman pengar
Vill påverka visst beslut eller handlar det generelltett attman om mer
tillförsäkra sig till politisk belutsfattare Det kanom access en senare
innebära långsiktig investering, allt från vilja informera,atten mer

organisations åsikter i fråga till allmänt viljapresentera stödjaatten en
ideologiska meningsfränder Austin-Smith 1995, 566-581.s.

svensk debattI har det blivit vanligt använda begreppetatt
sponsring i samband med bidragsgivande till partier och kandidater.

börDet det finns skillnad mellannoteras ochatt en en sponsor en
bidragsgivare vill påverka beslut eller till inget beslutett attsom se
fattas i vital fråga. Madeleine Leijonhufvud formulerar dennaen
skillnad på följande sätt:

villEn hans skall bestickare vill döljaEn sittattsponsor namn synas.
handlande. Vad vill den ekonomiskt stöder parti eller enskildettsom en
riksdagskandidat Leijonhufvud 1999.

Frågan hur kandidaternas personvalskampanjer bör finansieras harom
kontroversiell.varit Partierna har på nationell nivå försökaenats attom

undvika lagstiftning. Det partierna själva skall förär ta attsom ansvar
det valsystemet fungerar på medborgarnasättett gör attnya som
uppfattar det legitimt. Självfallet finansieringsaspektema i dettaärsom
sammanhang potentiellt problem, särskilt i ljuset den växandeett av
misstron politiker och politiska institutioner.mot

l" Gullan GidlundsSe Att för makt i denna boksätta gränseruppsats pengars
för utförligare diskusison dessa regler.en om
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depåpartiorganisationemaregionaladeiombudsmärmenHur ser
medförknippadevaritpersonvaldebatteniproblem omsom

enighetbred attrådermedbörjaTill omfinansieringsaspekten att
deTotalt 81 procentpolitiken.iöka avkommerbetydelse attpengamas

tabell 5framgårSomuppfattningen.denhar avenkätenpåsvaratsom
borgerligadepartierna. inommellanskillnaderemellertidfinns

påståendettill större.tveksamhetenpartierna är

attkommerbetydelseatttrorombudsmän pengarnasAndelTabell som
procent.politikeninomöka

SzaMycketGanskaMindreallsInte
%sannoliktsannoliktsannoliktsannoliktParti

1002750149Socialdemokraterna
100870220Moderaterna 00l722260Vänsterpartiet
100lO76140Kristdemokraterna
001l 367174Centerpartiet

1003431350Folkpartiet
100336250Miljöpartiet

1002655172Samtliga 1594287273svarandeAntal

Vilkapåstående:följandetillställningombads taSvarspersonemaKommentar:
/Dusikt,längrelitepå trorpersonvalinförandetkonsekvensernablir avav

"politiken.öka inomkommerbetydelse attPengarnas

teoretiskt settåtminstonefinnsbidraginslag externaMed störreett av
utvecklingsådanEnomfattning.i voreökarkorruptionenförrisk atten

legitimitetpolitiska systemetsdetdålägeibekymmersam ettytterst
inteemellertid atttredjedelartvå trordrygt70ifråga. procentsätts - ,

30 procentandelså storöka. Men somkommerkorruptionen att passen
avseende.dettaibedömningalltsågör annanen
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Tabell Andel ombudsmän tror korruptionenatt kommer ökaattsom
procent.

alls Mindre Ganska MycketInte Sza
Parti sannolikt sannolikt sannolikt sannolikt %

Socialdemokraterna 14 72 14 0 100
Moderaterna 7015 15 0 100
Vänsterpartiet 0 1l 61 28 100
Kristdemokraterna 5 66 24 5 100
Centerpartiet 29 54 13 4 100
Folkpartiet 16 69 15 0 100
Miljöpartiet 0 52 24 24 00l

Samtliga 12 58 22 8 100
svarandeAntal 19 93 35 12 159

Kommentar: Svarspersonema ombads ställning till följande påstående: "Vilkata
blir konsekvenserna införandet personval på lite längre sikt, /Duav trorav

kommerKorruptionen öka. "att

Återigen vi hur följer förväntat det företrädareett mönster: ärser svaren
för de partier har kritisk inställning till personval ärsom mesten som
benägna på ökad korruption. Nio tioatt tro vänsterpartister tror attav
korruptionen kommer öka konsekvens personvalet.att Inomsom en av
övriga partier dock de flesta uppfattningenär de sådan utvecklingattav

mindre sannolik.är
Som så ofta denna data skall tolkasnär uppkommertyp av

bedömningsproblem. flestaDe ökning korrution mindretror att ären av
Ärsannolik. alla delarMen inte denna 30 instämmandeprocentsyn.

betrakta hög eller låg andelatt Att tredjenästansvar som en var
partifunktion påfallande pessimistisk kanär tolkas oroväckandeettsom
resultat. De på enkäten initierade politikenssvarat är ytterstsom om
villkor. har iDe regel lång erfarenhet kampanjarbete. andraMen åav
sidan kan bedömningen korruptionen idag möjligenattvara som-
uppfattas icke-existerande endast kommer öka marginellt.attsom -
Exakt hur skall tolkas vi inte.vetsvaren

klar majoritetEn de tillfrågade intervjupersonerna efterfrågarav
generellt reglering personvalskampanjemas finansiering. Inteen av
mindre 72 de besvaradeän frågan menade dettaprocent ärattav som
ganska eller mycket angeläget. Endast inom moderaterna var en
majoritet ombudsmännen 54 procent reglering.emotav
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personvals-regleringhavill avombudsmänAndelTabell som
procent.finansieringkampanjernas

SzaMycketGanska
%angelägetangelägetangelägetParti

100373627Socialdemokraterna
100232354Moderaterna
10082612Vänsterpartiet
10097318Kristdemokratema
100323236Centerpartiet
100204436Folkpartiet
10081145Miljöpartiet

100383428Samtliga
155595244svarandeAntal

påstående: "Hurföljandetillställningombads taSvarspersonemaKommentar:
Reglering/personvalswstemet avändringartillförslagföljandepå avDuser

"finansiering.personvalskampanjernas

hurintekaraktär. Dethållenallmäntfrågan angesdocktabell 7 ärI av
olikahaftsannoliktharsvarandeDeskullereglering ut.seen

sig.eller motsätterförordarderegleringvilkenuppfattningar typ avom
självapartiernadagensåtankeihar attendastkanske avVissa

ochutvecklasalternativtkvarfinnasskallregleringenombesörjda
lagreglerade. Trotsärmåhända systemAndrasamordnas. somavser

uppslutningbredfinnsdetkan attsägareservationer endessa man
reglering.formnågonpåtankenbakom av
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Tabell Andel ombudsmän vill ha lagstiftning personvals-som om
kampanjernas finansiering procent.

Ganska Mycket S:a
Parti angeläget angeläget angeläget %

Socialdemokraterna 59 9 32 100
Moderaterna 67 25 8 100
Vänsterpartiet 12 13 10075
Kristdemokraterna 82 18 1000
Centerpartiet 55 4 1 1005
Folkpartiet 62 38 1000
Miljöpartiet 5 30 65 l 00

Samtliga 51 25 23 100
Antal svarande 77 38 35 150

Kommentar: Svarspersonema ombads ställning till följande påstående: "Hurta
påföljande förslagDu till ändringar personvalssystemet / Lagstiftningser av

personvalskampanjernas finansiering. "om

frågan på dettaNär ställs sinpå vi tveksamhetensätt ärspets attmer ser
majoritetEn sig lagstiftning.större. majoriteten intemotsätter Men är

Återigenhälften förordar lagstiftning. delvisnästan dettastor; är en
tolkningsfråga där slutsatserna kan variera beroende väljerhur man

formulera problemet. Anmärkningsvärt många partiombuds-att av
motsvarande dock välvilligt inställda till lagstiftning. Ettmännen är

sådant ställningstagande tyder på de finner ordningnuvarandeatt
otillräcklig och icke tillfredsställande. inte vilketDäremot vivet
innehåll sådan lag skulle ha.en

Korrelationen mellan lagstiftningsönskemål och korruptionsrädsla är
starkt positiv r.5O och signifikant på procentsnivån.99 De
ombudsmän befarar korruptionen kommer öka till följdatt attsom av
personvalet tenderar också vilja lagstifta eller tvärtom. Mönstretatt är

framgår tabell logiskt:9 bland dem korruptionentror attsom av som
kommer öka det vanligare också förordar lagstiftningär ochatt att man
tvärtom.
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inställningochkorruptionsriskbedömningarmellanSamband avTabell
procent.finansieringlagstiftningtill av

personvalskampanjerfinansieringLagstiftning avom
förRisken

Korruption
S:aMycketGanskaangelägetökar %angelägetangeläget

allsInte 12O57osannolikt
Mindre 5891338sannolikt
Ganska 22976sannolikt
Mycket

862Osannolikt

100232651Samtliga 149353876svarandeAntal

institutionaliseradformnågonreglering ärform avmildareEn av
dettahurprecisera-närmarekampanjmedel. Utan attredovisning av

sådanpåsågdehur enpartirepresentantemavifrågadeske omskall
policy.och öppenmergemensam

kampanjmedelredovisningoffentligförordar avAndel10:Tabell som
procent.

SzaMycketGanska
%angelägetangelägetangelägetParti

10055639Socialdemokraterna
100453322Moderaterna
10094O6Vänsterpartiet
10059365Kristdemokraterna
10067294Centerpartiet
10081154Folkpartiet

00l8695Miljöpartiet

10068248Samtliga
1591083813svarandeAntal

"Hurpåstående:följandetillställningombads taSvarspersonemaKommentar:
/Ojffentligpersonvalssystemetändringartillförslagföljandepå avDuserä kampanjmedel. "redovisning1 av
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samtliga överväldigande stark uppslutning bakompartier finnsInom en
förordar sådan.offentlighet: de svarande Ettkravet på 92 procent enav

deemellertid inom moderaterna där 22visst motstånd finns procent av
kampanjmedel angeläg-redovisningsvarande inte offentlig somavser

ombudsmännendrygt fjärdedelar de moderataMen tre menaraven.
eftersträvansvärd. Och totaltoffentlig redovisningsamtidigt ärtatt en

mycketsådandrygt tredjedelardet tvåärsett en somsom ser
angelägen.

Ännu på iseningen ko

partier ochreglerar hurlagstiftningsaknar iSverige settstort som
heller finns någotfmansieringsfrågoma.skall Intekandidater hantera

allt finnsde reglerövervakarkontrollinstrument trotsatt somsom
i de flestanormaltpartierna har inte,svenskaefterföljs. De ärsom

ekonomiskasinaredovisaoffentligtländer, skyldighetandra att
försigsjälva tagit påstället har partiernaförhållanden. I ansvaret en

1900-taletbörjanutvecklades underkontroll. policyDennaetisk avsom
förändrade.starkt Ipolitiska villkordagenskvarlever ärtrots att en

unik.situationen tämligeninternationell jämförelse är
rekommenda-upprättade samtliga partierpersonvalårsInför 1998

skullepartiorganisationerkandidater och regionalaför hurtioner
imellan partiernaVariationemakampanjfmansieringen i valet.hantera

förfrihet självakandidaternaspåfråga taatt ansvarsynenom
personval tyckstillinställningbetydande. Partiernasfinansieringen var

Även regionaladereglerna.utformningengrad ha påverkathögi av
tillämpningen ochiviktig rollpartiorganisationema fick en

övervakningen reglerna.av
personvals-försiktig föri denna studie visar påResultaten starten

få bedrevFörhållandevisriksdagsvalet 1998.kampanjer i det svenska
underlåg kostnadernafallenkampanjer. 80I nästan procent avegna

kampanjemakandidat, endast 2kronor översteg25.000 procent avper
denmedtorde hanivåernarelativt låga görakronor. De150.000 att

mångaochtill reformeninställningenavvaktandeallmänt att
kampanjer.drivaavstod frånsocialdemokratiska kandidater att egna

skullepersonvalskampanjemakandidater isocialdemokratiskaMed fler
andra partier.kampanjer inomsannolikt blivit flerdet även

kandidaternasstöd tillekonomiskaPartiorganisationemas
distrikten/dekraftigt. Totalt 160varierade 36personvalskampanjer av

kampanjema;tillmiljoner kronorhar betalatförbunden 1,7ut en
partiernaförmånerolika materiellasåledes exkluderar somsomsumma

närståendebidrag frånförekomfallmed. vissaställt I externaupp
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kandidaternaförekommandevanligastorganisationer, attvarmen
frånkampanj. Bidragsinfinansierade delarmedelsjälva med avegna

fall.enstakaförekommit i någraföretag har
personvals-bedriverkandidaterpersonval medI ett egnasom

kan godaintressen.för olika Manexponeringenökarkampanjer
personligavill skapaintressendetgrunder gärnaärattanta som

ellerutfastelsersöka få vissabidragsinaochrelationer genom
visarUndersökningenbidragen.tillkopplade attförpliktelser

öka ikommerinställda påpartiombudsmärmen attär att pengar
korruptionenpåbenägnaTrettiobetydelse. attär att troprocent

mindredettamajoritetenmedan denökakommer storaatt somser
behovetfrågaallmänsannolikt. Påallssannolikt eller inte avomen

majoritetklarpersonvalskampanjemareglering attenangavav
lagstiftningtillinställningenangelägen. Däremotreglering varvar

tveksam.något mer
frivillighaftsedan längeriksdagenpartierna iSverige harI en

redogörelser frånekonomiskasinaöverenskommelse kunna visaatt
lag åläggerfinns ingendäremotvid förfrågan,riksorganisationema som

uppgifter.med Detmyndighettill någon ärinkomma motpartierna att
utomordentligt bredadenintressesärskiltbakgrundenden att noteraav

kampanjmedelredovisningoffentligkravet påbakomuppslutningen av
tredjedelarmindre tvåintepartiföreträdarnatillfrågadede änbland -

ihörnstenallt viktigaretilläggasocksåkanförordade detta. Det att en
världendemokratiskai denkandidatfinansiering ärochparti- runt om

offentliggörandekopplas tillmålsättningöppenhet; avsomen
utgifter.ochinkomsterframförallt partiernas

personval tillförpremiärenundersökningdennaSlutsatsen är attav
Ännu harförsiktig.ochñnansieringssynvinkel modestriksdagen varur

kandidaterfåförhållandevisdeuppdagats.oegentligheter Avnågrainte
få kunnatpersonvalskampanj detbedrivithar är ytterst somsom

rimligamedvadkampanjkostnader i närhetenuppvisa några somav
barfotakampanjerhöga. Detskulle kunna benämnas ärmått somsom

det förstabildendominerarbedömningvid sammantagen aven
personvalet.

Partiorganisationemastillanledningemellertid intesaknasDet oro.
vad detfarhågomafullständig. Ochintekontroll tycks nyaomvara

reklamkonsultsikt kcvarstår. Enpåtänkas innebärakanvalsystemet
valrörelsenunderReportrarnaintervjuades i TV-programmetssom
personvals-pågåendedesålundamenadespetemberi1998 att

antydde i detoch hansköttaamatörrnössigtöverlagkampanjema var
miljonförbehjälplig;framtidenför iberedskapavseendet att envara
vilkenriksdagsplats förlevererakonsulten kunnaansåg sigkronor en

helst.kandidat som
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dendörren för justdet personvalssystemetAtt öppnar typ avnya
kanskeförhoppningsfulla reklamkonsultervissavalkampanjer, som

det bli såmotbjudande för många. Skullesig säkertdrömmer attterom,
vilkapåtagligtandra mycketoch sätt avgörett somresurserpengar

förlora isannolikhetpersonvalsreforrnen med allvalda kommerblir att
påtyder knappasterfarenheterna så här långtbegränsadelegitimitet. De

Även personiñeringenbakom hörnet.sådan utveckling väntaratt omen
alltjämtsvenska politiskadetpolitiken ökatinom är systemet

etableradpersonvalet blivitom/närparticentrerat. Men en mer
och famlandeoch den tvehågsnai politiskainstitution vårt system,

kandidaternapartierna ochtill personval hittills präglathållningen som
vidgas.tillåtet komma Högtför vadvika, kan ärgränserna attsomger

personvalsystemetsi fall bliarvoderade politiska konsulter kan så
vinnare.

litteraturochKällor

vidpartistyrelsenpersonvalriktlinjer införAllmänna antagna av
Riksorganisa-samlingspartietsModeratasammanträde 1997-10-2

tion.

1997-03-04.personvalskommitté,Kristdemokraternas

socialdemokraterna.frånPersonval 1998. En rapport

och personval. 199och MarsCenterpartietParti person.

Miljöpartiet.Partistyrelseprotokoll 199 7-1 1-2

partistyrelsefolkpartiet liberalernasför personvalRiktlinjer antagna av
den 1997.23 maj

Novemberpersonval. 199Vänsterpartiet om

and Access". AmericanContributionCampaignAustin-Smith, D.,
Vol. 89. No 1995.Political Science Review.

Fjärde uppl.ochMöller,Bäck, T., Partier organisationer.M.
Stockholm: Publica, 1997.

Lund: Liber förlag, 1983.Gidlund, Partistöd.G.,



77personvalskampanjerFinansiering1999:92SOU av

Alexander,Sweden, i H.FinanceofG.,"Regulation PartyGidlund,
AmongPolitical Financeeds., ComparativeShiratori, R.

1994.Oxford: Westview Press,Democracies.
WorkingResources.Distribution of PartyStrategicG.,Glasgow,

Pasadena, 1998.Technology,ofInstituteCaliforniapaper.

York:Elections. NewCongressionalofThe PoliticsG,Jacobson,
Collins, 1992.Harper

CampaignPersonalandUpp CloseM.,Mc Bumett,C.Kenny,
PoliticalElectionsSpending U.S. HoueseCandidateandContact

1997.Vol. 50. NoQuarterly.Research

idskrifi vidJuridisk Tpartiñnanser.ochKomitionLeijonhufvud, M.,
1989- 1999.Stockholms universitet,

ochInriktningtillstödetofentliga partierna1994:31. DetDs -
ESO.omfattning.

1996/97:70.Prop.

1951:56.SOU

1998-08-01.DN

1999-04-12SvD





791999:92SOU

vitaliseradochparticentreringMinskad
ochnominerings-Partiernasdemokrati

arbetekampanj

MöllerTommy

partierviafolkligtbeskrivasdemokrati brukar styreModern som
kandemokratinpolitiskasvenska1980. DenKatz1978;Blondel

Möller 1997,Bäckparticentreradovanligtkarakteriserasdock som
visskandidater. Enintepå,väljarnapartierhar varit röstatff. Det30s.

personpreferensuttryck förröstningenmedsambandimöjlighet att ge
strykamedochifunnits tidigare rätten atthaför sigochikan sägas

ochkaraktär,negativvaritenbarthardennakandidater. Men rätt av
ensakpartiernasvaritharDetdendärtill har sparsamt.använts ytterst

församlingarna.folkvaldatill dekandidaterprivilegiumoch utseatt
valforskningen:inomavläsbarminstinteParticentreringen är

partiernasvälinformeradealltmerblivitväljarnasamtidigt omsom
anmärk-varitkandidatkännedomenharhandlandeochståndpunkter

lågningsvärt
ipersonvalsinslagetökadedethurhandlarDenna uppsats om

valkampanjenunderinför ocharbetepartiernaspåverkatvalsystemet

parti-regionalatill deenkätfrånmaterialpåbyggerDenna uppsats en
besvaratdistrikten/förbunden har 162sammanlagt 186deAvorganisationema.

riktatsharEnkätenpå 86svarsfrekvens procent.vilketenkäten, motsvarar en
tillöverlåtitdessafall harnågramotsvarande. Inchefsombudsmärmentill

Svarsfrekvensenenkäten.motsvarande besvaraombudsman attnågon annan
93moderaterna procent,folkpartiet 96på följande procent,sätt:partivis utser

centerpartiet 83 procent,miljöpartiet 85 procent,vänsterpartiet 87 procent,
tack tillEtt81,5 stortkristdemokratema procent.ochsocialdemo-kratema

StockholmsvidinstitutionenStatsvetenskapligaviddoktorandDuit,Andreas
forsknings-dettaivarit assistentförtjänstfulltpå sättUniversitet, ettsom

projekt.
bok.i dennapersonkryssarVäljare2 Holmbergsvidare Sören uppsatsSe

iväljarnablandökatkandidatkärmedomendock intevisar harHolmbergSom
personvalsmöjlighet.införandetval,års1998 trots av
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skäl förvänta på siktfinns goda sig det valsystemet1998. Det att att nya
particentreringen åtminstone avseenden.till minska ibidrar att tre

partiernasblivit möjligt för väljarna underkännadet1 När attnu
beslutsprocesser kommarangordning kan partiernas interna att

makt-minst det gäller nomineringsarbetet.påverkas, inte Ennär
orimligväljarna framstår inteförskjutning från partierna till Detsom

möjligheter jämkadärmed risk partiernasfinns attatt sammanen
personvalssystemetförsvåras. ellerpreferenser Ty närom snarare --

sannoliktpolitiska kulturen kommer delstydliga spår i densätter mer
fler, och dels kommerpersonvalda ledamöter bli betydligtantalet att

sikt, känna starkarepersonvalda ledamöter, åtminstonedessa att en
jämfört med hur det varit iväljarna i den valkretsenmedlojalitet egna

utveckling skymtarförlängningen sådangamladet Isystemet. av en
förtroendemannarollen. Partilojaliteten kanden gamlakonturerna av

partiernasminskar utveckling undergräversådansåledes komma Enatt
politiskafungera samordningsinstrument i denmöjligheter att som

parti-aggregeringsfimktionen försvårasden s.k.beslutsprocessen; om
minskar.sammanhållningen

nomineringsarbetet ochandra påverkas sannolikt ocksådet2 För
möjligheterrekryteringsjimktionen i och med partiernasdärmed attatt

det gamlablir valda minskar. Medvilka kandidaterkontrollera som
kandidatlistoma välenkelt.detta tämligen Närsystemet varvar

Kandidaterturordninglistor.fastställda fungerade dessa somsom
efter nomineringsmötetvalbara platser kunde redanpåplacerats vara

förparti inte råkadei riksdagen, såvida deraskomma insäkra på utatt
gäller inte dettapersonvalsinslagetvalbakslag. Med detoväntatett nya

3 års vali och med 1998folkvalda församlingarna harantal ledamöter i deEtt
blev ungefärdet första personvaletpå Redan vidblivit invalda personröster.

med sådana; iledamöter invaldariksdagsledamot sammanlagtfjärde 87var
listrangordningarpartiernaskandidaterna inte blivit invaldafall skulletolv om

SkåneKarlsson s iriksdagsledamot, AndersYtterligare västragällt. en
stodKarlssonenföljd det valsystemet.invaldvalkrets, blev nyasom av
självinvald han intehade inte blivitpå valbar plats, ochvisserligen om

Härstedt, stodpåpasserades listan Kent8-procentspärren. Hanpasserat somav
tillräckligt mångapå fick alltså självned listan,längre personröster.men

4 Members ofAbove.Holmberg, FromEsaiasson, S., RepresentationP.Se
Dartmouth,Sweden. Aldershot:anaParliament Representative Democracy in

uppfattar sinariksdagsledamöternaför analys hur1996, 51 en avs.
vid mittenuppfattade sigMindre tredje ledamotrepresentationsroller. än avvar

följer dendeförtroendeman i den meningen1980-talet att egnavara
Parti-partilinjen.konflikt meddå denna kommer iövertygelsen även

flesta sigfolkpartiet uppfattade debetydande.skillnadema dock Inom somvar
förtroendemän.
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hartidigare. Nusjälvklaraåtminstone inte på sättlängre, somsamma
Även långtplaceradekandidateri laget. är0rd medväljarna ett som

valbarkallades ickegamladetvad ipålistorna, systemetned som
nomine-betyder dettapartiernabli valda. För attkanplats, numera

kundeTidigareavseende.viktigtibetydelseökar iringsprocessen ett
heltellerbesvärliga,uppfattadesskälolikakandidater somavsom
nedlångtplacerasriksdagsledamöter,lämpligamindreenkelt att vara

medde finnsriksdagen,ifå in dessariskerarNulistorna.på att omman
listorna.på

alla fallidettaslutligenocksåpåverkas ärtredjedet3 För -
partierPolitiskakanalfimktionen.reformenbakomintentionen -

medbor-mellanlänkardemokratinrepresentativai denfungerar som
ochförankratoch deopinionerkanaliserarstyrande.de Deochgarna

viapolitikeninflytandet ifolkligabeslut. Detpolitiskalegitimerar
bort frånvänder sigMedborgamaminskat.emellertidharpartierna
den s.k.spelarproblemdemokratinsdiskussionenpartierna. I om

Gilljamigenslammathakanalernaroll;central sägspartikrisen en
väljarnaspersonröstning skalltillmöjlighet1996. GenomMöller att ge

sammansättning öka, ärförsamlingarnasfolkvaldadeinflytande över
vitaliseringseffekter tillindirektaockså påfinnsFörväntningartanken.

starkaregivitskandidaterna ettdemokratin:för att nugenomgagn
fler ochochvalkarnpanjema,aktivt isigincitament att merengagera

kommadärmed kan mötakandidatermotiverade attdärtillkanske mer
misstronväxandetillbakatid motsedan långdenkanskekanväljarna,

personi-ökadtill prisetdå delvisMenpolitiker bromsas enavupp.
ñering.

alltså detkankan.och Menom sammantagetmångaDet nyaär
eroderarställningpartiernastillledapersonvalsinslaget att en merom

ipolitik. Dettasvensk ärsig ietablerarkulturpolitiskpersoncentrerad
ambitionuttryckliga ärLagstiftarens attkonsekvens.oönskadfallså en

denroll ipartiernasskall undergrävavalsystemetreformerade intedet
fortsättningeniskallvalSvenskademokratin. ävenrepresentativa vara

möjlighet-det finnaspartival skalldettaförpartival, inom ramenmen
fördjupaAvsikten är attönskarså personrösta.deför attsom -

havillKritiker,enkel.alldelesinteBalansgångendemokratin. är som
i detpersonvalsinslagetpersonvalsinslag,starkare att nyaett menar

till denledakommerintedettaoch atthalvmesyr attvalsystemet är en
för1998MöllerJohanssondemokrativitaliseringenönskvärda ense

kritiken.genomgång av
alltsågälleri dennabehandlas uppsatsfråganförstaDen som

minskarhär långt:såpartiväsendetförimplikationerpersonvalets
hurivifrågorbestämtparticentreringen Närmare samman-oss

inommaktförhållandenaii hurpåverkats,partiernainomhållningen
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partierna påverkats, iii hur den lagstiftarensamt eftersträvadeav
balansen mellan och partival utfallit. Den andra fråganperson- gäller
konsekvenserna för demokratin i bidrar personvaletstort: till en
vitaliserad demokrati Hur potentialen ut Först behandlasser
nomineringsprocessen, därefter själva valkampanjen. Avslutningsvis
analyseras resultaten i ljuset de olika funktioner partier harav attsom
fullgöra i representativ demokrati. detI sammanhanget riktasen också
uppmärksamheten mot föreställningar vadsvarspersonemas om
personvalssystemet på sikt kan komma innebära.att

Ombudsmännen och personvalet

Allra först kan det finnas anledning belysa partiföreträdamasatt
allmänna inställning till det valsystemet. Detta bär-systemnya som
brukligt inom konstitutionellär politik- kompromissens prägel. Som

konstaterades grundtanken iär det valsystemetnyss kombineraattnya
partiröstning med personröstning, där tonvikten ligger pâmen
partivalet. Att framförallt nivåerna på de olika personvalsspärrama är
resultatet kompromiss sålundaär uppenbart ochav välen känt.
Meningarna går dock isär det förutsättningar.systemetsom nya
Kommer det överhuvudtaget innebära någraatt förändringar i
förhållande till det tidigare systemet Medan personvalsanhängare som

kritiska till detär enligt deras mening alltför harmlösa personvals-
inslaget tycks benägna nej på dennaatt fråga, fruktar andra,vara svara

uttalat kritiskaär till all form personval, detsom valsystemetattav nya
bär med sig oönskade konsekvenser kändisfixering, personifieringsom
på bekostnad sakpolitik, betydelsesamt ökar.attav Det ärpengamas
rimligt förvänta sigatt dessa åsiktsskillnaderatt avspeglar sig i
materialet och därför finns anledning inledningsvis fixeraatt svars-

allmänna inställning till personvalet.personemas
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procent.personvalssystemettillinställningAllmänTabell

SummaMycketGanskaVarkenGanskaMycket
dåligt procentdåligtellerbrabrabraParti

dåligt

100O3319480Socialdemokraterna
1004154707Moderaterna
10030601000Vänsterpartiet
100O10145719Kristdemokraterna
10004O7917Centerpartiet
10008l l5031Folkpartiet
1001024193810Miljöpartiet

100621105112Samtliga
160208117339svarandeAntal

efterbesvaradesenkäten straxfaktumdeterinra attDet värtär att om
sig ibefannde aktörerOmbudsmärmen1998.valet somvarsom-

verklighetsåledeshade attepicentrumverkligavalkampanjens en-
dehadeaktörercentralaSombesvarade frågorna.till derelatera när

praktiken. Deivalsystemetdetupplevafåttsjälvamed ögon nyaegna
positivasåvälutsträckningvilkenimöjlighet somhafthar att somse

det inteDockskam.kommit på ärellerinfriatsförväntningarnegativa
allmännaderasefterfrågas ärVadutvärdering.någonfråga somom

personvalet.tillinställningprincipiella
åsikterombudsmännensvälslående huremellertid ärärVad som

detinförentusiamStörstpositioner.partiernasde nyaåterspeglar egna
finnsentusiasmminstfolkpartiet,ochcenterpartietinomfinnssystemet

besvaradevänsterpartisterdenågonvänsterpartiet. Inteinom somav
socialdemokratin övervägerbra. Inom enärenkäten systemetattanser

isär,starktåsikterna ävengårmiljöpartietinställning. omInompositiv
ombudsmärmen-heladetövervikt. På ärpositiv tagetfinnsdet svagen

positiva: 63förhållandevisnyckelpersonerorganisatoriskapartiernas -
kritiska.26endast ärbra; procentärsystemetattprocent anser

Nomineringsprocessen

kandidatervilkakontrollpartiernas överriskerarhypotesvårEnligt
utvecklingsådankanpartiernaminska. Förinvaldablir att ensom
kandidaterillojalaellerolämpligamardrömsscenario. Omför ettöppna
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väljs in i de politiska församlingarna försvåras det interna partiarbetet.
Motsättningar med sådana proportioner partiernas sammanhållningatt
allvarligt kan uppkomma. undvika detta kan partiernaFöräventyras att

blir benägna skärpa kontrollen i nomineringsfasen.antas attmer
vi saknarEftersom data möjliggör longitudinell analys finns detsom en
möjligheterinte några hypotesen för fullödig granskning.utsättaatt en

kan i princip endast studeraVi 1998 års nomineringsprocesser. Dock
också föreställningarkan förändringar till följd detom av nya

studeras.valsystemet

Konflikter vid nomineringen

Vissa tecken finns på nomineringsprocessen blivit konfliktfylldatt mer
följd det valsystemet. falltill I två beskrivs omfattande internaav nya

motsättningar listordningen. båda fallen dessa motsättningarIom anses
ha sin grund i den institutionella förändring personvalsrefonnensom

fallinnebar. blev kandidat inte listan alls,I ett upptagenav en
det allmänt känteftersom ansågs vederbörande bara arbetadeatt
sak och för partiet.för andra fallet tycks ha varitinte Detegen av

liknande slag vad gäller konfliktens karaktär, i till detmotsatsmen
förra fallet den oönskade kandidaten listan, långtpå änupptogs om

Vid de uppföljande telefonintervjuerned. gjorts i anslutning tillsom
dessa principiellt intressanta fall visade det sig stormigaatt
nomineringsmöten, efterföljande och skadlig massmedialutträdeshot
uppmärksamhet kännetecknade båda fallen.

enkätmaterialet återfinns tydliga fallalltså bara två riktigtI av
motsättningar i nomineringsprocessen ombudsmärmeninterna som

emellertiddirekt beredda relatera till personvalssystemet. Detta ärär att
frågor mörkertalet sannolikt betydande. Bortfallsana-känsliga och är

där kändavisar det finns flera regionala partiorganisationer,lysen att
enkätenfunnits, påfall interna motsättningar inte svaratsomav

ökade ellerHuruvida motsättningarna i nomineringsprocessema
inför val vi förändringsanalysminskade 1998 års alltså inte. Någonvet

5Belysande i sammanhanget fel i databasen vid tillfälle ringdesär ettatt person
till uppföljande telefonintervjuema genomfördesi anslutning deatt enupp -

konflikt. dettai enkäten angivit förekomsten Trotsinte avperson som
omfattandeintervjupersonen vid denna intervju utförligtrapporterade om en

konflikt han ikonflikt i samband med nomineringsprocessenintern en-
underoch mindre slagalltså förtigit. Konfliktincidenterenkäten störreav

förekommit fömiodligen inomineringsprocessen har således avsevärt större
enkätresultatet.utsträckning vad framgårän som av
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naturligtvisförekomÄven tidigarei det systemetgenomföras.intekan
Listord-slag.varithadock dessa annatettDelvis tordekonflikter. av

infördes. Menpersonvalsmöjligheteninnanavgörandeningen var mer
listplacering ärbättre. Oavsettocksåkontrollmöjligheterpartiernas var

potentiellabetraktakandidateralla attdetmed systemet somnya
riksdagsledamöter.

kannomineringsmötenpartiernasvidvoteringarFörekomsten geav
dehälftendrygtval.års Iinför 1998konfliktnivånbildallmän avaven

skiljerpartivoteringar. Ett utförekompartiorganisationemaregionala
partierna.övrigadesällanvoterade änsocialdemokraternasig: mer

riksdagslistafastställandetvidvoteringFörekomstTabell avav
procent.

JaParti

33Socialdemokraterna
52Moderaterna
32Vänsterpartiet
67Kristdemokraterna
44Centerpartiet
60Folkpartiet
43Miljöpartiet

52Samtliga
159svarandeAntal

interntecken pådefmitionsmässigt ettvoteringarantal ärhögt rentEtt
naturligtvisskullelistordningenenighetdet förelegatmissämja. Om om

detibestårmissämja än attannatVad dennahavoteringar ägtinte rum.
ha-skallkandidaternaordninginbördesvilkenoenighetsigrör om

fåskallöverhuvudtagetvissavad måni varamöjligenoch som
säkerhet.medvi intelistanmedstå vetochkandidater -
menings-politiskahandlaocksåkanlistordningenOenigheten omom

iuppmanades öppetettattmotsättningar. Svarspersonema svars-
voteringen.bakomlågoenighetvilkenmotiveraalternativ typ somav
skallslutsatsersäkraför någradock detgjordefå varaAlltför att
emellertidtycks detgamlai det systemetPrecisdra.möjliga att som

valbaradestå påskallkandidatervilkahandlahuvudsakligen somom
innebär:vad detsamtidigt systemetfinnsMenplatserna. nyaomen oro

nedlångtkandidaterlämpademindreplaceraalltidkundeFörr man
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listorna.på framtidenI måste helhetsansvar förpartiet helata ett
listan", skriver socialdemokratisk ombudsman.en

socialdemokraternaAtt alltså det parti har den lägstaär som
konfliktnivån kan Åtminstonesammanhänga med partiets storlek.
teoretiskt det lättare undvikaär konflikt det finnssett mångaatt om
valbara platser fördela med hänsyn till bostadsort, ålder,att
könstillhörighet och andra variabler i sammanhanget uppfattassom

relevanta.som
Sammanlagt 4 733 kandiderade till de 349 platserna riks-personer

dagen i 1998 års val. Långtifrån alla potentiella kandidater blir
emellertid kandidater; sållningen på vissa håll hård. tabellär Av 3
framgår det framförallt de båda partierna socialdemo-att är stora -
kraterna och moderaterna sållar bort potentiella kandidater.som-
Återigen det troligt storleksfaktomär betydelsefull, här påatt är men

annorlunda Ju partiet ochsätt. rekryterings-att större är, större
underlaget till de begränsade antalet platserär finns listan,på destosom

restriktivitet blir det fråga vid nomineringen.större om

Tabell 3. Har alla önskat kandidera till riksdagenpersoner som
fått påplats listan Procenten

Parti Ja

Socialdemokratema 32
Moderaterna 30
Vänsterpartiet 84
Kristdemokraterna 75
Centerpartiet 54
Folkpartiet 77
Miljöpartiet 7 1

Samtliga 59
Antal svarande 159

partiernaOm bekymrade mindre lämpliga kandidater skallär över att
bli invaldakunna det sannolikt de på olika försöker avföraär att sätt

kandidater.sådana kan skeDetta innan nomineringsmötet eller på
Det torde vanligast eftersom det finns förslagsrättmötet. senare vara

och det således finns möjligheter åtminstone föreslå misshagligaatt
kandidater. En negativ korrelation mellan voterings-personer som

benägenhet och benägenhet låta alla vill kandidera stå med påatt som
listan kan således förväntas, det valsystemet upphov tillom nu nya ger
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plats åtlämnagällersida detpartiernas attrestriktivitet från närökaden
på listorna.önskvärdamindre personer

signifikant på 99samband r .21,positivtdockfinnsDet svagtett
förekomstenantagande visardettatill atti%-nivån avmotsatssom

kandideravillealladärtill listorkopplathandi förstavoteringar är som
detfall därgälla sådanaalltså intetycksOmröstningarnafick plats.

listanståfrånkandidater utanoönskade atthandlar utestängaattom
mellanordningsföljdenfastställafrågavaritdå det attomsnarare

denförstödord finnas typenmed andra atttycks ettDetkandidaterna.
gamladetunderförekommandevanligtkonflikter varsomav

oenighetDennomineringsprocessema.domineraralltjämtvalsystemet
intekandidater,rangordningenväsentligthandlar i alltfinns avomsom

listan.skall stå påallspersonerom
huruvida detbesvarafickombudsmännenfrågaEn varsom

avseendei någotkandidater,formproblem iförekommit att somav
påriksdagen,ipartietlämpligamindre representeraattansågs vara
denriksdagsplats inåmöjlighetfickpersonvalsinslaget attgrund enav

Åtta dettarespondenter attverksammadevalkrets är uppgersom
fram-telefonintervjuemauppföljandedemedsambandfallet.blivit I

kristdemokrater,tvåmissförstodsfråganemellertiddet somgick att av
denvalkretsfrån änkandidatåsyftat egnade annannär svarat enen

dekvarstår:faktumriksdagen. Meniinvaldessedermera sex avsom
ombudsmännenvalårsinvaldes i 1998riksdagsledamöter anses avsom

lämpligamindre representeradels attValkretsarderasi varaegna
detföljdriksdagenikommitdels ha nyapartiet, avsom en

valsystemet.
olämpligaförriskenlångsiktiga attdenpåombudsmännenHur ser

valsystemetkonsekvensriksdageniinkommerkandidater avensom
scenariodettasammanlagt 40 atttabell procent4framgårSom trorav

69ombudsmän:Vänsterpartietspessimistiska ärsannolikt. Mestär
Även inomsannolik.utvecklingdennadessa somprocent serav

uttryckmajoritetdetkristdemokraternaochmiljöpartiet som gavenvar
inomhela 41vidare procentNoterbartbedömning. är attdenna

påkravetdrivithårdastpartierdemoderaterna, är ett somavsom
andelensocialdemokraterna ärinstämmande. Inompersonval, svarar

dockpessimistiska center-Minst ärsåhälftenbarapessimister stor.
olämpligadem attEndast 12 trorombudsmännen. procent merav
i denuttrycker öppnac-ombudsmänneninvalda.blir Enkandidater av

kandidatolämplig"vadfrågan:självainförförvåning ärfrågan en
lämpligastde attärsvenska folket avgörDet anserär vemsom

"demrepresentera
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Tabell Andel risken flerför olämpligaatt attsom anser
kandidater kommer bli invalda konsekvensatt som en av
personvalsinslaget procent.

SummaMycketGanskaOsannolikt
sannoliktsannolikt procentParti

100020Socialdemokraterna 80
1003 459 7Moderaterna
l 008 115Vänsterpartiet 31
10046 4Kristdemokraterna 50
10048Centerpartiet 88
10083161Folkpartiet
1002929Miljöpartiet 42

10083260Samtliga
1591351svarande 95Antal

gällerhot detpartierna upplever det valsystemetAtt när attettnya som
inteuppenbart. framgårkunna kontrollera rekryteringen alltså Dettaär

antyder ocksåde Några kristdemokraterminst öppna att manav svaren.
där "mindre lämpligai detta val ställdes inför situation,redan en ny

tillkandidater har åsikter frågori vissa inte överensstämmersom som
nomineringsprocessen.med partiets" ställdes sidan vid Ifalla ett

"borde vidtagitsombudsmannen åtgärderfall kd säger motattannat
valsystemet möjliggör förspeciell kandidat, med tanke på detatt nyaen

Valbarlångt nedanförkandidaterna bli valda placeringatt trots en
plats.

Kandidatförsäkringar

avkrävakandidaternaför partierna kontrolleraEtt ärsätt attatt en
anslutningformalitet ilojalitetsförsäkran. Sådana sker i regel som en

nomineringen.kandidaterna skriftligen Dessatill att accepterar
harkonkretion och omfattning,försäkringar varierar i men genom-

beredda följaförklarar sigkännetecken kandidaternagående attattsom
partilinjen.

fanns kandidat-majoritet distrikten/förbunden procent55I aven
regional nivå.dessa utformats på Menförsäkringar. Vanligast attvar

och moderater-skillnader mellan partierna: inom centerpartiethär finns
medankandidatförsäkringar kraftigtregionalt utformadedominerarna



demokrativitaliserad 89ochMinskad particentrering1999:92SOU

utformadecentraltdevänsterpartietinom framförallt ärdet tvärtom
dock skiljerpartiertvåtillämpas. Dekandidatförsäkringama somsom

kandidatförsäkringar ärförekomstengällerdetsig närmestut av
detpartierbådadessamiljöpartiet. Inomkristdemokraterna och var

lojalitetsförsäkringar 89underskrevkandidaternasällsynt attytterst
avstod frånpartiorganisationemaregionaladerespektive 79 procent av

skeddeändådettafall därde antogssådana. Itillämpautfärda elleratt
medsignöjderegler attregionalasärskildanågra utaninte man

central nivå.påregler utformatsdetillämpa som

procent.lojalitetsförsäkranFörekomst5.Tabell av

Summacentralaregionala Ja:Ja:Nej
procentamp

1005l6527Socialdemokraterna
100126523Moderaterna
100381250Vänsterpartiet
10011089Kristdemokraterna
10097714Centerpartiet
100232750Folkpartiet
OO121079Miljöpartiet

100183745Samtliga
150265668svarandeAntal

grunderRekryterings

personvalskritikemasdet frånharvalsystemetdetdebattenI nyaom
kanuppdragenpolitiskatill derekryteringenföruttrycktssida attoro
ochkändisskapovidkommande faktorerförändras. Merkomma somatt

konsekvensbetydelsefullablibefarasmedieskicklighet avensommer
Ännu bedömatidigtforgivetvisdet attpersonvalsinslaget. ärökadedet

förändrings-möjliggördataNågrairimligheten argumentet. ensom
datafinnsaspekt. Däremotdennagällerdethellerintefinnsanalys när

hadepartiombudsmännenenligtkandidategenskapervilka somom
meddatadessajämföraGenomnomineringen 1998.för attbetydelse

gällervadkonsekvenserpersonvaletsfinnsföreställningarde omsom
bildaåtminstonevirekryteringsgrunder kankandidaternas enoss

tendenser.eventuellauppfattningtentativ om
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Tabell Betydelsen olika kandidategenskaper lör nominering-av
skattningar.en

Antal Medel- Standard-
Kandidategenskap svarande tal avvikelse

Kompetens 155 3.4 .69
Erfarenhet poli-av

tiskt arbete 156 3.4 .65
Innehav riksdagsplats 149 2.8 1.19av
Stark regional profil 152 2.7 .86
Känt 155 2.6 .89namn
Innehav partiuppdragav

lokalt/regionalt 153 2.6 .89
Underrepresenterat kön 154 2.5 .87
Medieskicklighet 154 2.4 .74
Ungdomskandidat 152 2 .83
Karisma/utstrålning 15 1 2.3 .82
Invandrarbakgrund 147 2.0 .77
Pensionärskandidat 315 2 .70
Ankn. till annan

organisation 150 1.8 .72
Möjlighet finansieraatt

kampanj 153 1.0 .29egen

Kommentar: Den fråga ställdes följande: "I vilken utsträckning harsom var
nedanstående egenskaper hos kandidater haft betydelseför kandidaternas möjligheter

bli nominerade till riksdagslistan " Skalan löperatt från Mycket betydelse" 4stor
till "Mycket liten betydelse

tabellI 6 redovisas medelskattningar. Med alla reservationer för hur
inom partierna tidigare bedömt de olika egenskaper härman som

räknas kan vi konstatera det kandidategenskaperatt ärupp som
framstår ganska traditionella dominerar. Egenskaper påsom som som

tydligt kopplade tillsätt ärett personval kommer långt påmer ner
listan. En granskning visarnärmare vissa skillnader finns mellanatt
partierna.

Inom samtliga partier framhålls vikten kompetens. Detta alltsåärav
genomgående det dominerande kriteriet vid rekryteringen. Några
skillnader betydelse förekommer inte. Erfarenhet politiskt arbeteav av

faktor betonasär många, dock allra hårdast deen annan som av av
socialdemokratiska Medieskicklighet framhålls fyrasvarspersonema. av
partier fp, och kd betydelsefull egenskap vidmp, m som en
nomineringen. Framförallt inom socialdemokraterna och vänsterpartiet
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ochsocialdemokraternasarmorlunda:här 86 procent avresonerar man
medieskick-inteombudsmänVänsterpartiets att78 procent anserav

till vidhänsynbörbetydelsefull faktor talighet är mansomen
ombudsmäncenterpartietsprocentmajoritet 56nomineringen. En av

dennaframhålls däremotövriga partieribedömning. Mengör samma
procentfolkpartiet 66inomallrabetydelsefull, mestegenskap som

procent.miljöpartiet 65och
överviktpositivharparti närendadetKristdemokraterna är ensom

kanutprägladedetpå sättetkandidategenskapden mestgällerdet som
karisma/utstrålning.personvalstanken:medförknippatsägas vara

ombudsmänkristdemokraternasprocenttredjedelar 63tvåKnappt av
hänsynharegenskapbetydelsefull att tadetta äratt mansomenanser

någonintedetvänsterpartietnomineringen. ärInomvidtill ansersom
detta.

iarbete denpolitiskterfarenhetsocialdemokratin ärInom av
de övrigasig frånhärPartiet skiljeregenskapen. utviktigastesärklass

erfarenhetsocialdemokraterSamtligamarkant sätt. som enangerett
tredjedelartvåi drygtnomineringen;vidbeaktaegenskapviktig avatt
mycket viktigdettatill och med ärfall attdessa enmenar man

exempelvisandeldubbelt så högegenskap. Det är somen en
avseendei dettakristdemokraternauppvisar. Attkristdemokraterna

skettharuppmärksammadeflerauppenbart;ocksålärlever mansom
arbetepolitiskterfarenhetattityd tilldennaillustrerar som enavsom

nomineringen.vidfaktorcentral
innehavviktigt;förankringpolitiskocksåsocialdemokratin ärInom
vikt vidtillmätsnivåregionallokal och storförtroendeuppdragav

nomineringen.
personvalkopplade tilltydligast kanegenskaper sägasDe varasom

finansieramöjlighetkäntmedieskicklighet, attkarisma, egenär namn,
kampanj.

relateradekanmotsvarande sägasegenskaper sättDe varasom
erfarenhetpartiuppdrag,valsystemetparticentrerade ärgamladettill av

Övriga betraktaskankandidategenskaper system-arbete.politiskt som
deti såvälbetydelsefullalikaungefärdemeningendenneutrala i äratt

valsystemet.detgamla nyasom
påiblockenbådamellan dealltsåfinnsskillnaderTydliga synen

kandidatnomine-vidbetydelsekandidategenskaper ärvilka avsom
kristdemo-synnerhet dåoch ipartiernaborgerligadeMedanringen. -

förknippadekankandidategenskaper sägasbetonarkraterna varasom-
och ivänsterpartiet,ochsocialdemokraternabetonarpersonvalmed

entydigt sättegenskapermiljöpartiet,också ettmånnågon mersom
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particentrerade,tidigare,förknippade med detkan sägas vara
valsystemet.

havalsystemetpremiären med dettycks inteSammantaget nya
vilkapåirevolutionerande förändringarinneburit några synen

nominerar.partiernabetydelsefullakandidategenskaper närärsom
partiorgani-förankring inomkriteriertraditionellaSannolikt har som

uppfattatstidigarepolitiskt arbeteerfarenhetochsationen även somav
vid nomineringsprocessema.centrala

till varandra Enrelateradekandidategenskapemaolikadå deHur är
materialetidimensionerfinns tvåvisar detfaktoranalys att som

variansen.förklararsammanlagt 60 procent av

nominering-vidkandidategenskaperolikaBetydelsenTabell 7. av
faktoranalys.en

DimensionDimension
Etablissemang UtmanarEgenskap

profil .824regionalStark
.820Kompetens
.790Känt nanm

Karisma/utstrålning .780
politiskt arbete .772Erfarenhet av

Medieskicklighet .752
.882Invandrarbakgrund
.802Pensionärskandidat
.739Ungdomskandidat
.635könUnderrepresenterat

till organi-Anknytning annan
.542Sation

riksdagsplats .3l9Innehav av
partiuppdragInnehav av

lokalt/regionalt .473

varimaxrotering.Principalkomponentanalys medKommentar:
redovisasFaktorladdningar lägre än

förklarar 36handpå procentförsta dimensionen,Den avegensom
finnsetablissemangsdimension. Härbeskrivaskanvariansen, som en

kandidaternaprofessionellaetablerade,döma deallt att somav
påsitterdessutom/ellerochriksdagsledamöter tungaantingen är

förklarar 14dimensionenandrapartiorganisationen. Deninomuppdrag
tillanknytningochsociala faktorervariansen. Här ärprocent annanav
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utmanar-tycksDetkomponenter.framträdandeorganisation vara en
sig.avtecknadimension vi här ser

Valkampanjen

alltsåvalsystemetrefonneringenbakommotiv varframträdande avEtt
vitaliseringtillbidraskullepersonvalsinslaget avenökadedetatt

fråganDenskönjassådantilltendensernågrademokratin. Kan en
Igranskas.kampanjaktiviteratt kandidaternasbesvarasskall genom

personvalskampanjema somomfattningendethand ärförsta av
dethurdock ävenuppmärksammas nyasammanhangetIkartläggs.

finnsvalkampanjer:partiernasförformernapåinverkatvalsystemet
Slutligenkampanjverksamhetenförnyalyckatspartiernapåtecken att

sinasamordnasvårarefåtthar attpartiernamånvadiundersöks som
personvalsinslagetmedochikampanjer

personvalskampanjermångaHur

bedrevsegentligenpersonvalskampanjermångahuroklart somDet är
kandidaternauppgifterdemellanDiskrepansenvalrörelsen. somunder

Ipåfallandeförmedlar stor.ärombudsmännendenochsjälva somger
hälftenframgårkandidatundersökning att avBrothénsMartin
21uppgifter. procentenligt deraskampanjbedrevkandidaterna egna-
självakandidaternaambitiöst varså sätt attpådem ettrentavav

personvals-utprägladekampanjersinaklassificeraberedda somatt
endast 12emellertid procentdetombudsmännenEnligtkampanjer. var

personvalskampanj.bedrevkandidaterna somav enkelt.alldelesintepersonvalskampanj ärdefiniera nuAtt en
sålundaochräkningför partiets varahögaktivakanKandidater vara

dettapersonkampanj;bedriveregentligendeexponerade attstarkt utan
enkäten detillIkandidater.vänsterpartietsmedfallettorde vara

personvalskampanjdefmierades sompartiorganisationemaregionala en
personröster.erhållasyftekampanj i attaktiven deenligtriksdagskandidater516sammanlagtframgårfigur l attI

personvals-bedrevbedömningarpartiorganisationemasregionala
distrikt/-24undersökningen;dock ifinnsbortfallvisstkampanj. Ett

enkäten.ideltaavstod frånförbund att
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personvalskampanj ibedrevkandidaterFigur Antalet som
skattningar.Ombudsmännensriksdagsvalet 1998.

Parti

partierbådainom depersonvalskampanjer detmedVanligast somvar
tillinställningenpositivahaft denhatraditionellt kan mestsägassett

134 st.. Inommoderaternaochfolkpartiet 141 st.personval -
personvalskampanjer.tvågenomfördes endastvänsterpartiet

Kampanjstöd

personvalet har detkommentareroch i olikaeftervalsdebattenI om
gällerdetsvalt intressevisatgällande partierna när attgjorts ettatt

personvalskampanj.bedrivatillkandidateroch stödja attuppmuntra
syftepersonvalsrefonnensmotverkathaskulle partiernaDärmed

devanligaredocktabell det8framgår attGilljam 1999. Som ärav
bedrivakandidaterpartiorganisationemaregionala attuppmanat

fallen harhälftengjort det. Ide intepersonvalskampanj än att av
faktumkampanj. Menbedrivakandidatersamtliga uppmanats att

uppmaningdistrikten/förbunden har någonhälftenkvarstår: i nästan av
kandidat.till någonutgått
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kandidaterna attuppmanatdistriktenlförbundenTabell Har
bedriva

SummasamtligaJa,vissaNej Ja,
kandidater procentkandidaterParti

100142462Socialdemokraterna
10080020Moderaterna
00l00100Vänsterpartiet

100381448Kristdemokraterna
1009244Centerpartiet
1008488Folkpartiet
1000O100Miljöpartiet

10047746Samtliga
15 7741172svarandeAntal

detöverraskande ärbetydande. Fögapartierna ärmellanSkillnaderna
tillinställningreserveradfinnsdetdärpartierde merinom en

kandidaterna uppmanatsovanligastdet attärpersonvalssystemet som
ingenharmiljöpartietochvänsterpartietkampanj. Inombedrivaatt

personvalskampanj.bedrivakandidat attuppmanats

frånstödnågon formerhållitkandidaterna avHar9.Tabell
personvalskampanjbedrivaför attdistrikten/förbunden

Procent

samtligaJa,vissaJa,Nej
kandidaterkandidateringen

bedrivitfåttharfåtthar som
Summakampanjstödstöd

stödfåtthar procentParti

100164737Socialdemokraterna
100153550Moderaterna
1000694Vänsterpartiet
10055243Kristdemokraterna
10013798Centerpartiet
10038548Folkpartiet
100O095Miljöpartiet

100134245Samtliga
154216469svarandeAntal
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Samma återfinnsmönster ifråga stödet till personvalskandidater.om
miljöpartietInom har enda kandidat åtnjutit frånstöd partiorgani-en

sationen för bedriva personvalskampanj. Enatt vänsterpartist hauppges
erhållit stöd.

Vanligast stöd endast utgårär till vissa kandidater.att Partiemas
bedömningar allt dömaär används bäst deatt attav resurserna om ges
till toppkandidatema. Dessa måhända också motiveradeär detmest när
gäller delta i valkampanjen. Dessutom har partiernaatt intresse attav
listordningen gäller vid inval. Tydligast tendensen till sådanär en
resurskoncentration hos de partier i utsträckning uppmanadestörstsom
samtliga sina kandidater bedriva personvalskampanj. Framföralltatt är
det inom centerpartier, och i någon mån inom folkpartiet, dennasom
tendens tydlig.är

En granskning vilkennärmare stöd kandidaterna erhölltypav av av
sina partiorganisationer visar den vanligaste kampanjfonnenatt attvar
tala offentligtpå möte följt broschyrer och flygblad". Iav genom-

detsnitt kandidater2,2 parti i varje distrikt/förbund bedrevvar per som
personvalskampanj med partiorganisationens bistånd talade påsom
offentligt Det knappast någonmöte. imponerandeär siffra mot
bakgrund det det vanligaste kampanjaktivitetenatt medav var
partiunderstöd. hellerInte den vanligaste stödformenär hjälpnäst -
med producera och distribuera brochyrer och flygbladatt särskilt-
omfattande: i genomsnitt det endast kandidater2,1 parti ochvar per
distrikt/förbund bistods med sådant stöd.som

Folkpartiet inte bara det parti hade flestär personvals-som
kandidater, tycks också det parti dominerade inom deutan vara som
flesta områden det gäller stöd till dessa kandidaternär från de regionala
partiorganisationemas sida. Slående den starka satsningen påär
internet.

Vilka bedömningar ligger till grund partierna- dvs. de partiernär
sina kandidater bedriva kampanj- stöd tilluppmanat attsom ger en

sådan kampanj Vänsterpartiet och miljöpartiet har tidigaresom
konstaterats avstått från kandidaterna bedrivaatt attuppmana
personkampanj; inom dessa partier förekommer med andra ord inte
några partistödda personvalskampanjer. I tabell visas hur10 olika
kandidategenskaper värderas ombudsmännen det gäller fånär attav
möjlighet bedriva personvalskampanj med stöd partiorgani-att av
sationen. Mönstret känns i igen från vilka kandidategenskaperstort sett

ansågs betydelsefulla i samband med nomineringsprocessen. Detsom
kompetens, politisk erfarenhet,är känt och innehavnamn av

riksdagsplats återkommer i skattningama.som
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partistöddförkandidategenskaperolikaBetydelsen10.Tabell av
skattningar.personvalskampanj

Standard-MedelAntal -
avvikelsetalsvarandeKandidategenskap

1.272.094Kompetens
politisktErfarenhet av

1.232.094arbete
1.151.994Känt nanm
1.181.895riksdagsplatsInnehav av

.08l194Medieskicklighet
1.131.893profilregionalStark
1.05193Karisma/utstrålning

partiuppdragInnehav av
.05ll94lokalt/regionalt

.90195Ungdornskandidat

.84l93könUnderrepresenterat

.67193Pensionärskandidat

.66l92Invandrarbakgrund
tillAnkn. annan

.64192organisation
finansieraMöjlighet att

.511.292kampanjegen

vilkaocksådessa attuppmanades angeombudsmärmentillfrågaI en personvals-bedrevkandidaterdekännetecknade somegenskaper som
detta.gjordekandidater123Sammanlagtpartistöd.kampanj utan

kristdemo-ochkandidater43moderaternainomdettaVanligast var
ochkompetensdetÄven dessabland ärkandidater.35kraterna

etablisse-finnastycksDethögst. enhamnarerfarenhetpolitisk som
kampanj-inomineringsprocessensåväl somimangsdimension

bådadessaförutomdetta:styrkerfaktoranalysEnverksamheten.
personvals-typisktdimensiondennadockinnehålleregenskaper

karisma/utstrålning.ochmedieskicklighetegenskaperrelaterade som
frånstödkampanj utanbedrevkandidaterdeförUtmärkande som
kön.underrepresenterattillhörde ettocksåbland attpartier annatär

isigutkristalliserartydligtdimensiondennaframförallt somDet är
variansen.64den procentförklararmaterialet; avensam
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Mer aktivitet

påverkadesHur totalt det personvalsinslagetengagemanget sett av nya
ombudsmännen uppmanades besvara denna fråga bedömaattgenom
huruvida inom olika påverkades personvals-engagemanget grupper av
reformen. Skattningama visar blygsam förändring. Blanden
ungdomar, medlemmar och kvinnor vissnya anses en engagemang-
sökning ha inträffat ombudsmännen i samband medsättersom
personvalet.

Tabell 11. Förändring iav engagemang
valrörelsen hos olika grupperingar inom
partiet partiorganisationens skattningar.

Medel Standard-
Grupper tal avvikelse

Ungdomar 3.6 .73
medlemmarNya 3.4 .57

Kvinnor 3.3 .65
Regionala

partiorg. 3.3 .60
Invandrare 3.2 .60
Pensionärer 3.2 .49

TabellenKommentar: baseraspå svaren
på följande fråga: "Hur har engagemanget

valrörelsen hos dessa kategorieri inom
påverkats persønvalsrefarmenpartiet av

Svarsaltemativen löpte från Mycket större
tidigare Mycket5 tillänengagemang

mindre tidigareänengagemang

allt döma det förstaAv i hand i distrikt med mångaäratt större
valskandidater aktivitetsökning inträffat. kristdemokra-Inomsom en

höjd aktivitetsnivå bland partimedlemmar ochnoterastema en nya
äldre kandidater, inom centerpartiet har på motsvarande sätt en
aktivitetsökning inträffat bland exempelvis medlemmar, ungdoms-nya
kandidater och kvinnor. Inom socialdemokratin uppfattas invandrarna

aktiveratha sig till följd det personvalssystemet. Imer av nya
Vänsterpartiets och miljöpartiets fall inte några förändringaruppges av

...aktivitetsnivån ha konsekvens det valsystemet.ägt rum som en av nya
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efekterFöreställningar om

utfalletbedömaavseendenolikaiuppmanades attNär svarspersonema
fögasigdetvisadeavseendenantalipersonvalssystemet ettav

korresponderade mottydligt sättpåbedömningarna ettförvånande att
positivtJupersonvalssystemet.tillinställning merallmännaderas

förochpåtagligadestopersonvalettill merinställd var,man
Folkpartiets,urskilja.kundeeffektervälgörandedemokratin man
sålundamenade attcenterpartiets representanterochmoderaternas

folkpartietInomförbättrats.väljare kandidaterochmellankontakterna
tidigarelättaregått ändetocksådetupplevdes attmoderaterna somoch

underaktivavaritkandidaterflerbudskapet attfåmed ut genomatt
ochfolkpartietpersonvalet. Inomföljdvalkampanjen avensom

påförnyatsharkampanjarbetetförformernaocksåcenterpartiet anses
personvalsreforrnen.konsekvensdirektpositivt sätt avett ensom

moderaternacenterpartietmånnågon ävenoch ifolkpartietInom
indikationer atttydligahaockså settombudsmärmensiganser

inomdelvisoch ävenfolkpartietminskat. Inomparticentreringen
blevvalrörelsenroll ipartietsombudsmärmenmenade attmoderaterna

med hurjämförtökaderollkandidaternasenskildademedanmindre
attCenterombudsmännen menartidigaredet systemet.underdet var

personvalssystemet.grundpåenhetligtmindreblevbudskap avpartiets
inomparticentreringminskadtilltendenserdessaalltsåTydligast är

valrörelsen,dock även att ensomFp-ombudsmärmenfolkpartiet. menar
mellankonflikterpräglaskommit attpersonvalssystemet, avföljd av

ochpartiorganisationen, attregionaladenochkandidaterenskilda
Även inomförsämrades.generelltpartilojalitet settkandidaternas

mellankonkurrensenproblembild:liknandefinnsmoderaterna en
självasigmarknadsfördedeinneburitha attkandidaterna anses

kandidater.partietsandrabekostnad avav
distrikt/förbundiframförallt ärdetavslutningsvis attNoterbart är

vilketutläsas,kaneffekterdessapersonvalskandidatermångamed som
följdpartisammanhållningminskad avensomhypotesdenstyrker om

inledningsvis.beskrevsinförandepersonvalssystemets som

effekterframtidaFörväntningar om

förtjäns-tänktatillskyndamasellerfarhågorskeptikernas värstaVarken
svenskförinnebärakommakan attvalsystemetvad detter nyaom

iperson-utsträckningsärskilti storha besannatspolitik kan sägas
denochförändra,tidkulturer attpolitiska tarMenvalspvremiären.

particentrerad.gradhögfortfarande ikulturenpolitiska är
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Vilka bedömningar då ombudsmännen framtidengör Vad kanom
personvalssystemet, om/när det får sätta sig och det i högre grad iän

blirdag etablerad institution i det politiska leda tillsystemet,en

Aggregeringsfzznktionen

Om alltfler ledamöter blir invalda på minskar kanske ipersonröster
längden deras lojalitet den partigruppen. En starkaregentemot egna
lojalitet den med den partiledningenän kan uppkomma tillegna
väljarna i den valkretsen.egna

Tabell 12. Kommer kandidater blivit invalda på personröster bliattsom
mindre partilojala Procent

Kandidater invalda blir mindrepersonröster
Dartiloi ala
Osannolikt Ganska Mycket Summa

Parti sannolikt sannolikt procent

Socialdemokraterna 37 53 10 l 00
Moderaterna 70 26 4 l 00
Vänsterpartiet 35 35 30 100
Kristdemokraterna 60 35 5 l 00
Centerpartiet 88 12 0 00l
Folkpartiet 50 46 4 100
Miljöpartiet 56 44 0 100

Samtliga 59 35 6 00l
Antal svarande 89 53 10 152

flesta finnerDe dock utveckling illojala ledamötermoten mer som
osannolik. Men de partivisa skillnaderna betydande. Inom de partierär

allmänt positiva till personval finner ombudsmännenär detsom mer
osannolikt partilojaliteten minskar. Nio tio centerombudsmän ochatt av
sju tio moderatombudsmän inte lojaliteten till partiernatror attav
påverkas. Inom vänsterpartiet och socialdemokratin görs en annan
bedömning.

Rent generellt emellertid de flesta 58 procent partiernastror att
inflytande kommer minska. Intressant emellertidatt äratt notera att
hela 65 de socialdemokratiska ombudsmännen det.procent inte trorav
Inom vänsterpartiet däremot alla partiernas inflytande kommertror att

minska följd det valsystemet. 59att procent trorsom en av nya
emellertid inte partilojaliteten minskar se tabell 13.att
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följdtillminskainflytande att person-avpartiernasKommer13.Tabell
Procentvalssystemet

partiernainflytande förMinskat
Mycket SummaGanskaOsannolikt
sannoliktsannolikt procentParti

100035Socialdemokraterna 65
10084844Moderaterna
100694Vänsterpartiet O
10038 5Kristdemokraterna 57
100065Centerpartiet 44
100155431Folkpartiet
100056Miljöpartiet 44

100553Samtliga 42
154882svarande 64Antal

Rekryteringsfimktionen

inteprocent60flestadekonstatera attkunnattidigareredanharVi
olikaikandidater,tillledakan att somvalsystemetdetatttror nya
ökadiriksdagledamöter,bliolämpliga attbedömsavseenden vara

lågellerhögdetta ärfrågan ärvalda. Men enblirutsträckning om
åkansannoliktscenariodettaupplever som40andel. procentAtt

fåkommafall kan atti såVad dettaanmärkningsvärt.sidanandra anses
nomineringsprocessernahanteringpartiernasförkonsekvenser avför

kontrollbehovetkommerrimligen avnaturligtvisinte veta,vikan men
olämpligaOmtidigare.varitharlägethurmedjämförtökaatt

sigförväntarimligthögst attdetvaldabli ärriskerarkandidater att
sida.partiernasfrånåtgärdformnågon av

pekabrukarpersonvalskritikemasärskiltutvecklingEn somannan
uppkomma.förväntaskändisfixeringochpersonifiering somdenpå är

1998 årsiökathapersoncentreringenhurkunnat ansesredanVi har se
varitinteharKändisskapvalsystemet.detföljdval nyaavensom

möjligheterna attgällerdeteller närnomineringarnavidnackdelnågon
dettatycksbetydelsedramatisknågonpersonvalskampanj. Menbedriva

haft.intekändiskapmed ännu
ikändisfixeringsigförväntartillfrågadede merHela 78 procent av

procent100vänsterpartietinomdettatydligastAllra ärframtiden.
Menprocent.94miljöpartietochprocent95socialdemokraterna
Allrabedömning.dennaflestadelägretborgerliga gördetinomäven

kristdemokraterna.inomdettatydligast är
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Tabell 14. Leder personvalssystemet till det bliratt kändisar imer
politiken Procent

kändisarMer politikeni
Osannolikt Ganska Mycket Summa

Parti sannolikt sannolikt procent

Socialdemokraterna 5 80 15 100
Moderaterna 30 63 7 100
Vänsterpartiet 0 47 53 100
Kristdemokraterna 20 75 005 l
Centerpartiet 44 52 4 100
Folkpartiet 31 54 15 100
Miljöpartiet 6 61 33 100

Samtliga 22 61 17 100
Antal svarande 33 94 26 153

Kanalfunktionen

Hur kommer då slutligen den för demokratin så centrala länkrollen att
påverkas personvalssystemet siktpå Här tycks entusiasmenav vara
påtagligt stark: 83 ombudsmärmen förväntar sig bättreprocent av en
kontakt mellan väljare och valda.

Tabell 15. Leder personvalet till kontakten och valdaatt mellan väljare
förbättras Procent

Bättre kontakt mellan väljare och valda
Osannolikt Ganska Mycket Summa

Parti sannolikt sannolikt procent

Socialdemokraterna 20 60 20 100
Moderaterna 7 45 48 100
Vänsterpartiet 72 18 0 100
Kristdemokraterna 0 76 24 100
Centerpartiet O 50 50 100
Folkpartiet 4 38 58 1OO
Miljöpartiet 28 44 28 100

Samtliga 17 48 35 100
Antal svarande 26 73 54 153
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likaEncenterombudsmännen. nästanblandentusiasmenAllra störst är
verkligenlyhördhetenpolitikernasocksåprocentandel 72 atthög tror

vänsterpartiet görsinomEndasttabell 19. annanse enbättreblir
mellankontaktenosannoliktfördethåller att72bedömning; procent

personvalsreformen.konsekvensförbättrasvaldaochväljare avensom
flerkvalitet. Attkvantitetsåvälsyfta pådockkontakt kan somBättre

självklarhetmedingentingmärmiskormånga ärträffarpolitiker somnu
politikerföraktetochförbättrasresponsivitetenbetydabehöver att

procent21 attombudsman trorfemteendastMenminskar. var
finnerpolitikerförakt, 79 procenttillupphovpersonvalet merger

tabell 19framgårOchosannolikt.scenariosådant avsomdäremot ett
förbättrasresponsivitet närpolitikernas person-flestaallrade atttror

kultur.politiskavårdelintegreradblivitvalssystemet avmeren

ökarlyhördhetpolitikernastill attpersonvalssystemetLeder16.Tabell
Procent

lyhördablirPolitikerna mer
Mycket SummaGanskaOsannolikt
sannoliktsarmolikt procentParti

1001647Socialdemokraterna 37
100305218Moderaterna
10001783Vänsterpartiet
1002560Kristdemokraterna 15
100246012Centerpartiet
10035514Folkpartiet
10065044Miljöpartiet

100215128Samtliga
1523278svarande 42Antal

denoch ätabåde kakanhaAtt

denhelabeslutat stöpariksdagSamma omsom
ochavskajfarlandet,strukturen ikommunala som
ochnedlägger regementenämbetsverk.inrättar som

omdanarexempel.dagsaktuelltför ettatt tasom,
alltsåochhusläkarreførmsjukvården somgenom en

ocharbetsförhållandenapåverkarbeslut mersinagenom
hundratusentalsellertiotusentalstusentals,fördärtill

deninför minstahesiterarriksdagmänniskor, samma
rekryteringenpåverkarregelsystemdetrubbning somav

10.993,Westerståhl Iriksdagentill s.
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Det först efter mångårigt utredande och politiskt överläggandeettvar
möjligheten särskild infördes iatt det svenskapersonröstsom avge en

valsystemet. Det officiella motivet hos dem tvekadesom var av
principiell karaktär. gälldeDet inte undergräva partiernas centralaatt
roll i den representativa demokratin. Om så skedde, och personifie-
ringen politiken blev alltför påtaglig, fanns risk, menadeav atten man,

i allt väsentligt och detpå helaett system fungerat väl skulletagetsom
bytas helt i grundenut ansågsmot ett annat system, väsens-som
främmande för svensk politisk kultur. gälldeDet med andra ord slåatt
vakt particentreringen och undvika alltför långtgåendeom en person-
centrering.

Politikens personifiering tycks emellertid i stigande grad alldeles
oberoende valsystemets karaktär ha blivit realitet. detI modernaav en
mediesamhället fokuseras uppmärksamheten på politikens person-
ligheter och det politiska ledarskapet på partier och parti-änsnarare

Särskilt påtagligt blir detta då de ideologiska motsättningarnaprogram.
mildrats och det politiska uppdraget handlar hanteraattmer om
uppkomna problem och adminstrera. Handlaget, inte visionen,att tar
over.

Personvalsinslaget deti valsystemet skall bakgrundmotnya ses av
denna allmänna tendens, där förutsättningarna för såväl politiska partier

de ideologier dessa baserar sig på har förändrats. Det är ännusom som
för tidigt vilken omfattning personifieringenatt avgöra som av
politiken kan få och vilken roll det valsystemet i detsom nya
sammanhanget kommer spela. Klart emellertid ombuds-att är att

i partierna, synnerligenmännen centrala aktörer detär gällernärsom
internapartiernas förväntar sig personcentrering ochprocesser, mer av

kändisskap i framtiden.
finnsDet också andra farhågor bland ombudsmännen. Risken för att

partiernas sammanjämkande förmåga undergrävs bedöms vara
överhängande. finnsDet inbyggt rationalitetsproblem i detett nya
valsystemet, spelteoretiskt det aktörsdilemmamotsvararsom som
återfinns i f°angamas dilemma. Alla kandidater har- precis i detsom
gamla intresse det partiet får såsystemet- mångaett att rösterav egna

möjligt, vilket incitament för sammanhållning. Ett partisom ger som
under valkampanj tvingas leva med kandidaterna ständigtatt gören
individuella soloprestationer, på eller mindre välsättett som mer

med partiets valprogram,överensstämmer torde generellt få svåraresett
Ävinna trovärdighet inför väljarna. andra sidan antaletatt mandatär

begränsade och kandidaterna kan bli frestade profilera sig på deatt
andra kandidaternas bekostnad; detta gäller naturligtvis i särskilt hög
grad de kandidater placerade nedanförär valbar plats. dettaIsom
avseende finns fundamental skillnad i förhållande till det förraen
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sigprofliera gentemotincitament attfinnsdet ettvalsystemet: numera
Ochpå.kandiderarsjälv enomlistadenpåkandidaternaövriga mande

benägenheten ävenrimligenökarsigprofilerarkandidaterfleraeller
valda görabli attintresserade attkandidaterna är avövrigadehos som

dettanaturligtviskanomständigheterUnderdet gynnsammasamma.
kanmandatenkampenparti,kandidaters omdessaförpositivt menvara

omständigheter, urartaifrågapartietför ogynnsammaunderockså, mer
huggsexa.iövergåoch renen

olikautföll ipersonvalmedpremiärenhurBedömningama av
ochandraKatastrof sägerdel.sägerSomskiftar. väntat,avseenden en

valdeväljarna att30endast procentpåframförallt avattdåsyftar
varithaansågspartiernaockså attriksdagsvalet,ipersonrösta men

tillräckligikandidatersinamarknadsförtinteochpassivaför
någrasigformulerarhärSå1999.Gilljamt.ex.utsträckning

stiftelsenutgivitspersonvaletskrift avi somsamhällsdebattörer omen
Välfärden:NyaDen

ellervälföllpersonvalssystemetdetavtycker testetsig att nyaVare man
särskiltnågonmedförde genom-detpåstå attknappastkanilla ut man

såsvårt,dethelstfall ärvilketpolitik. Isvensk somförändringgripande av
väljaremellankontakternafördjupningdenupptäcka avvalet,etter atthär

tänktpersonvaletdemokratin varvitaliseringdärmed somochombud avoch
7.1999,m.fl.Adamssonmedföra s.att

demokratiråd. Person-SNSocksåpersonvalsreformen ärtillKritisk
bådeAtthybridsystem.motsägelsefulltbeskrivs ettvalssystemet som

finns,Riskenmöjligt. man,inte menarpersonvalochpartival ansesha
densidor attstarka utan gerdessvalsystemetavlövarreformenatt

l.131999,m.fl.Petersson s.konsekvenserpositivatill någraupphov
effektivförhållandevisochhandlingskraftsidorna enärstarkaDe

partiväsendeuppsplittratochförsvagatmedstyrelse; ettparlamentarisk
denna.underrnineras

vaktslåAtthybridkaraktären. omfrånbortseintekanMan
personiñeringökadfördörrensamtidigtoch öppna enparticentreringen

obefintligaellersmåtillledafallikanoch värstamotsägelsefulltär
avseendenolikaidemokrativitaliseringifrågaeffekterpositiva om

finnsDethandlingskraft hämmas.gamla systemetsdetsamtidigt som
har attvivalsystem mankompromissbetonade numeradetidragett medansådet attbestämt ärNärmareden.ochkakan ätavill habåde

Sådan ärdet.inte göraandravillkakanhelavill ätavissa
intereformentolkning är attMenkaraktär.kompromissens annanen

väljaresvenskaTanken är attförändringar.dramatiskanågratillsyftade
partier.påskallhand röstaförstaiochframföralltfortsättningeniäven
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Inte Små effekter vilket varitpersoner. den tongivande kritiken är- -alltså i enlighet med förväntningarna.
Bortsett från studie debatten personval det inteen är någraav om

empiriska undersökningar ligger till grund för de kritiskasom rösterna.
Bedömningama baserar sig på allmänna intryck den förstaav
valkampanjen med personvalsmöjlighet. Men framförallt grundar sig

allt döma bedömningamaatt på relativt högtav ställda förväntningar
det valsystemet det gäller fånär till ståndnya vitaliseringatt denen av
demokratiska dialogen. Med höga förväntningar det lättär att
besvikelsen blir stor.

I denna undersökning det möjligtär hämta stöd föratt argumentet
partierna alltföratt famlande och tvehågsna inför detvar systemetsnya

möjligheter, de alltföratt njugga i sitt stöd och uppbackning tillvar de
enskilda kandidaterna. Partierna kunde gjort Men sådan kritikmer. en
träffar i allt väsentligt fel. Det inte primärtär partiernas uppgift att
marknadsföra de enskilda kandidaterna, infonnera vadatt om som
skiljer dem Ingenting hindraretc. dem naturligtvis från det.göraatt
Men det grundläggande för personvalskampanjemaansvaret att
verkligen når till väljarna åliggerut allt de enskilda kandidaternatrots
själva. Kritiken partierna kan i självamot verket bekräftelseses som en
på vi alltjämt haratt politisk kultur particentrerad.ären extremtsom

Med mindre högt ställda förväntningar framstår premiären för
personvalet i och mindre dyster dager. Det finns teckenen annan på att
fler kandidater varit aktiva och träffat väljare. Men detmer är,mer
skall tillstås, så längeännu tecken.svaga



och vitaliserad demokratiMinskad 1071999:92SOU particentrering

Litteratur

Välfärden,Stockholm: DenPersonvalspartiet.mil.,Adamsson, T., nya
1999.

Stockholm:uppl.FjärdeochMöller, organisationer.T., PartierBäck, M.
1997.publica,

London:DiscontentofCaseA GenuinePoliticalBlondel, Parties -
Wildwood 1978.House,

ofMembersfrom Above.Holmberg, S., ReepresentationEsaiasson, P.,
Aldershot:Sweden.Democracy inandParliament Representative

Dartmouth, 1996.

vidFöredragproblem".med"PersonröstningGillj M,am,
anordnatfebruari 1999,riksdagshuset den 3personvalsseminarium i av

val.1998 årsför utvärderingRådet av

.systemsBaltimoreElectoralandTheory of PartiesR., AKatz,
1980.Press,Hopkins UniversityThe JohnLondon:

BetänkandetillBilagaochred.,Westerståhl, Person parti. av
1993:63.Personvalskommittén. SOU





1091999:92SOU

personvaletochMedierna

Johanssonoch BengtAspKent

svenskadepersonvalsreformenmed är attgrundläggande tankenDen
vilkapåverkamöjligheterbättreskall attmedborgarna personerges

församlingarna.politiskai dedemskall representerasom
krävsmöjlighetdennautnyttjaskall kunnamedborgarnaFör nyaatt
självakunskapergrundläggandeharmedborgarna1dels omatt

medborgerligasinautnyttjakanfulltdesåvalproceduren utatt
införskaffamöjlighetermedborgarna2 attdelsrättigheter, att ges
i valet.ställerkandidaterdeoch kunskaperinformation uppsomom

politiskadeochvalkandidatemavalmyndigheter,sidanVid av
godavalrörelsenbevakningnyhetsmediernaskanpartierna av

bådemedborgarna närroll förcentralmycketspelagrunder antas en -
skaffaochpersonvalsystemetdet attkunskapfågällerdet att nyaom

i valet.ställerkandidaterinformation desig uppsomom

98personvaletochMedierna

ochMediernaforskningsprojektetmedsyftetövergripandeDet
nyhetsrapporteringmediernasstuderavaritpersonvalet 98 har avatt

skiljtsharhuvudfrågeställningar ut.personval. FyraförstaSveriges
rapporteringnyhetsmediernasspeladerollVilkendet första: avFör

detkunskapfåmöjlighetermedborgarnas attförvalrörelse omårs1998
nyhets-speladerollVilkenandra:detpersonvalsystemet Förnya -

möjlighetermedborgarnasvalrörelsen förunderrapporteringmediernas
valtill Förställdekandidaterdeinformationsigskaffa uppsomatt om

förnyhetsrapporteringmediernashadebetydelsevilkentredje:det
detförOchkandidaternauppfattningochkännedommedborgarnas av

personvaletbevakningmediernaspåjournalisternasågförde: Hur av
studierempiriskadefrånhuvudresultatenkapiteldettaI presenteras
tonviktSärskildpersonvalet 98.ochMediernagenomförts inomsom

nyhetsmediernasfrågeställningarnaförstade tvåvidläggs om
kandidatinfonnation.valinfonnation och

redovisade iutförligtfinnshelheti sinprojektetfrånResultaten mer
ochJournalisternaStina Bengtssonarbetsrapporterolikatre av
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personvalet undersökning hur 16 journalister upplevdeen av-
personvalsbevakningen 1998, Magnus Fredriksson skaVar jag
kryssa En studie dagspressens och myndigheternas personvals-av
information inför valet 1998 Bengt Johansson Spelade det någonsamt

vadroll stod tidningen Nyhetsmediernas effekteri på människorssom
kunskaper kandidaterna valet 1998. Samtligai rapporterom
publiceras under år i1999 arbetsrapportserieJMG:s Institutionen för
journalistik och masskommunikation, Göteborgs universitet.

Undersökningarna

Analysema medierna och personvalet 1998 omfattar både innehålls-av
analyser dagspress och etermedier, intervjuundersökningarav av
journalister och medborgare. fåFör överblick det materialatt en av som

följer först presentation de olika delstudiema.använts en av
Analysema mediernas valinformation bygger på innehålls-av en

analys nyhetsartiklar personvalssystemet i storstadspress deav om sex
sista veckorna valrörelsen 1998. undersökningen ingårI treav
storstadsmorgontidningar: Arbetet Nyheterna Arb, NyheterDagens
DN, Svenska Dagbladet SvD Göteborgs-Posten GP,samt tre
landsortstidningar Elfsborgs Läns Allehanda ELA, Norrbottens-
kuriren NK och Norrländska Socialdemokraten ochNSD tre
kvällstidningar Aftonbladet, Expressen och Göteborgs- Tidningen GT.

Mediernas kandidatinformation på nationell nivå studeras hjälpmed
de sedvanliga medievalsundersökningar genomförts sedanav som

1979. Medievalsundersökningama omfattar allt nyhetsmaterial de fyra
sista veckorna valrörelsen. Urvalet omfattar storstadspress Arb,av
DN, GP och kvällspressSvD, Aftonbladet och ochExpressen
nyhetsbevakningen radio och AktuelltTV kl. kl.21:00, Rapport 19:30,
Nyheterna i TV4 kl. 22:00 Dagens Eko i kl.P1 17:45.samt

Undersökningen mediernas kandidatinformation på lokal nivåav
omfattar också de fyra sista valrörelseveckoma. Urvalet består i detta
fall de nyhetsartiklar i vilka valkandidat uppmärksammatsav en som
medborgarna bosatta på särskild kan huvudorterpå. fyraDeröstaorten

valts Göteborg Arb, GP och GT, Vänersborgär: ELA,utsom
Katrineholm Katrineholms-Kuriren ochKK Luleå NK och NSD.

Studierna mediernas efekter på medborgarnas kännedomav om
kandidaterna utifrån den frågeundersökning postenkätgörs -

Inflytande,Röstning, kommun- och landstings-/regionvaletservice -
1998- genomförts vid Statsvetenskapliga institutionen i Göteborgsom
och CEFOS Centrum för forskning kring offentlig sektor vid
Göteborgs universitet.
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i 33750slumpmässigt urval på 6studien ingårI ett personer
politisktfrågorbl.innehållerEnkätensvenska kommuner. oma.

och personval.intresse
baseras påpersonvaletpåjoumalisternasUndersökningen synav

olika12inomoch elvanyhetscheferfemmedintervjuer reportrar
lokalabetecknasutvalda medier kanSamtliganyhetsredaktioner. som

ochGöteborgstorstadlandet,i trefyraåterfinns påoch orter en
de 12Vänersborg. AvLuleå ochKatrineholm,kommunermindre

och tvåTV-stationertidningar,sjumediernarepresenterade är tre
ochKK, NKELA,omfattar Arb, GP, GT,Pressurvaletradiostationer.

Västekotradioredaktionemaeterrnediemaundersökta ärNSD. De
ingåttTV-redaktionerUddevalla. DeRadioGöteborg och Väst som

FyrstadTV4GöteborgGöteborgoch TV4 samturvalet Västnytti är
Vänersborg.

valinformationMediernas

riksdagsledamötermoderatapubliceradevalet 1998månad före treEn
krävdededärDagbladetSvenskadebattartikel i attkritiskstarkten

skrivastillbaka ochskulle drasvaletinformationsmaterialRSV:s om
framgick avRSV:sintedetmissnöjettillskäletfrämsta attDet varom.

förmåste kryssa översta namnetmedborgarnavalinforrnation att
hade gjortrangordning partiernadenönskade stödjavalsedeln manom

kandidaterna.av
neutralsig såhållaförsöktmedförsvarade sigRSV att somman

tilloch detdettainformeraintedärför valtochmöjligt att uppvarom
detkonsekvenserhärdeninformerapartierna typen nyaavatt avom

ellermaterialnågotvarken indärfördrogRSVpersonvalssystemet.
uteblivetkonsekvensernainformation ettnågonpublicerade avomny

valsedeln.kryss
medierna påtillförlita sighuvudsakstället i attfick iMedborgama

meddemförsågmaterialetopinionsbildandeeller i detnyhetsplats
procedurenochreglernakunskapviktigamedborgarnafördenna om

personvalsreforrnen.denkring nya
möjlighetermedborgarnasskall attavsnittetföljandedet genomI

Tvåanalyseras.personvaletinformationdelnyhetsmediema ta omav
innehållvilketochomfattningvilkenifrågeställningar står centrum:

mediernastilljämförelsepunktSomvalinformationenhade
allmänhetentill använts.valinfonnationvalinformation har RSV:s
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Valinformationens omfattning

de nio undersöktaI tidningarna publicerades under de undersöktasex
valrörelseveckoma sammanlagt 161 nyhetsartiklar vad kanom som
kallas för valinformation det personvalssystemet. innebärDetom nya
knappt nyhetsartikel dag i de undersökta tidningarna underen varannan
den undersökta perioden.

Storstadsmorgonpressen hade inte helt förvånande de flesta
artiklarna med i genomsnitt 20 artiklar eller drygt artikelen varannan

regelndag. Undantaget från dock NSD hade det antaletär att största
artiklar 31 med valinformation. förklaring kanEn troligen denvara
lokala politiska debatten där intern strid inom socialdemokraterna ien
Norrbotten fick personvalsprägel där diskussioner kring personvals-
reformen och dess följder uppstod.

Övriga två landsortstidningar bildar mellangrupp medanen
kvällstidningama hade det minsta antalet artiklar informeradesom om
det personvalsystemet.nya

Antalet artiklar valinformationmed dock mycket måttär ett grovt
valinformationens omfattning. vissaI de analyserade artiklarnaav
förekommer enbart någon rad valinformation, medan det andraiav
finns mängd infonnation.storen av

tabellI 1 därför försök hänsyn till den totalagörs ävenett att ta
informationsmängden i artiklarna, dvs. sammanvägning hur oftaen av
det förekommer bakgrundsinformation personvalet, informationom om
själva valproceduren och information vilka följder personvalet kanom
ha. andra kolumnen i tabellenDen informationstätheten ianger
materialet, dvs. hur relevanta inforrnationsbitarmånga det finns i
genomsnitt artikel.per

tabell 1 harI RSV:s valinfonnation tagits medäven som
jämförelsepunkt till nyhetsmediemas valinformation. RSV presenterade

olika publikationer: broschyrenl "Nu kan du personrösta, 2tre
"Valspecial olika15 språk, inklusive lätt svenska, 3 densamt
information fanns på röstkorten. publikationer frånYtterligaresom

förekom, de iRSV enbart sammanfattningarstortmen var av
broschyren Nu kan du personrösta och har därför lämnats utanför
analysen innehållet.av
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1998 i olikavalrörelsenomfattning underValinformationensTabell
genomsnitt föriinformationstäthetinformationsmängd ochpressgrupper

medier.enskilda

lnformationstäthetInformationsmängd
1.633Storstadsmorgonpress
130Landsortspress
4.032Kvällspress
6.017RSV

ingårvilka medier iinformationförUndersökningarnaSe avsnittetKommentar: somom
mediegruppema.olikade

debetydande mellanskillnadernaartiklargällde antalet tredetNär var
informations-faktiskatill denMenolika ser manpressgruppema.

mycketmellanskillnadernapersonvaletmängden är pressgruppemaom
tidningar.olikamellanskillnaderdet finnssmå, storaäven om
prägelordhade med andra änvalinformationKvällspressens en annan

medfå artiklarinnehöllKvällstidningamastorstadsmorgonpressens.
innehöll mångamorgontidningarnamedanvalinfonnation,mycket

framgårvalinformation. Sommängdmed relativt liteartiklar, avmen
hälftenungefärbroschyrerinnehållertabellen RSV:s sammantagettre

dagstidningengenomsnittligadenvalinfonnationmycketsâ som
gjorde.

ivalinfonnationofta det förekommerhurInformationstätheten avser
uppvisarmaterialRSV:s störstpersonvaletdärartiklarde tas upp.

överraskandeöverraskande. Mer ärinformationstäthet. knappastDet är
likavalinfonnation harkvällspressens nästan storkanske att en

publikationer.inforrnationstäthet RSV:ssom
medfler artiklardettid blirocksåska överDet nämnas att sett

Ungefär 40kom.valdagen procentivalinfonnation närmarepressen
de sistapubliceras tvåpersonvalsinformationmednyhetsartiklarallaav

valrörelsen.veckorna av

innehållValinformationens

vikt forsjälvfalletmediernaivalinfonnation storMängden är av
hurliksompersonvalet,siginformeramöjlighetermedborgarnas att om

mängdvissförekommerdetAttinformationstät är. avtexten en
förutsättning förfrekvens attmed vissinformation och utgör enen

detinformationen. Mendelkanöverhuvudtagetmedborgarna ta av
bredd och intevissskall hainformationenkrav påocksåfinns attett en

utanför.andra lämnasaspekter därfåtaltillenbart koncentreras ett
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tabell 2 redovisas detI kan kallas valinformationens bredd. Isom
fall idetta vilken utsträckning det förekom bakgrundsinforrnation om

personvalet, information själva valproceduren och informationom om
vilka följder personröstandet hade.

2.Tabell Valinformationens inriktning under valrörelsen 1998 i olika
genomsnittligt antal informationsbitar enskilt medium.pressgrupper per

Bakgrunds- Valprocedurs- öljderF av
information information personröstande

Storstadsmorgonpress 6 13 14
Landsortspress 4 l 1 15
Kvällspress 3 12 l 7
RSV l 9 7

SeKommentar: avsnittet Undersökningarna för information vilka medier ingår iom som
de olika mediegruppema

skrev genomgående följdernaPressen personröstande,mest tättom av
följt informationen själva valproceduren. Bakgrunden tillav om
personvalsrefonnen fick minst uppmärksamhet.

det gällde valprocedurenNär det allra vanligast mediernaatt togvar
bara fick kryssa för kandidat. skulle kryssa förAttattupp man en man

förstanamnet önskade stödja partiernas rangordning uppmärk-om man
sammades inte lika mycket, kom fram inågot storstads-men mer

jämfört med de andra tidningarna.morgonpressen
det gällde personvaletsNär följder uppmärksammades framförallt

i röstsammanräkningen i första hand gick på antal kryssatt man
kandidaterna fått för vilken rangordning de skulle få. Menavgöraatt

det krävdes åtta partiets föräven rösteratt personröstemaprocent attav
skulle räknas fick relativt Landsortspressen ochstort utrymme.
kvällstidningama uppmärksammade i högre grad storstadsmorgon-än
tidningarna det krävdes fem partiets iatt rösterprocent av
kommunfullmäktigevalet.

informationsmaterialI RsVas förekom knappast något om
bakgrunden till personvalsreformen, tyngdpunkten låg vid självautan
valproceduren och vad konsekvenserna kryss blev.ettav

på nivåMediernas kandidatinformation nationell

grundläggande tankenDen bakom personvalsreformen är att
medborgarna skall bättre möjligheter påverka vilkaattges personer

skall dem. det krävs enbart kunskapFör interepresenterasom om
själva valproceduren också kännedom informationoch deutan om
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mediernasskallavsnittdettavalet. Iiställerkandidater uppsom
nationell nivåkandidaternainformationochvalbevakning om

undersökningenredovisasavsnittetföljande avdärpådetIanalyseras.
lokalpåvalkandidatemainformationochvalbevakningmediernas om

nivå.
nyhetsmediernasgällerdetcentrala närfrågeställningar ärTvå

personval.förstaSverigesbevakning av
förändratpersonvalsystemetdetvad måniförstaDen nyaavser
uppmärk-valkandidatemasgällerdetbevakning närnyhetsmediernas

mediernasinneburitpersonvalssystemet attinförandetHarsamhet. av
iuppmärksamhetenkandidatinriktad Harblivitvalbevakning mer

debekostnadvalkandidaterenskildaför avblivitmedierna större
riksdags-påfokuseringenHarkollektivpartiernapolitiska som

valtidigareival1998 årsi änblivitkandidaterna större
informations-detvad månihandlarfrågeställningenandraDen om

blivitnyhetsmediernaivalkandidatemafårmedborgarnaunderlag om
inneburit attpersonvalssystemetdetpersoninriktat. Har nyamer

tidigarei änställts centrumegenskaperoch deras merpersonerna
sakfrâgomapolitiskadebekostnad av

171kontaktades1998juliiveckornaförstatvådeUnder
ställdesfrågordäroch TVradio ominomnyhetsredaktioner press,

svaraderedaktioner1361998.valetinförvalplaneringredaktionemas
nyhetsredaktionematredjedelarTvåvalplaneringsstudie. avJMG:spå

täckaförsatsningar attgenomföraskullede egnaattuppgav
olikamellansmåavseendedettaiSkillnadernapersonvalet. var

mediegrupper.
informationplanerades ominslagetvanligaste varDet som

hälftenliknande. Närmareochväljarguider avformivalproceduren av
påsatsningarsärskildaskullede göranämnde attredaktionerna
deandel attmindrenågotslag. En uppgavdettavalinformation av

formikandidatinfonnationpåsatsningarsärskildaplanerade göraatt
liknande.ochpersonporträttav

någrainteordandramedhaderedaktionernahälftenMindre än av
informerapåsatsningarsärskilda att omnågragenomförapåplaner att

personvalet.bevakanågot sättpå annatellervalsystemet attdet nya
elleruppfylldesfaktisktplanerna omambitiösamåttligtdeHuruvida

uttömmandesvårt ett svaratteller ärbättre sämreblev geutfallet
i deutfalletfaktiskadetstuderagåravseenden attvissaidetäven om
års1998bevakningmediernasgenomförts avinnehållstudier avsom

valrörelse.
tagituttalatnyhetsinslagochnyhetsartiklartill de somförstviSer

litemyckethandladepersonvalskarnpanjer avochkandidaterupp Ävenpersonvalet.direktvalrörelsebevakning omtotala ommediernas
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begränsar sig till artiklar och inslag där politiker dominerarman som
nyhetsaktörer handlar endast mellan och två alla artiklarprocenten av
och inslag i storstadspressen och i radio och TV uttryckligen om
kandidater och kampanjer. Det valssystemet innebar med andra ordnya

mediernasinte nyhetsrapportering svämmade inslagatt över av om
olika kandidater och deras kampanjarbete.

det direkt personvalsrelateradeMen nyhetsmaterialetäven om
andelsmässigt mycket blygsamt bör det det i absoluta talnoteras attvar
förekom ganska rikhaltigt material. genomsnitt kundeIett
storstadsmorgontidningsläsaren läsa nyhetsartikel enskilden om en
valkandidat tredje dag, kvällstidningsläsaren femte dag, medanvar var
etennediemas bevakning kandidaterna inte lika omfattande.av var
Även tittade samtligapå fyra undersökta nyhetsprogram iom man
radio och fanns det enbart iTV genomsnitt inslag enskildaett om
valkandidater fjärde dag.var

ska dock påpekas det finns skillnaderganska mellan deDet att stora
olika tidningarna. ochSvD Expressen hade gånger så månganästan tre
artiklar där enskilda valkandidater ställdes i jämfört med decentrum

medierna.andra Aftonbladet hade få artiklarexempelvis endast några
handlade kandidater och deras kampanjer.omsom

värderades då personvalet i nyhetsmediema tabellHur l 3
redovisas det antal gånger det förekom form värderingnågon av av
personvalet i nyhetsrapporteringen. Materialet har delats efterupp om
värderingen gällt det kan kallas personvalskampanjer och desom
värderingar gällt personvalet i övrigt. Inriktade mediernasig på desom
positiva sidorna personvalet, exempelvis det möjlighetattav som ger
till bättre representativitet ifråga och könsfördelning ellerålders-om
handlade det personvalet medförde alltför starkmest attom en
personcentrering

Tabell Värdering personvalet i nyhetsmediernas valbevakning 1998av
procent.

Kandidat/ kampanj
EtermedierStorstads- Kvällspress

morgonpress
Negativt 23 20 29
Positivt 23 25 0
Neutralt 7154 55

100Summa 100 100procent
artiklar/Antal inslag 39 20 7



personvalet 117ochMedierna1999:92SOU

övrigtiPersonvalet
EtermedierKvällspressStorstads-

morgonpress
504023Negativt
33013Positivt
176064Neutralt

100100100procentSumma
61047inslagartiklar/Antal

ingår imediervilkainformationför somUndersökningarna omavsnittetSeKommentar:
mediegruppema.olikade

ipositivtellernegativtsärskiltvarkenvärderadesPersonvalet
ipersonvaletbeskrivsfallenhuvuddelenIvalbevakning. avmediernas

valreformensidornapositivaochnegativade avochneutrala termer
kritiskaföröverviktvissmeddockofta,likaiframhålls ensettstort

ochradionsiochkvällspressisärskiltgällerDetomdömen.
nyhetsprogram.televisionens

tilltendens attdetfinns ävenkvällspressoch enbådeI morgonpress
ipositivtnågotpersonvaletdärartiklar somsesförekommeroftaredet

personvaletdärartiklarikampanjer somoch änkandidatmedsamband
fåetennediema äriÄven inslagantaletuppmärksammas. omsystem

inslagingafarmsomvända. Detdetförhållandetsåperiodenunder var
kampanjerochkandidaterpositivt närbeskrevspersonvaletdär som

uppmärksammades.
knappast sägaskanmedierna,iuppmärksammades menPersonvalet

års1998undernyhetsrapporteringenigenomslagnågot störretättha
detneutrala ävenhuvudsak i termer, omidessutomvärderadesval. Det

gällerfrågacentralEnomdömen.kritiskaföröverviktvissförekom en
förändrat1998personvalssystemetdetinförandethuruvidadock nyaav

blivitbevakningen mersåpå attsättvalbevakningmediernas
val.tidigarekandidatinriktad än

valkandidaternasjämföramöjligheter attdetfinnsfalldettaI
förhållande tillipersonvalårs1998imediernaiuppmärksamhet

nyhetsmediemasutsträckningvilkeniredovisastabell 4val. Itidigare
självapåinriktatsriksdagsvalensjudeunder senastevalbevakning

politiskadetillförhållandeivalkandidaternaochvalrörelsen
måttmycket grovttabelleni är ettresultatDetsakfrågorna. angessom

tordedecennierna,tvåde mensenasteutveckling ägtdenpå rumsom
utveckling ägtdenuppfattning rum.somdragi omändå stora enge
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Tabell Nyhetsmediernas inriktning i valbevakningen 1979-1998 procent.

Storstadsmorgonpress
1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998

Kandidater valrörelsen 16 21 23 20 31 27 25
sakfrågor 84 79 77 80 69 73 75
Summa 100procent 100 100 100 100 100 100
Antal utsagor 5306 6877 9628 10841 15280 13567 9524

Kvällspress
1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998

Kandidater valrörelsen 33 43 44 38 36- -sakfrågor 67 57 56 62 64- -Summa procent 100 100 100 100 100- -Antal utsagor 1877 2890 2970 4362 3020- -

Etermedier
1979 1982 1985 1988 1991 1994 1998

Kandidater 15 18 18 23 30 18 21
sakfrågor 85 82 82 77 70 82 79
Summa 100procent 100 100 100 100 100 100
Antal utsagor 1297 1260 1409 2158 2530 1926 1654
Kommentar: 1991 och 1994 ingick inte kvällspress i urvalet. Seavsnittet
Undersökningarna för information vilka medier ingår i de olika mediegruppema.om som

Valkandidatema och valrörelsen företeelse fick intesom personer som
större i nyhetsmediernasett utrymme valbevakning 1998 i tidigareän

val. Införandet personvalet 1998 innebar därför inte sakfrågomaav att
fick mindre plats i valrapporteringen.

Kvällspressen uppmärksammar inte helt överraskande valkandida-
Överoch valrörelsentema tredjedelmest. allt innehåll ien av

kvällspressen handlar valrörelsen och de deltar i den.om personer som
Både och etermedier sakfrågeinriktade,ärmorgonpress 20mer men ca

bevakningen inriktasprocent på kandidaternaav ochsom personer
valrörelsen företeelse.som

tabellI redovisas5 vilka typer av valkandidater uppmärk-som
i nyhetsmediernas valbevakning under desammas femsenaste

valrörelsema 1985-1998. Frågan Sveriges förstaär personval ocksåom
innebar vanliga riksdagsledamöteratt fick uppmärksamhetstörre ien
medierna i tidigareän val Svaret i tabell där5 valkandidatema tillges
riksdagen delats i olika vanligatre riksdagskandidatergrupper:

partiledare ochsamt statsråd kandiderar till riksdagen.som
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riksdagskandidater,uppmärksamhetNyhetsmediernas avTabell
procent.1985-1998valbevakningstatsråd iochpartiledare

Storstadsmorgonpress
19981994199119881985

1724161516Riksdagskandidater
6459606366Partiledare
1816232218Statsråd
100100100100100Summa procent

53527345942468376152Antal utsagor

Kvällspress
19981994199119881985

9111lRiksdagskandidater --
846873Partiledare --
62116Statsråd --

100100100Summa procent --
223427548225Antal utsagor --

Etermedier
19981994199119881985

1322131011Riksdagskandidater
6866637075Partiledare
1912242014Statsråd

100100100100100Summa procent
12371282176413431007Antal utsagor

bådedvs.aktörer,olikaförframträdandenantaltotaltpåbyggerTabellenKommentar:
riksdags-sittandeendastannan.l985-l99l ärnågonomtalasochdå de avagerar förnågonsiffran procentärvilketriksdagskandidater, gör attkodadeledamöter som nyd. lkd,fp, samtpåbygger är: mpresultaten m,partier v,låg. De som

riksdagsledamöter utinte egenskildes en1982 somoch1979undersökningarna
1994och19911985.med valetochfrånjämförelsema görsvilketkategori, gör att

informationförUndersökningarna omavsnittetSeurvalet.ikvållspressingick inte
mediegruppema.olikai deingårmediervilka som

60drygtför procentstårPartiledarena avdominerarPartiledama stort.
nyhetsmediema görs somi personerframträdanden avalla som

förstårstatsrådensittanderiksdagen. De ensvenskadentillkandiderar
stårriksdagentillkandidaterövrigasamtligavadandel ännågot större

för.
någonsketthellerintedetharriksdagsvalenfemdeUnder senaste

medinnebarpersonvalårs1998avseende.dettaförändring istörre
fick störreriksdagsledamötervanliga enord inteandra att

val.tidigareiuppmärksamhet än
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Resultaten visar också riksdagskandidatemaatt har chansstörst att
få uppmärksamhet i medan har betydligt svåraremorgonpressen man

få komma fram iatt etermedier och kvällspress.
Valrörelsen 1994 skiljer sig bland därförut socialdemokra-annat att

i opposition deterna vanliga riksdagskandidatervar ochvar m a o att
partiledare i den borgerligatre regeringensatt därför mindre utrymme

för statsråden.
De kandidater ställer till val till riksdagen kan antingensom upp

kandidera sittande riksdagsledamöter eller kandidatersom utansom
riksdagsplats. I 1994 och 1998 års medievalsundersökningar har det
varit möjligt skilja uppmärksamhetenatt förut sittande riksdags-
ledamöter och kandidater riksdagsplats iutan Rapport och Dagens
Nyheter tabell 6.

Tabell Riksdagsledamöter och riksdagskandidater i DN:s och Rapports
nyhetsbevakning fyra veckor före valdagen 1994 och 1998 procent.

Rapport DN
994I 1998 1994 1998

Riksdagskandidater 5 25 9 19
Riksdagsledamöter 95 75 9 1 8 l
Summa 100procent 100 100 100
Antal framträdanden 50 40 272 186
Kommentar: Tabellen bygger på totalt antal framträdanden för olika aktörer, dvs. både
då de och omtalas någon De partieragerar resultaten bygger påav annan. är:som v,

fp, kd, nyd.samtm, mp

Sittande riksdagsledamöter dominerade i DN:s och Rapportsstort
valrörelserapportering Överunder 1994 års val. 90 allaprocent av
framträdanden gjordes kandidater med riksdagsplats. I 1998 års valav

bildenär Kandidater riksdagsplats får klartutanen annan. störreen
uppmärksamhet. Var fjärde kandidat framträdde i Rapport hadesom
ingen riksdagsplats och femte i DN inte heller i riksdagen.sattvar

Det verkar alltså sittande riksdagsledamöter fått släppa tillsom om
till kandidaterutrymme riksdagsplats. 1998 årsutan personvalsreforrn

innebar därför, vi så vill, de riksdagskandidateratt ställdeom som upp
för omval fick mindre uppmärksamhet i tidigare val.änen

Riksdagskandidatema fick inte uppmärksamhet i medierna imer
1998 års personval tidigare.än Och nyhetsmediemas valbevakning var
endast marginellt kandidatinriktat i tidigare undersöktaän val.mer

andraEn frågeställning gäller i vad mån den nyhetsrapportering
gjordes de kandidater ställde till val till riksdagensom om som upp var

personinriktaa tidigare val. Innebarän det personvalssystemetmer nya
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iställdesenskildakandidaterna meroch personerpersonfrågor somatt
tidigareäncentrum

fram-valkandidatemasprocentandeldenredovisastabell 7 avI
handlarnyhetsaktöreromtalade omochagerande somträdande som
återståendeföreteelse. Denvalrörelsenochpersonfrågor somom

ochframträdandenprincipord iandramedbestårprocentandelen av
itabell 7i storaResultatetsakfrågor.politiska gerolikaiuttalanden

personinriktadgåttutvecklingen motpå mermått endrag ett om
olikautsträckning typervilkeni avpåmåttochvalbevakning ett

kampanjinriktatochiframträder ettvalkandidater person-mer
sammanhang.

hosframträdandenkampanjinriktadeochAndelenTabell 7. person-
nyhetsmediernasstatsråd iochpartiledareriksdagskandidater,

procent.1985-1998valbevakning

Storstadsmorgonpress
19981994199119881985

3733271921Riksdagskandidater
4751473536Partiledare
1724231316ministrarStatsråd/

Kvällspress
19981994199119881985

544649Riksdagskandidater --
565858Partiledare --
223545ministrarStatsråd/ --

Etermedier
1998199419911988985I

3121322139Riksdagskandidater
3439452539Partiledare
71213821ministrarStatsråd/

bådedvs.aktörer,olikaförframträdandenantaltotaltpåbyggerTabellenKommentar: inforrna-förUndersökningarnaavsnittetSenågonomtalasoch annan.dedå avagerar
mediegruppema.olikai deingårmediervilkation somom

generelltval sett1998 årsförbelägg attingettabell 7iResultatet ger
fyradekampanjinriktat änellerpersoninriktatpåtagligt mervar riksdagskandidatemavanligaDeriksdagen.tillvalenföregående
ivaltidigare ettiutsträckning ännågotdock i störreförekommer

medanmedierna,isammanhangkampanjinriktatochperson- delpartiledamasstatsråd. Försittandeförden motsattautvecklingen är
tid.utveckling överentydigingendetfinns
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Partiledarna de kandidaterär till riksdagen oftast förekommer isom
och kampanjinriktatett sammanhangperson- i medierna. Men

riksdagskandidatema ligger inte långt efter. Riksdagskandidatema
kopplas i betydligt utsträckningstörre statsråd tillän nyheter där

och valrörelsen står ipersoner centrum.
Kvällspressen liksom i deär tidigare analyserna det medium där det

och kampanjinriktade materialet f°arperson- Oavsettmest utrymme. om
riksdagskandidat,är partiledare ellerman statsråd framträder iman

kvällspressen oftare i sammanhang där inte sakfrågor valkampan-utan
jen eller personfrågor står i centrum.

När det gäller eterrnediema verkar det, något överraskande, detsom
och kampanjinriktade nyhetsmaterialetperson- minskar i Sveriges

första personval. I 1998 års valrörelse får alla valkandidatertyper av
framträda mindre i kampanj och personnyheter i tidigareän valrörelser.

Mediernas kandidatinformation på den lokala nivån

Om de nationella nyhetsmediema partiledamas,är statsrådens och de
rikskända riksdagsmännens det i lokalmedierär och kanskearena
framförallt den lokala demorgonpressen som mer anonyma
riksdagskandidatema får möjlighet När riksdags-atten synas.
kandidater tillfrågats 60nästan ledamöterna deuppger procent attav
fått framträda gånger eller fler i sin lokala morgontidningsex det

året. Och endast fyrasenaste riksdagsmännen hävdadeprocent deattav
inte fått med i sin lokaltidning alls under tidsperiod.vara samma
Lokalradio och regional-TV enligt riksdagsledamöternaär inte lika

medgenerösa uppmärksamheten Johansson 1995 s.89. Under
valrörelsema mediekontaktema,är får ledamöterna själva,troom man
intensivare. Nästan 90 de blivit intervjuadeprocent att underuppgav
valrörelsen lokaltidningar Esaiasson 1994 s.l60.av

fåAtt uppmärksamhet i lokala medier kanske viktigareär förännu
kandidater till landstings- och kommunfullmäktige. deFör lokala
kandidaterna de lokalaär nyhetsmediema den självklara och enda
mediearenan. Frågan därmed vilkenär bild de lokala medierna gav av
kandidaterna under valrörelsen 1998. Hur mycket uppmärksamhet och
på vilket sätt uppmärksammade medierna kandidaterna i sin
nyhetsbevakning

I detta avsnitt ska de lokala nyhetsmediemas bevakning av
kandidater till riksdag, landsting och kommunfullmäktige studeras.
Utgångspunkten för analyserna nyhetsartiklar därär kandidaten
förekommer tidningsläsare hade möjlighetsom på.man som röstaatt
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fleratäckeroftastspridningsområdetidningsEftersom en
vissaharriksdagochlandstingtillValkretsarolikaochkommuner

ochLuleåKatrineholm,Göteborg,valtshuvudkommuner ut:
kandidaterdemedieuppmärksamhetvilkendåFråganVänersborg. är

på.kunde röstadessaväljarnafick ortersom
fannsAlf Svenssongjorts.haranalysernabegränsningEn av

Ikristdemokraterna.förValkretsarallailistorpåförstaplats
dockvaldesnyheterdagstidningarnaslokaladeinnehållsanalysema av
lokalbedömtsinteharAlf Svenssonbort. enartiklar somdessa

undersöktstidningarriksdagskandidat i de som
ochkandidat-myckethurpåmedbörjar attOm seman

tendensennyhetsmediema ärlokalai defarmsdetkampanjnyheter
handladeuttalatArtiklarriksmediema.för omdensamma somsom

dagstidningamå,lokaladehellerintedominerade menpersonvalet
artiklarflestdetfarmsvalinformationengällde omdetliksom när

inomStridenNSD.SocialdemokratenNorrländskaikandidater
avgåendedetefterträdaskullesocialdemokratin somvemom

rapporteringen.ispårtydligaLuleåikommunalrådet satte
luleåtidningama.bådaimed dettai ochökadePersonvalsbevakningen

analysernaIpolitiskttill flervalsedlar än ettstår organ.kandidaterMånga
exempelvispå. Omstår högstvalsedel de enutifrån vilkenkandidaterses tredjeochlandstingtillandrapåkommunvalet,tillförstaplatspåstårkandidat- kommunfullmäktige.kandidat tillendasthan/honräknasriksdagslistanpå som

ochkommunbådatillförstaplatspåstårexempelviskandidatMen enom
GöteborgIförsamlingarna.bådatillkandidatkandidatenlandsting somses

och JansJohanssonGörandetexempelfleradetförekommer senare.av
landstings-ochkommunfullmäktigetillförstananmbådamHallberg var
landstings-ochkommun-bådadärmedförekommerfullmäktige. Dessa som

kandidater.
hansigvisaroch det attdockräknades varförekomz Alf SvenssondärArtiklar

Göteborgspressen.iuppmärksamhetfickriksdagskandidat störstden som
KKKatrineholms-KurirenochELAAllehandaÄven Elfsborgs Länsi

Alf Svenssondäremotförekomluleåtidningamaofta.relativt Ihanförekom
i nyheterna.sällanmer

x
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Tabell Personvalskampanjer i lokal dagspress under valrörelsen 1998
procent.

Göteborg Katrineholm Luleå Vänersborg
Kandidat/ kampanj 57 44 44 50
Personvalet i övrigt 43 66 66 50
Summa 100procent 100 100 100
Antal artiklar 65 9 68 16
Kommentar: Se avsnittet Undersökningarna för vilka tidningar undersökts på desom
olika orterna

Fördelningen personvalsartiklama i tabell 8 visar ungefär hälftenav att
alla personvalartiklar i lokal dagspress handlade kandidater ochav om

kampanjer. Mest fokus på kandidater har kvällstidningen GT där över
80 artiklarnaprocent personvalet handlar kandidater ochav om om
deras kampanjer. Men GP har högäven andel kandidatartiklar i sinen
personvalsbevakning 67 procent.

Noterbart ocksåär NSDäven ochatt NK hade flestom
kandidatartiklar till antalet dominerande ändå de inte personvals-
bevakningen eftersom det fanns många andra artiklar personvaletom

inte rörde kandidaterna i dessa tidningar.som
Liksom i riksmediema se tabell 3 hade majoriteten av

kandidat/kampanjartiklama i lokalpressen inte hade någon värdering av
personvalet. Men något skilde de lokala mediernas personvals-som
nyheter från riksmediemas det förekomär fler artiklaratt där
kandidaters personvalskampanjer sågs positivt för demokratin.som
Detta faktiskt lika vanligt artiklar där personvalskampanjervar som
beskrevs problem.ettsom

Men artiklar uttalat handlar personvalet inte detärsom om
vanligaste kandidaternasättet uppmärksammas på. Oftast får man som
kandidat framträda i den allmänna bevakningen valrörelsen.mer av
Frågan då vilkenär uppmärksamhet kandidaterna fick totalt i densett
lokala dagspressen.



personvalet 125ochMedierna1999:92SOU

kommunfullmäktige-ochlandstingskandidaterRiksdagskandidater,Tabell
procent.1998valrörelsenunderlokal dagspressikandidater

VänersborgLuleåKatrineholmGöteborg
16361612Riksdag
448l2821Landsting
40455667Kommun
100100100100Summa procent
3001348406816framträdandenAntal
de olikapåundersöktstidningarför vilkaUndersökningarnaavsnittetSe somKommentar:

01161113.

totaltochandelsmässigt mestsettbådefickRiksdagskandidater
Över alltredjedeltabell 9.Luleåtidningamai avenutrymme

tillgicknyhetssidortidningarnaskandidatuppmärksamhet en
genomsnitts-ikundetidningsläsare ettochriksdagskandidat mansom

kandidater.tiohittaeller NKNSDexemplar caav
fickriksdagskandidatertillförklaringarflera merfinns attDet

Enundersöktes.andradeiluleåtidningama änuppmärksamhet i som
näringsministerdåvarandepolitiker,rikskändafaktorviktig är att som

iställdeEriksson,Per-OlaochSundström uppAnders centerns
medieuppmärksamhet.mycketfickochlännorrbottensförvalkretsen

riksdagskandidatermångaaspektavgörande attMen varannanen
andraikommunpolitiker orterkundeluleåväljare är somröstasom

därmedageradespridningsområde. Desittinom.harluleåtidningarna
tidningarnasAtti sin kommun.frågorlokalairiksfrågorinte iofta utan

kandidatervilkatillförklaringviktigspridningsområde sommanär en
detaljstuderarocksåsigvisarinformationfåkan manläsare omom

i NSDnågotriksdagskandidater störreärFokuseringentidningarna.
NK.Luleåtilllika koncentreratspridningsområde inte är somvars

kommun-riksdagskandidaterandelprincip likaihar somNSD stor
bevakarNKintensivt änmedochifullmäktigekandidater meratt man

kommun-dessahävdakanMan attnorrbottenskommuner.andra
deriksdagskandidater,skasjälvklart varmenintepolitiker somses
sigbildaläsakundeLuleåiväljarekandidater enallt om,trots somman

på.och personröstauppfattning om
KKKatrineholms-KurirenochELAAllehandaElfsborgs Läns

riksdags-kandidatnyhetersinafemtedelknapptägnade aven
viadärmedkundeVänersborgochKatrineholmiVäljarnakandidater.

varjeikandidaterochtvåmellanhitta nummer.lokaltidningar tresina
ioftalikariksdagskandidateralls tillintesåg däremotGöteborgama

nyheternairiksdagskandidateroftasthadeGP avlokaltidningar.sina
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göteborgstidningama. Men andel dessa intestor lokalaen av var
kandidater. Partiledare för småpartier Ian Wachtmeister Detsom nya
partiet, Brynolf Wendt Sveriges Pensionärers Intresseparti SPI och
Harry Franzen Centrum-Demokratema förekom exempelvis i GP:s
nyheter under valrörelsen. Dessa partier hade bara lista för hela riketen
och partiledarna därmed möjliga på föratt personröstavar
göteborgarna

I 1998 års val röstade göteborgama för första gången på kandidater
till landstingsfullmäktige sedan skulle plats i regionfullmäktigetasom
för Västra Götalandsregionen." Göteborgama kunde också oftare läsa

politiker kandiderade till landstingsfullmäktige tillänom som
riksdagen. I göteborgspressen fanns det i snitt två landstingskandidater

tidningsexemplar under valrörelsen.per
Tidningsläsare på de andra hade dock mellanorterna ännu tätare

landstingskandidatema göteborgama. Mellan femän och sju kandidater
förekom i de andra lokaltidningar.ortemasper nummer

ELA täcker Vänersborg skiljer sig de andraut gentemotsom genom
Överhuvud-landstingskandidatema f°ar allraatt uppmärksamhet.störst

så landstingsfrågor, där framförallttaget sjukvård och Västravar
Götalandsregionen debatterades, synliga i ELA i de andraänmer
tidningarna i undersökningen.

Oftast kunde dock väljarna på de olika läsa kandidaterorterna om
till primärkommunema. Kommunkandidater får allra uppmärk-störst
samhet. På dominerar kandidater tilltre kommunfullmäktigeorternaav
den politiska nyhetsbevakningen. Störst dominansen för kommun-är
kandidater i Göteborg. Alla göteborgstidningar visar också upp samma
tendens. Både i Arbetet Nyheterna, ochGP dominerarGT politiker som
finns kommunfullmäktigelistoma.på Minst gånger tidnings-sex per
exemplar på kommunfullmäktigekandidat.stötte litigastF medman en
kandidatinformationen kvällstidningen GT i snitt hade åttavar som
kandidater per nummer.

Även dominansen kommunkandidater i allastörreom av var
göteborgstidningar och i KK det ändå mellan kandidaterna tilltätastvar
kommunfullmäktige i NSD och NK. Kommunkandidatema fick 45

kandidatnyhetema, och räknat i kandidater tidnings-procent per
exemplar blir det stycken12 kandidater i varje exemplar NSDca av
och NK.

Att det förekom kandidater eller mindre ofta i tidningarna ärmer en
sak, det kandidater förekommerär är gång påen annan om samma som

3 partietDet och hadeSPI flera listor de toppades alla partiledaren.nya men av
4 I används generellt begreppet landstingskandidattexten valet iäven om
Göteborg och Vänersborg gällde regionfullmäktige.
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olika kandidater. Imångauppmärksammartidningarnaellergång om
demedieuppmärksamhetenandel trehurredovisastabell 10 stor av
lokaladefick ivalsedlarpartiernas ortemaspåöversta namnen

tidningar.

riksdagskandidater,"tre-i-topp"andelKandidattoppen10.Tabell av-
dagspressi lokalkommunfullmäktigekandidaterochlandstingskandidater

procent.1998valrörelsenunder

VänersborgLuleåKatrineholmGöteborg
87817877Riksdag
90867593Landsting
85698584Kommun
de olikaundersöktstidningarvilkaförUndersökningarnaavsnittetSe somKommentar:

ortema

iuppmärksammaskandidateralla70Mer procentän somav
denågonstår trefallflestaallrai de ännulokaltidningama, avmer,

dominerarPartiemasvalsedlar. toppnamnpartiernaspåplatsernaförsta
valbevakning.i tidningarnaseftertryckligtord ganskaandramed

tendensenKatrineholm attärochGöteborgitidningarnaI
Luleå,ochVänersborgistarkarenågot änuppmärksamma toppnamnen

särskiltinteskillnaderna stora.ärmen
landstings-fokuseringenKKförutom ärtidningarallaI --

allaNyheternaArbetet ärochGTstarkast. Ikandidaternas toppnamn
pådeblandlandstingsfullmäktige överstatretill namnenkandidater

ordandramedpå ärFokuseringenvalsedlar. toppnamnenpartiernas
tydlig.minst sagt

kandidaterolikamångahurfrågeställningliknade är somEn
kandidat-tidningarnade olikaiuppmärksammasÖverhuvudtaget -
tidningarsigdetvisar attdettamaterialet på sättAnalyserasbredden.

denhar störstaoch NKNSD ävendvs.kandidatnyheter,flestmed
kandidater.olika30respektivemed 32riksdagskandidaterforbredden

med åtta.har GTMinst
iocksåfinnslandstingskandidaterbredd för avenStörst

förekommerlandstingskandidaterolika21NSD.luleåtidningama - Även ifrågavalrörelsemånaden.sistadennyheteri NSD:sgångnågon
hartidningdenGTlandstingsfullmäktige ärkandidatbredd till somom

göteborgskollegomastycken. Menmed sjukandidaterantal olikaminst
tiorespektivemed åttabättrebaraoch snäppetGPNyheterna ärArbetet

kandidater.
däremotkommunkandidater ärifrågabreddGöteborgspressens om

80överiklart attligger GTHär toppandras.deöverlägsen genom
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kandidaterolika till fullmäktige uppmärksammades nyhetsplats.
beroddeDetta framförallt det uppslag med bild och kort enkät till

alla fullmäktigeledamöter i GT den 18/9. Men GP uppmärk-även
Översammade många olika kandidater i sina lokala valnyheter. 50

olika kandidater till fullmäktige uppmärksammades någon gång under
perioden. Arbetet Nyheterna låg här på ungefär nivå desamma som
andra tidningarna, dvs. mellan 20 och i kandidatbredd.30

detNär gäller kandidatbredden den med andra ord sammantagetvar
i Göteborgspressen detstörst gällde kommunkandidaterna,när men

minst det gällde de andra politiskanär nivåerna. Här det devar
tidningar med det antalet kandidatnyheter också hadestörsta störstsom
bredd NSD och NK.-

intressantEn aspekt mediernas kandidatrapportering hurärannan av
koncentrationen på politiker redan har politiskastor är uppdrag.som

kanMan misstänka de med politiska uppdrag haratt större
tillgänglighet till medierna andra kandidater. Dels beroendeän på deatt
fattar beslut har nyhetsvärde. Dels beroende på de redanatt ärsom
kända, vilket också ökar deras nyhetsvärde. harDe troligen också
lättare få medieuppmärksamhet eftersom de medievana ochatt är
därför hur fångar mediernas intresse.vet man

Tabell 11. Andel riksdagskandidater, landstingskandidater och kommunfull-
mäktigekandidater med politiskt uppdrag i lokal dagspress under valrörelsen
1998 procent.

Göteborg Katrineholm Luleå Vänersborg
Riksdag 66 58 88 74
Landsting 98 79 82 66
Kommun 87 91 97 94

SeKommentar: avsnittet Undersökningarna för vilka tidningar undersökts på de olikasom
orterna.

Majoriteten alla kandidater uppmärksammas har politisktettav som
uppdrag tabell ll. Och det allra vanligast kommunkandidaternaär att
i redan har politiskt uppdrag. Undantaget här Göteborgärettpressen
där alla landstingskandidaternästan uppmärksammas redan föresom
valet har politisk plattform. Men redan påpekats sig dettarören som

i kommunen hade kommunalrådsposter ochtoppnamnom som som
också kandiderade till det regionfullmäktige. därmed inteDe isattnya
den församling de kandiderade till.

riksdagskandidatemaAv ligger andelen politiska uppdrag mellan 60
och 90 luleåtidningamaAtt ligger så högt kan förklaras medprocent.

många kandidater har kommunala uppdrag i kommuner inomatt
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tillvalsedlarpartiernaspåstårspridningsområdetidningarnas som
riksdagen.

ganskaskiftaruppmärksammasriksdagsledamöterAndelen som
tvådäri NSD nästanandel finnstidningar. Högstolikamellanmycket

harförekommerriksdagskandidater enallatredjedelar somav
medriksdagskandidaterfårtidningarnaandraderiksdagsplats. I

uppmärk-alloch 45mellan 40 procentnågonstansriksdagsplats av
riksdagskandidater.samhet ägnassom

dominanskommunfullmäktigeledamötemasochKommunalrådens
NKochNSDstarkare. Ii ännuärkommunkandidatemabland pressen

iuppdragkommunalamedpolitikerbaraförekommer nästan
tvådessaiframträderÖver alla90kandidatnyhetema. procent somav

tidningarna ärandrai defullmäktige. Men äveniredansittertidningar
70Minstohotad.mediernaiplatskommunalpolitikemasetableradede

fullmäktigeledamöter.tillfalleruppmärksamhetallprocent av
sätt.intedominerarLandstingsfullmäktigeledamötema samma

fannsintedetgrundgivetvis attGöteborgidet ärinte avde görAtt
inteMenval.års1998föreGöteborgfrånlandstingsledamöternågra

landstingspolitikersjälvklartdet attandrade ärpåheller orterna
i ELAfinnslandstingspolitikerandel somHögstuppmärksammas mest.

landstingsfrågor. Men atttidningarnaandrade toggradi högre än upp
femtedelknapptfår än avintelandstingspolitiker enmer

kanoch NKi NSDlandstingskandidatemaföruppmärksamheten
dockberor att toppnamnen somDetanmärkningsvärt.tyckas

iinteutsträckning sattivaletinförpartierna stornominerats av
i kommunen.fullmäktigeilandstingsfullmäktige utan

förhoppningaroch restsfarhågorbådeharpersonvaletdebattenI om
ifrågavalda. Enblimöjlighetkandidaters attochkvinnors yngreom

kandidaterna utsettrapporteringmediernashurdåsammanhanget avär
ålder.ochkönrepresentationifråga avom

underkandidaterandelenochkvinnorandelenredovisastabell 12I
kandidatrapportering.tidningarnaslokaladeår i30

underlokal dagspressår i30underkandidaterochkvinnorAndel12.Tabell
procent.1998valrörelsen

VänersborgKatrineholmKatrineholmGöteborg
30Kvinnor30Kvinnor30Kvinnor30Kvinnor

39388221447820Riksdag
4271227l64218Landsting
325l40230432Kommun

utifrån textengåttinte avgörafallen attfemiKommentar: ålder har procentKandidaters av
förUndersökningarnaavsnittetm.m.. Sevalsedlaruppgifterandrahjälpmedeller av

olikapå deundersökts orterna.tidningarvilka som
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I de allra flesta fallen de kandidaterär medierna uppmärksammarsom
Andelen kvinnormän. i kandidatnyhetema ligger högst på 64som

för landstingskandidater iprocent KK. Det den endaär i helagrupp
materialet där kvinnor dominerar. Lägst kvinnorepresentation gäller
också landstingskandidater. I göteborgstidningama andelen kvinnorär
bland kandidaterna i genomsnitt 18 där GT ligger lägst medprocent sex
procent.

Sett till alla tidningar finns det ingen politisk nivå där kvinnliga
kandidater uppmärksammas I göteborgspress och luleåpressmest. är
det flest kvinnor bland kommunkandidatema, medan kvinnor är
vanligast bland landstingskandidatema i KK och bland riksdags-
kandidater i ELA.

detNär gäller vilken uppmärksamhet kandidater får i lokalunga
dagspress visar det sig riksdagskandidateratt uppmärksammasunga

I ELA 40mest. är allanästan riksdagskandidater iprocent nyheternaav
under 30 år. deI andra tidningarna ligger andelen riksdags-unga
kandidater på mellan åtta och 14 kandidaterUnga tillprocent.
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige sällsynta.är mer
Kommunfullmäktigekandidater under 30 år förekommer knappt alls i
de undersökta tidningarna under valrörelsen 1998. Detaljstuderas
åldersfördelningen kandidaterna i lokalpressen genomsnittsåldemärav
högre för kommunkandidater kandidater tillän riksdag och landsting.
Om till vilka får komma fram i tidningarna det medman ser ärsom
andra ord knappast troligt läsarna uppfattar kommunpolitikenatt som
ungdomens politiska arena.

Analysema de lokala nyhetsmediemas kandidatinformation visarav
likheter i tidningarnas bevakning.stora Den genomsnittlige kandidaten

väljarna kan ställning till via lokalmediemasta nyhetsbevakning är en
medelålders Kvinnor underrepresenteradeär och ävenman. yngre
kandidater.

mediebildenAtt på detta beror mediernasut sätt attser
rapportering kandidater i speglar maktstrukturer inom destort settav
politiska partierna och det offentliga Sverige. Ett drag förgemensamt
lokalpressens kandidatbevakning i den i detärstort att närmaste är
förbehållen de antingen redan har politisk plattform i kraftsom en av
uppdrag i riksdag, landsting, kommun eller de kandidater partiernasom
själva väljer föra fram i valrörelsen.att Det valsedlarnasär toppnamn

dominerar.som
En tendens också genomgående, medär ELA endasom som

undantaget, landstingsvaletär inte haratt dignitet i mediernassamma
nyhetsbevakning val till riksdag och kommun. Många har tidigaresom
pekat på landstingsvalet bortglömtatt valär i medierna Aspett 1987,
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Johansson Resultaten i denna undersökning bekräftar1998. i stort
denna bild.

drag finnsdet också betydandeDetta Menär är gemensamma.som
tidningarna väljareskillnader mellan de olika gör att man somsom

skiftande förutsättningar via medierna skapa sig bildhade att en av
kandidaterna beroende bor och vilken lokaltidning harman manvar
tillgång till. det gäller information kandidater till kommun ochNär om
landsting liknar de lokaltidningama möjlighetenolika Men attvarann.

riksdagskandidater från tillfå information varierar ort ort.om
viktiga för lokal tidningFlera faktorer verkar vara om en

första hjälper detuppmärksammar riksdagskandidater. detFör om
flerkandidaterna rikskända. Rikskända politiker inte baraär genererar

nyhetsmediema. Andersi riksmediema i de lokalanyheter ävenutan
ErikssonPer-Ola Eriksson och miljöpartietsSundström s, c Peter är

ofta förekom i luleåtidningama.rikskända politikertre som
tidningenskopplingen mellan valkrets ochdet andraFör är

riksdags-spridningsområde faktor också förklarar mängdenen som
tidning endast täckerkandidater i nyheterna. harLäsare ensom en som

riksdagsvalkrets och fler kommuner har troligen fler kandidater att ta
till tidningen täcker in flera riksdagsvalkretsar. Omställning än om

blir urvaletspridningsområde och Valkretsar matchar avvarann
kandidater i medierna större.

kandidaternaMediernas betydelse för kännedomen av

nyhetsmedier-betydelsehuvudfrågeställningen gäller vilkentredjeDen
uppfattningarkännedom ochvalbevakning hade för medborgarnasnas

Fråganförsta personval.ställde i Sverigesde kandidater som uppom
ochmedieforskningomdebatterad både inommediernas effekter ärom

valrörelser finnsunderdet gäller påverkani den allmänna debatten. När
mediernasforskningsresultat visardock ganska entydigadet attsom

bådepåverkar väljarnaflera Mediernaspelar avgörande roll på sätt.en
de politiskainnehåll och hurhur på politikensifråga om man ser

ChaffeMondak 1995,uppfattas 1980, 1986,aktörerna Patterson Asp
Frank 1996, 1996.Weaver

kandidatinformationfokus här mediernasfråga står iDen ärsom om
kandidaterna.väljarnas kännedomhade betydelse förnågon om

denundersökningarnaFrågeställningen besvaraskan att avgenom
medborgarstudierdagspressens innehåll relateras till delokala som

valrörelsen Röstning,genomfördes på kommunal nivå under
och Iandstings-/regionvalet 1998.Inflytande, kommun-service -
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förstaDen frågan det finns någonär skillnad i kandidatkunskapom
mellan medborgarna i de olika Tabell 13 visar hur andelorterna. stor av
de tillfrågade stod på vallistoma iangettsom en person som personens
hemort

Tabell 13. Andel väljare med kännedom kandidater i den valkretsenom egna
procent.

Göteborg Katrineholm Luleå Vänersborg
Riksdag 27 47 56 45
Landsting 14 46 53 48
Kommun 34 57 61 59

Resultaten i tabellen verkar bekräfta de lokala nyhetsmediemaatt är
viktiga för vilken kännedom väljarna har kandidaterna. Luleå, därIom
det fanns kandidatinformation också kunskapenmest är störst.
Göteborgama har kandidatkunskap till både kommun,sämst landsting
och riksdag. Göteborgspressen hade i de flesta fall också mindre
information kandidater tidningarna de andraän orterna.om

kunskapernaAtt kommunkandidaterstörst och minstom om om
landstingskandidatema följer också mediebilden. allaI tidningar
uppmärksammades kommunkandidatema följt riksdags-mest, av

Ävenkandidater och landtingskandidater. undantaget från regeln
bekräftas. fickI ELA landstingskandidater uppmärksamhet änmer
kommunkandidatema och väljarna i Vänersborg har enda ortsom mer
kunskaper landstingskandidater kandidater till riksdagen.änom

Frågan dock orsaksriktningenär går mellan mediernasom
uppmärksamhet kandidater och väljarnas kandidatkännedom. Ett sättav

fördjupa effektanalysema undersöka deatt deär att attom som uppger
får information via artiklar i dagspress har högre kandidatkännedom än

5 Svensk forskning saknas helt på detta område. Ett exempel docknästan är
undersökningen kärnkrañsomröstningen 1980. visarDär resultat tydligtav att
företrädare för de olika folkomröstningsaltemativen blev kända förmer en
bredare allmänhet de fick uppmärksamhet i nyhetsmediema Aspnär 1986 s.
42lt.

Ett svenskt exempel Martin Bennulfs Hedbergsannat Per studieär av
politiker i nyhetsmediema under riksdagsvalen 1985-1991. visar detDär sig

konsumtion nyheter i både ochatt etermedier ökade kunskaperav press ger
både partipolitiker i allmänhet och kandidater från den valkretsenom egna

Bennulf Hedberg 1993 s.110f. På kommunal nivå har dock inte
kandidatkärmedom kunnat kopplas med mediekonsumtionsamman
Brantgärde fl. 1980 s.58f.m.
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politisktdeldemedborgare att tarväljare. Omandra avuppgersom
kandidaterkunskaperhar högrei mediernanyhetsmaterial även om

effektresonemanget.stärks

väljarehoskandidatkännedompåtidningsläsningEffekt14.Tabell av
procentdifferens.på kommunfördelat

VänersborgLuleåKatrineholmGöteborg
+20+3 1-3+14Riksdag
+14+4-15Landsting
+16+20+8+8Kommun
politik iinformationfårfrågantidningsläsningmått på är omSom manKommentar: om

informationMått fördagstidning.lokalasinartiklar iviaregion/landstingetochkommunen
därförrikspolitik harinformationmåttSomi enkäten.medfinns interikspolitik omom

index.additivttillslagits ettfrågorna sammanovan

högrehartidningsläsarnatabell 14dras ärkan attslutsatsEn avsom
dagspressenanvänderde intedekandidatkännedom attän uppgersom

inteökarfalliEndastpolitik. tresiginformeraför att om
detfallentvå rörtidningsläsning. Iökadmedkandidatkännedomen av

mycket isärskiltuppmärksammasintelandstingskandidater som
i KK.riksdagskandidaterfallettredjeoch i detmedierna

innehålls-iframkomÄven denmedbildenhär stämmer som
ocksåinformation ärhadetidningarnadär mestdePåstudierna. orter

ifrågaicke-läsareoch störstläsaremellan omskillnaderna
kandidatkännedom.

skäldetfinnsmedieeffekter attteckentydligarelativtdessaTrots
tillrelationimedieexponeringinteanalysenförsiktig. I sättsnågotvara

ocksåochtidningsläsningpåverkarfaktorer somandra vetmansom
Kontrollintresse.politisktsådankandidatkännedom. En ärpåverkakan

försvagas,sambandenocksåvisarpolitiskt intresse att menför
därförblirSlutsatsen atttidigare.densamma mertendensen är som

destovalkandidater, störreuppmärksammarmediernalokalade
fårkandidaternakunskaperoch desto störrekännedom om

medborgarna.

personvaletochJournalisterna

upplevdeochredaktionerundersökta ortersamtligaJournalisterna
valrörelser. Itidigare stortfrånsigskildeintevalrörelse1998 årsatt

enligtpartierna,politiskadeochpolitikernaarbetadesett
valrörelser.tidigareipåuppfattning, sättjoumalistemas somsamma
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val,mellan årets val och tidigare"Det skillnad ingeningen storstorvar
för gjordekandidater hade lite aktiviteterförändring. En del sig,
de skickade tillsjälva fnisständsticksaskar med bilder sig somav

fnissade åt och mångasåntredaktionen. Men det mest somsom manvar
välNågra få aktiva, detfnissade åt själva, eller åt varandra.politiker var var

aktiv kampanj." reporter,folkpartist lyckadesnån sig inta genom ensom
radiostation

sina betonatjournalister de ifor alla intervjuadeGemensamt är att svar
personvaletsin publik hurnyhetsmediemas skyldighet informeraatt om

gällde och hurvilka reglerpraktiskt går till,rent man somsom
politiskabör i detmedborgare systemet.nyaagera

valettidpunkter införomgångar vid olikahade flera"Ja, ju ivi rent
dethur kryssar. Ochskall gå till ochhur det juinformativt extravarman

Och det hade fleramed kommundelningenoch med det här vikomplicerat i
förvirring kringdet fanns väldigtOch ändå så upplevdegånger. vi storatt en

tidninghär." redaktionschefdet

kandidaterenskildainställning till informationJournalisternas att omge
Tvåolika journalister.kraftigt mellansig dock åtskiljde

framuppfattningen komurskiljas.huvudinriktningar kan Den somena
vilka sakfrågorvaldebetonar de självajournalisternainnebär utattatt

enligt deraspolitikeroch vilkade ansåg intressantamest somsom
frågor.på just dessamening lämpade attmest svaravar

påbedömde självaskulle lyftas ramvilka kandidater"Betrajfande visom
utijrån den frågalyfta framvilka viredaktionen intressantast att somvarsom

blandsaldråganutgick fåndiskuterade. Så representationenvi attsamt
reporter, TV-stationskulle bra. "partierna vara

få informationfasta på väljarnasandra uppfattningen rättDen atttog
emellan.väljapolitiska alternativ de hadevilka attom

alltsåskulle bevakamycket ochväldigtbestämde för vi"Men vi att satsaoss
fickomfattning. Detgjorde personvalskampanjer vi ii stortstorpersoner som

folkpartistlite med nånsåna. börjadened, gjorde några Jaglägga visett som
det förekomfortsätta. Därförförst och tänkte ijag settstortattute senvar

det,bojkottadeOch de politiska jagpersonvalskampanjer. jupartiernainga
fån de flestapersonvalet.saboterade hela Förskulle vilja de attsäga att
för harkampanjerförbjuder ju"ja, viju inteju ja, vipartierna attsa man

och författat beslutet.ändå gått med på, har Men intevijuvi ossuppmanar
och Vänsterpartiet juväljerdet partier, ja äri vissapartiernaär man pa
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definitivt socialdemokratin, de "detinomäven viemot ärattmen anser som
listan.bestämmer skallHär det komma några väljare och läggainte Desig

välja påfår och det bestämmer. " redaktionschef,parti tidningviärsen som

Enligt joumalistemas uppfattning det få kandidaterså faktisktvar som
bedrev kampanjer försvåradedet presentationen kandidater-attegna av

eftersom uppmärksamhet för fåde bedrev kampanjerstörrena en som
äventyrade ambitionerna bedriva menade rättvis ochatt en som man
opartisk nyhetsfonnedling. Många journalister upplevde därför att
partierna saboterade personvalet och möjligheten för medierna att

de olika kandidaterna för sin publik.presentera
4Även det faktum det förekomenbart personvalskampanjer inomatt

partiervissa gjorde redaktionemas ambitioner speciellt bevakaatt att
personvalskandidater föll.

"Det svårt förhålla till de personvalskandidater fanns eftersomsigattvar som
så få.de och med detta så blev deI exponerade kandidater.övrigaänvar mer

tidningreporter,

Journalisterna såg med andra ord den rättvisa fördelningen mellan
partierna viktigast och informationen kandidaternasom om som en
andrahandsflnrlttion. kunde inte rapporteringen enskildaDessutom om
kandidater redaktionella från den traditionellata resurser
valbevakningen. Och eftersom många redaktioner upplevde pressaden

ficksituation bevakningen enskilda kandidater stryka på foten.av

"Nu sände fem till och har bevakakommuner ochvi 54 sjuattsex program
kommun och måste lägga ned bevakabara allapartier inom varje ju attman

de här politikerna.och enda kan plockaDet jugöra är utattpersonerna man
de själv tycker " reporter, TV-stationintressanta.ärsom man

renodlade personvalsjoumalistikenDen tenderade på detta sätt att--
utanförhamna den ordinarie valbevakningen och förstgavs resurser

den traditionella valbevakningen tillgodosedd.när var

Och kom det här med personvalet, det liksom sån där frågasen var en som
blev lite och det kan väl ha bidragit till den på ganskajagöver överatt tog ett

stadium." reporter, tidningsent

personvalskampanj journalisterBegreppet upplevde många som
svårhanterligt och långt ifrån självklart. Osäkerheten inför begreppet

därigenomoch inför hur personvalsjoumalistiken skulle hanterasäven
skapade svårigheter nyhetsredaktionema.för
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redandetplanerade vårt valarbete, innanhade"Vi vinärt var nogex
deoch badsamtligatilldå skrev brev partierjag, jag attetttrorsommaren

svårtdet väldigtbedrev kampanjer. Mendeskulle lista partier varegnasom
skulle bedriva kampanjerallaeller mindreskrevfå tydliga En attatt mersvar.

definieraproblemSå det fannsskulle det.andra skrevoch attinga ettgöraatt
Är driverde självadetpersonvalskampanjegentligenvad är. att enen

skall de ha fåttellerhar redandel politikervilket innan,gjortkampanj ju en
det hellerSåfrån någon annaneller intefrånekonomiskt stöd ärpartisitt

personvalskampanj. "egentligenvaddefinieraenkelthelt äratt ensom
nyhetschef radiostation

likabland partiernaförvirringenupplevde storJournalisterna att var
politiskademellanskilde sig åtpersonvalskampanjbegreppetoch att

bedrevkandidaterpartietssamtligahävdadepartipartierna. Ett att
kandidaterpartietsingenpartipersonvalskampanjer. Ett attannat av

personvalskandidat.betraktaskunde som
för införuttryckjournalistermångatveksamhetdenTrots gavsom

sågjournalisterocksåfanns detpersonvalskampanjbegreppet som
personligbedrivamöjlighetpersonvalet typatt meraven nysom en

betonamöjlighetdet fannsmenadedel attjournalistik. En att meren
journalistikoch skapapolitikern ärbakommänniskan mersomen

personinriktadedenHuruvidavardag.till publikensrelaterad mer
endastellerpersonvalssystemetdetföljdjournalistiken ennyaen avvar

detfannsjournalistikpolitiskpersoninriktadallmäntföljd merav en
meningardeladedock om.

Utanför detpolitikern.lära kännaläsaren skall rentvill än"Man att mer
hadesåpersonvalet...ellerhadeideologiskt-politiska. gjortDet inte utanman

lyfter famtrendjournalistisk Attockså liteliggerdet Det i enmanenman
litepersonvalet.på Detskylleroch så ärsakerovidkommande enmanmassa

tidningreporter,jobba så. "journalistisk trend att

Sammanfattande slutsatser

förstaSverigesnyhetsrapporteringmediernasUndersökningen omav
speladerollVilkenlfrågeställningar:ifrån fyrapersonval har utgått

detkunskapfåmöjlighetermedborgarnasförnyhetsmediema att om
förnyhetsmediemaspeladerollVilken2personvalsystemetnya

kandidaterdeinformationskaffa sigmöjlighetermedborgarnas att om
förmediernahadebetydelse3Vilkenvaltillställde uppsom

såghurOch 4kandidaternakännedommedborgarnas om
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personval ResultatenSveriges förstabevakningenjournalisterna på av
följandesammanfattas påundersökningen kanfrån sätt:

rollensäkerhet den viktigastemedNyhetsmediema spelade största
detkunskaperfåmöjlighetermedborgarnasför att nyaom

infonnatio-eftersomblev särskilt viktigrollMediemasvalssystemet.
politiska debattörervalmyndigheten mångaden centralafrån avnen

bristfällig.uppfattades vara
betydervalinformationenroll förcentralmedierna speladeAtt en

mediernamedborgarna ivalinformationen tilldock inteinte att var av
fulltmedborgarnakvalitetsådanomfattning ellersådan utattav enen
gjordesdagspressenrättigheter. Imedborgerligautnyttja sinakunde
och detvalsystemetdetinformerasatsningar påsärskilda att nyaom

i Sverigesomfattning,vissvalinformationrelevantförekom menenav
satsningar påsärskildaöverhuvudtaget ingaförekomTelevision att

därför tveksamt SVTvalsystemet. Detdetinformera är omom nya
medavtaletfinns iuppfyllt de krav staten.som

personvaletvalrörelse fickbevakning 1998 årsnyhetsmediernasI av
sinivalbevakningentilluppmärksamhetingen större man serom-

ha präglatsdärför knappastvalrörelse kanhelhet. 1998 års sägas av
personvals-och derasvalkandidatemapersonvalet. Däremot avsatte

särskiltgälldemediebevakningen. Detavtryck ikampanjer visstett
kandidatinriktad. TV:smedievalrörelsenlokala nivån, därden var mer

ikampanjerochkandidaterinriktade änmindrenyhetsprogram var
val.tidigare

i deuppmärksamhetfick interiksdagskandidaterEnskilda större
ival.tidigare Pânyhetsmediema i sättrikstäckande än somsamma

partiledamasoch TVradiodomineradesvaltidigare avpress,
därför inte någoninnebarpersonvalsystemetframträdanden. Det nya

meduppmärksamhet,riksdagsledamöternasgälldeförändring detnär
fickriksdagenplats i störreRiksdagskandidaterundantag. utanett

riksdagsledamöter.sittandebekostnadpåuppmärksamhet, fast då av
årsför 1998beläggingaundersökningenfrån attResultaten ger

personinriktadmarkant änpå någotmedievalrörelse sätt mervar
deinteinnebarpersonvalsystemet attvalrörelser. Dettidigare nya

nyhetsmediema.imindresakfrågoma fickpolitiska utrymmeett

° Granskaren 3 -98.JMGSe nr
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Nyhetsmediemas valbevakning hade påtaglig effekt påen
medborgarnas kunskaper valkandidaterna. uppmärksamhetJu störreom
valkandidaterna fick i de lokala medierna, desto medborgar-större var

kandidatkännedom.nas

Journalisterna upplevde betydande svårigheter det gälldenär
bevakningen personvalet. gälldeDet bl. vad skulle läggas in iav soma.
begreppet personvalskampanj och partierna många journalisteratt av

saboterauppfattades personvalet och deras möjligheter att presentera
de olika kandidaterna. Eftersom enbart fåtal kandidater inomett ett
fåtal partier bedrev personvalskampanjer äventyrade det också, enligt
journalisternas mening, deras ambitioner balanseradatt ge en
bevakning politiska partierna.deav
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valkampanjPersonliga er

BrothénMartin

enskilttill depolitiska valendeöverdriftingen utnämnaDet attär
politiskamedborgarnasförinstitutionernademokratiskaviktigaste

valen,politiskadeföregårvalrörelser,fungerandedeltagande. Väl som
et.al.Rothsteindemokratinförgrundläggandedärförhar ansetts vara

personvalsreformengenomfördautvärdering denfå. En1995:42 nuav
partiets ochhurförändringareventuellaförbigådärför intekan av

bedrivs.valrörelserkandidaters
iställningcentralintagitlängesedanharpolitiska partiernaDe en

Bäck1993:21,demokratin SOUrepresentativasvenskaden s.
gällerDetsamma1998:39.MöllerJohanssonffi;1997:30Möller

mellanväljafåttfrämstharVäljarnavalrörelsema.ställning ipartiernas
olikatill deochutgjortharpartiernaalternativolikade programsom

partiledareföreträdare, såsomPartiemasval på.gått tillpartiernasom
betydelseunderordnadtillskrivitsharandraoch representanter, meren

ställningstagandeväljarnasför
förbetingelsemaharpersonvalsreformengenomfördaMed den

längrebehöver inteValrörelsemai grunden.ändratsvalrörelsersvenska
sigprofilerakandidater kanEnskildapartierna.domineradelika avvara
förgjortharPersonvalssystemet utrymmettidigare. t.ex.änmer

valsystemet,förutvarandedetMedvalkampanjerpersonliga större. som
meningsfulltfögadet attpartival,renodlatbeskrivaskunde ett varsom

förutsättningarnaändradedekampanjer Frågan ärsådanabedriva om

partivalväljarnastillförklaringarna/skälenåterkommandeoftaståttadeAv
partiidentiñkation,vanerösming,partiledare,sakfrågor, kompetens,ideologi,

användaminstdenpersonröstningenpersonröstningklassröstning och var
partiledarnahellerriksdagsval. Inteårsi 1994självaväljarnaförklaringen av

valettillförklaringenviktigastemotiveringar, den avväljarnasenligtär, egna
ñi.1990:286Gilljamff;1995:46HolmbergGilljamparti

ochungdomarförmöjliggöra2 partierna t.ex.dock intehindrade attDet
kanvilketvalsedlar, ett utrymmesärskildafram medgåinvandrare ses somatt

tillskrivamöjlighetVäljarnasvalkampanjer. attupplagda egnapersonligtför
förtrycktadepåkandidaterstrykaochpå valsedlamakandidater
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för valrörelsema har hatt inverkannågon valrörelsen det gällernär
vilka aktiviteter och kampanjkanaler utnyttjas.som

Redan i den proposition där förslaget till valsystemnytt presentera-
påpekadedes regeringen personröstningsmomentet bäst fram-att

kandidaternahävs tydligt förs fram inför valen.attgenom
regeringens 1996/97:70, 115. Personvalskommittén iskrevprop. s.
sitt betänkande "att det redan i dag lönar sig för politiker vill nåen som

med sitt budskap arbeta för och sig hörd i olikagöraut att att synas
sammanhang. Naturligtvis kommer motsvarande gälla i högreänatt

Ävengrad i medger personval. SOU 1993:21, 54.ett system som s.
forskarna menade utfallet personvalet i hög grad skulle beroatt av
kandidaternas agerande under valrörelsen Gilljam 1996:103.
Erfarenheterna kan visa kandidater bedrev personvals-nu om som
kampanj lyckades bättre i personvalet kandidater inte bedrevän som

kampanj förnågon den kandidaturen. första viktigEnegna
frågeställning för kapitlet blir därför de personvalskampanjerom som

införbedrevs års riksdagsval hade effekt1998 någon på andelen
för personvalskandidatema.personröster
denna frågeställningFörutom kommer ytterligare frågeställ-tre

ningar, med utgångspunkt i kandidaternas agerande undereget
valrörelsen, besvaras i detta kapitel. kapitletsSom andra uppgiftatt
skall utnyttjandet olika kampanjaktiviteter i års val jämföras1998av

tidigaremed riksdagsval. Skilde sig användningen olikaav
kampanjkanaler, och aktiviteten från tidigareunder valrörelsen,
riksdagsval

Förekomsten personliga valkampanjer, och vilka riksdags-av
kandidater det bedrev sådana, undersökningens tredjeärvar som
frågeställning vanligt förekommande personvalskampanjer iHur var

namnvalsedlama har realiteten inte fått effekt på slutligai någon den
namnordningen regeringens 1996/97 f..170, 117prop. s.
3 GilljamMikael hävdade också lagstifiningens uyormning och väljarnasatt

överväganden bestämmer i vilken utsträckning möjligheten attegna
utnyttjas och i vad mån har någon reell betydelsepersonrösta personröstema

för vilka kandidater blir valda se Gilljam 1996:103. detta kapitelIt.ex.som
analyserna till kandidaternas agerande i valrörelsen.avgränsas

4 inte alldeles enkelt definiera med personligaDet vadär att som menas
valkampanjer. Som Möller påpekar håll i denna antologi kanTommy annat
kandidater mycket aktiva för partiets starkt iräkning och exponeradevara vara
valrörelsen de egentligen bedriver någon personvalskampanj;utan att
partiledarna torde de tydligaste exemplen härpå. detta kapitel kommerIvara en
tämligen definition personvalskampanj utnyttjas. Försträng attatt enav
kandidat skall ha bedrivit utpräglad personvalskampanj krävs dels attanses en

självkandidaten sig ha bedrivit personvalskampanj, dels attansett en
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kandidatervilkariksdagsval ochi svenskamed personvalpremiären var
för sinkampanjbedrivamöjlighetenförst attatt egenanamma

kandidatur
personvalskandidaterundersökasskallfjärdedetFör agerarom

Är medkandidaterriksdagskandidater.andraannorlunda än egna
sittiandrabetonarochpersonvalskampanjer aktiva temanmer

personvals-bedriverintekandidatermedjämförtkampanjarbete som
kampanj

Material

undersökningar. Förflera avgörabaseras attkommerAnalysema att
underkampanjkanalerolikaanvändningenochaktiviteten avom

jämförelserriksdagsval, kommertidigare attskilde sig frånvalrörelsen
klaratkandidaterframgångsrikavalrörelser. Detidigaremedgöras som

ijämföraskommeroch 199819941988,vid valen 1985, attmandatsitt
införandetmedi ochökatvalrörelseaktivitetensyfte avgöra avatt om

användsanalyserdessai valsystemet. Förpersonröstningsmomentett
genomförtsriksdagsledamötersamtligafrågeundersökningar med som

besvaraGöteborg. FöriinstitutionenStatsvetenskapliga attvid
deochvalkampanjer,personligaförekomstenfrågeställningen avom

bedrevkandidatervilkafrågornasammanhängandedärmed somom
frånskilde sigkampanjarbetepersonvalskandidatemasochsådana om

representativtmedfrågeundersökningkandidaters, kommer ettandra en
utnyttjasvali 1998 årsriksdagskandidaterurval attav

kampanjmaterial.personligtformnågontillgång tillhaftkandidaten av
harandra kravetellerför det ansettskvalificerarantingenKandidater enasom

sigsjälvavarkenKandidater ansettpersonvalskampanj.bedriva viss som
kampanj-utformatpersonligthaft någotpersonvalskampanj ellerbedriva

kategorinför ingenkapitelkvalificerar i dettaförfogandetill sittmaterial
personvalskampanj.

Riksdagsenkät 1988ochRiksdagsenkät 19855 undersökningarnaförAnsvariga
genomfördesRiksdagsenkät I 994Holmberg.ochEsaiasson SörenPeter avvar

undersök-SamtligaBrothén.MartinochHolmberg treEsaiasson, SörenPeter
SvarsfrekvensenJubileumsfond.Riksbankensfinansieratsharningar varav

och 9719881985, 96undersökningarna: 97 procenti allamycket hög procent
SvarsfrekvensenriksdagsundersökningårsOckså i 19981994. varprocent

inomgenomförtsharriksdagsundersökningårs1998procent.hög 94mycket
Riksdagskandidat 1998kandidatundersökningdenför somstörreramen --

Bland deval.års1998för utvärderingRådetuppdraggenomfördes på avav
91Svarsfrekvensen procent.i urvaletingickkandidater700nära varsom

varitharriksdagsundersökningochkandidat-årsförHuvudansvarig 1998
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Förändrad valrörelseaktivitet

Införandet personval skulle kunna ha förändrat riksdagskandida-av
valrörelsenfagerande under olika direktaBetoningen ochternas

indirekta kampanjkanaler för komma med väljarnai kontaktatt antas
tydlig i personvalssystem där kandidater försöker vinnaettvara

bland väljarna.personröster
Erfarenheterna från andra länder visar dock så inte behöveratt vara

fallet. EsaiassonSom Peter påtalat tycks parlaments-statsvetaren
parti-kandidater i såväl individorienterade politiska miljöersom

koncentrera sitt kampanjarbete på direkta personinriktade kampanj-
tekniker Esaiasson Esaiassons införandet1993:150. slutsats attvar av

personvalssystem behöverinte medföra några förändringar iett stora
kandidater kontaktar väljarna. Möjligen skulle framtidahur

vallkampanjer kunna innehålla ökad koncentration mediekontak-en
från kandidaternas sida Esaiasson 1993: 175.ter

jämföra kampanjaktivitetema hos riksdagskandidatema iGenom att
riksdagsval med kandidater från tidigare val har vi möjlighet1998 års

personvalssystemet medfört förändrade beteendemönsteravgöraatt om
kandidaterna.hos Vi begränsade till studera de riksdagskandidaterär att
varit framgångsrika bli invalda riksdagen vid valeni 1985,attnogsom

och19941988, 1998.
Analysema baseras på och fråga ställts i alla fyraen samma som

riksdagsundersökningarna: underUngefär hur gånger 19xxmånga
kampanjaktiviteter.7valrörelse fråganårs ägnade Dig åt följandeDu I

uppräknats olika kampanjaktiviteter riksdagsleda-har antalett som
kan utnyttjat. samtliga under-ha Svarsaltemativen harmöterna antas

sökningsår varit: ingen gång, l-3 gånger, 4-10 gånger, "11-30
gånger" och fler gånger.30än

studera faktiskt beteende vad självaAtt svarspersonernagenom
uppgivit i enkätformulär problematiskt. Risken finnsärett att svars-

kampanjaktiviteterföverskattar eller underskattar sinapersonerna - -

Martin Brothén. dokumentation undersökningarna ochFör 1994, 1996en av
Esaiasson, Holmberg Brothén Holmberg, Esaiasson, Brothén1998, 1995;se

Kumlin Brothén1998; 1999.
° historisk genomgång partiernas kampanjarbete och utnyttjandetFör en av av
olika kampanjaktiviteter, Esaiasson ñ".1990:346se
7 valrörelsen frågomaMed har vilket påtalats i inledningen till om-
ledamötemas kampanjarbete föregått valdagen,de cirka dagar50avsetts som-

tiden från dendvs. augusti fram till valdagen respektive valår.l
generellt problem i samhällsvetenskapliga undersökningarDet är ett att

studera beteende självrapporterade uppgifter. Exempel på områden därgenom
problematiken sig gällande medieanvändning se Cerha 1967;gör är t.ex.
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redovisat validitets-harHolmbergEsaiasson och SörenPeter t.ex.
med denkampanjbeteende kanväl mätaskontroller hur nuav

visadekontrollerdessaResultatenfrågekonstruktionen.utnyttjande av
obetydliginteinnehölluppgifternasjälvrapporteradedeatt en

ff.; Esaiasson1988:172EsaiassonHolmbergöverskattning
kandidater-nivåskattningarförunderlag1996:166. SomHolmberg av
tillförlitliga.särskiltintedärför troligenresultatenkampanjarbcte ärnas

kapiteli dettagenomförs ärtidförändringsanalyserde överFör som
sambandsanalysergäller dedetsammaanvändbara;resultatendock mer

kapitlet.fram ilängregenomföraskommer attsom
riksdagsledamötersamtligaandelredovisar hurTabell l stor somav

kampanjteknikerutnyttjat olikahauppgivit sigfrågadirektpå en
mycketMedoch 1998.19941988,valrörelserna 1985,aktivt imycket

aktuelladenutnyttjatuppgivit sig haledamotenaktivt attavses
valrörelsen.undertio gångertekniken änmer

kampanjaktivitetersjälvrapporteradeRiksdagsledamöternasTabell 1
Andel rapporterarårs valrörelser.19981994 och1988,1985,under som

procentaktivamycketvaritsig ha

Förändring
1985-98199819941985 1988

-2653 416167Apelllal
-1444535158Mötesaniöranden
-218191820Presskonferens/pressmeddelande
-23035Dörrknackning
+149515048Arbetsplatsbesök
+924 241815Debattartikel

11Telefonväkterier ----
42Internet-/epostkontalder ----
26väljareRingt --- -
292298296301riksdagsledamöterintervjuadeAntal

samtligaföravgivitendast påbaserasResultaten svarKommentar: svarspersoner som
1988,1985,RiksdagsundersökningamaKälla:valår.respektivekarnpanjteknikerolika

1998.och1994

aktivitet sepolitiskoch t.ex.1997WeibullHadeniusWeibull 1983;
Hellevik 1983;Waldahl 1982;1981; RoseLaffertyMartinussen 1973;

Togeby 1989.
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Utnyttjandet olika kampanjtekniker har varierat tid. Vissaöverav
tekniker har blivit flitigt utnyttjade medan andra används i mindremer
utsträckning. teknikerDe två påtagligt minskat i kandidaternassom
kampanjarbete debatt vidanföranden eller offentlig utlystär möte samt
appelltal författande artiklar och insändare ipå och Egetgator torg. av
tidningar har dock blivit allt vanligt förekommande kampanj-ett mer
inslag, åtminstone bland de invalda kandidaterna. oförändratNärmast är
utnyttjandet arbetsplatsbesök, dörrknackning presskonferensersamtav
och pressmeddelanden. kampanjtekniker kommunikation medNya som

via telefonkampanjer harväljare och 1998 årsInternet, e-post av
resultat döma redan hunnit bli etablerade i svenska valkampanjer.att

Personligt kampanj material

möjligheten personvalskampanj följer behovet haMed bedriva attatt av
Riksdags-personligt utformat kampanjmaterial under valrörelsen.ett

de haft något sådantkandidat 1998 ombads kandidaterna omuppge
kampanjmaterial till sitt förfogande eller inte. Frågan löd: Har Du i

utnyttjat nedanstående kampanj-års valrörelse Dig någon1998 av av
svarsalternativen ja nej och sammanlagt femaktiviteten. ellervar

olika kampanjmaterial efterfrågades. tabell redovisasI 2typer av
kandidater, uppdelat parti, hade olikaandelen typer avsom

i valrörelse.personligt kampanjmaterial till sitt förfogande 1998 års

1998 efter2Pers0nligt kampanjmaterial bland riksdagskandidaterTabell
partitillhörighet procent

parti

kdsamtliga m mpcv s

Personligvalbroschyreller
47 48 37 20 033liknandetrycksak 29 5

Personliga iannonser
40 44 30 26 12tidningar/tidskrifter 1626 3

19 21 19pá 32 32Personlighemsida Internet 22 4 23
1819 21 11Personligvalaffisch 4 3216

3 6 1reklami radio 0 9Personlig 3 0

65 70 50 46 27Någonkampanjaktivitet 4747 10

10175 94 91 99 67Antal intervjuade 603 76

riksdagskandidater avgivitAnalysen bygger enbart på deKommentar: som
kampanjmaterial. Med någonfrågor olikapå samtliga typer avsvar om



147valkampanjerPersonliga1999192SOU

femdetill åtminstonetillgånghattkandidatenkampanjaktivitet en avattavses
Riksdagskandidat 1998.Källa:kampanjaktivitetema.efterfrågade

kampanjmaterialenvanligastedekandidatersamtliga treBland var
tidskrifterochtidningarivalbroschyrer/trycksaker,personliga annonser

hemsida på Internet.personligsamt en
haftsig haprocentriksdagskandidat 47Nästan uppgervarannan

kampanjmaterial.utformatpersonligtformtill någontillgång av
högst 70partierna, procentmellandockSkillnaderna avär stora som

kandidaterna10lägstochfolkpartiet procentinomkandidaterna avsom
vänsterpartiet.inom

1998 årsikandidaternadeltyder påResultaten storatt aven
personvalskampanj. Detformbedrivit någonhaskulleriksdagsval av

finnsDelsslutsats.sådanmedförsiktiganledningdockfinns att envara
behöverdelsöverskattningar,delinnehållerresultatenförrisk att en

innebärapresentationsmaterialpersonligtpåtillgångkandidaternasinte
dessabådaVipersonvalskampanj. vet attbedrevfaktisktdeatt en

svenskadenförresultatengällerdetberättigade närinvändningar är
blandhemsidorAndelenriksdagsvalen.personval imedpremiären

information frånsåvälochöverskattadnågotkandidaterna är t.ex.
partiernafrågesvareni attkandidaterna sägerfrånpartierna osssom

kandidatinforrnationmed utanvalbroschyrerochfinansierade annonser
valkampanj.personligbedrevnödvändigtviskandidaten enatt

sinöverskattatenderarkandidaterna attundersöka egenFör att om
självrapporte-dekampanjmaterial harutformatpersonligttillgång

jämförtshemsida på Internetpersonliguppgifternarade egenom en
hemsida.medkandidaterandelenmått påobjektivamed egen

redovisatMartinsson attJohanharDemokratiutredningenFör
personlighaderiksdagskandidatersamtligaomkring 13 enprocent av

inkluderaskandidatervalrörelsen. Om ävenunder somhemsida
kandidater,andra attmed utantillsammanspartisittpresenteras av

väljamöjlighet attochsidahar attkandidat utanvarje gavsegenen
totaladenuppgårönskadesinformationkandidaternavilken om,somav

1999. OmMartinssontill 16hemsidamed procentkandidaterandelen
påtillämpasIntemet-hemsidainnehavförkriterietrestriktivadet avmer

endast 15 procentframkommertabell 2 attide 603 svarspersonema
utvisatharValiditetskontrollenuppgivna 22hemsida, procent.hade mot

kandidaternasunderskattatöverskattatsåvälmätinstrumentet somatt
hemsidautan13hemsidor.på procenttillgång svarspersonemaav

medkandidaternaoch 28hemsida procenthafthasig avenuppger
haft någon.hasig intehemsida säger

Tabell 3partierna.enskildadegälltocksåharValiditetskontrollen
innehavsjälvrapporteratmedkandidater enandelen ett avredovisar
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hemsida respektive andelen kandidater med faktiskt innehav.ett
Överskattningsvärdet andelen kandidater det totala antaletanger av

hañ det, dvs. denkandidater uppgivit sig ha haft hemsida intesom men
innehavet bör minskas med.procentandel det självrapporteradesom

andelen kandidater detUnderskattningsvärdet på sättsamma avanger
uppgivitinteantalet kandidater har hatt hemsidatotala men somsom

denunderskattningsvärdet framgårvi frågat dem det. Avdet när om
innehavet bör ökas med.procentandel det självrapporteradesom

påpersonliga hemsidor Internet3 ValiditetskontrollTabell av
riksdagskandidater procentbland

parti

samtliga kdv s c m mp
Självrapporteratinnehavav

Internet-hemsida 22 4 23 32 32 19 21 19
Överskattning 1 -4 7 18 15 10 12 7
underskattning +4 +4 +5 +4 +2 +4 +2 +10

Faktiskt innehav Internet-hemsida 15 4 21 18 19 13av 11 22

Antal riksdagskandidater 603 76 75 94 91 99 101 67

RiksdagskandidatKälla: 1998.

samtliga partier medanungefär densamma iUnderskattningen är
ifp, kd och Endastöverskattningseffektema i ärär störst mpm.c,

utnyttjandettendensen överskattaunderskattatendensen större än attatt
validitetskontrollen visar påResultatenpersonlig hemsida. avav en
tolkningen deförsiktig vidnödvändigheten uppmättaatt avvaraav

kampanjmaterial. Validitets-personligtpå tillgångennivåerna av
tillliggaomfattande för kunnadock inte tillräckligtkontrollen attär

inte någotviktningar. Viför justeringar ellergrund några t.ex.vet om
skulle hakampanjmaterialValiditetskontroll andraresultatvilka aven

existensengivit. korrigering förDärför ingenkommer över-av
följande.underskattning ske i detrespektive att

° övrigagenomförts förValiditetskontroll har inteNågon motsvarande
det tämligenpekar dock påkampanjmaterial. Finska forskningsresultat äratt

profilera sig Pesonenförkandidater utnyttjar tidningsannonservanligt attatt
ekonomiskakandidaterñi. erhåller1995:121 Dessutom satsar storasom

kommunalvalfinländskapersonvalsresultat ipå annonsering bättreresurser
Kuittmen 1998:5.
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års riksdagsval1998ivalkampanjerpersonligaFörekomsten av

utformatpersonligttilltillgånghaft ettkandidaterallaifrånLångt som
tillfrågaställtvipersonvalskampanj. Närbedrevkampanjmaterial enen

personvals-formnågondel bedrevfördekandidaterna avegenom
kandidaternadet 22valrörelse procent som1998 års ärkampanj i av

hadekandidaterandelenkonstateraskanja. Därmed att somsvarar
personvalskampanj änstörrebedrivaförutsättningar varobjektiva att

pååtminstoneellerdet,gjordefaktisktkandidaterandelden som
redovisastabell 4det. Igjorthasigupplevdegrundersubjektiva

bedrivithasiguppgivitpartirespektive enförkandidaterandelen som
valrörelse.1998 årspersonvalskampanj i

procentpartitillhörighetefterpersonvalskampanjerAndelenTabell 4

inteBedrevBedrev
AntalSummapersonvals-personvals-

intervjuadeprocentkampanjkampanj

Parti
960016238Moderaterna
911006634Folkpartiet
961006733Centerpartiet

1041008416Kristdemokraterna
761008713Socialdemokraterna
67100973Miljöpartiet
77100973Vänsterpartiet

6071007822Samtliga

1998.RiksdagskandidatKälla:

uppvisarpartierdecenterpartietoch är trefolkpartiet somModeraterna,
kandi-personvalskampanjer närmedkandidaterandelenhögstaden

miljöpartietIinte.ellersådanbedrivitdefårsjälvadaterna enomuppge
Andelenpersonvalskampanjer.ingabedrevsvänsterpartiet nästanoch

personvalskampanjbedrevsocialdemokraterochkristdemokrater som
kandidater.partierssamtligaförgenomsnittetunderligger

tvålängskombinerasföljaktligenkanRiksdagskandidatemas svar
objektivahaftdedimensionendimensioner. Den omavserena
detMedtabell 2.personvalskampanj avsesbedrivaförutsättningar att
personligtformtill någontillgånghaft avåtminstonekandidatenatt

kandidatendimensionenandrakampanjmaterial. Den omavserutformat
bedrivithasiguppfattning ensubjektivasin anserenligt egen

personvals-formnågondelför"Bedrev Du avlöd:° Frâgeformuleringen egen
"nej".och"ja"svarsalternativenvalrörelse".i åretskampanj var
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personvalskampanj tabell 4. Kandidaterna kan med dessa båda
indelningsgrunder hänföras till fyra olika kategorier: kandidater som

sig tillbåde ha bedrivit personvalskampanj och haft tillgångsäger
personligt kampanjmaterial, kandidater varken bedrivitsom
kampanj eller haft tillgång till kampanjmaterial, mellankatego-samt

kandidater ha bedrivit personvals-riema antingen sigsägerav som
kampanj inte haft tillgång till personligt kampanjmaterial eller sommen

haft tillgång till material ändå de inte bedrevhar sådant attmen uppger
personvalskampanj."någon

helt igenom vanligaste kategorin de kandidater varkenDen är som
sig ha bedrivit personvalskampanj eller haft något personligtsäger en

kampanjmaterial Totalt detutformat 53 procent. 21är procentsett av
kandidater haft material för kampanj och sig habåde sägersom en

haft material till sittbedrivit sådan. Något fler de kandidaterär somen
upplevt ha bedrivit personvals-förfogande ändå inte sig någonmen

samtligakampanj Minst och bara25 procent. l procenten av-
kandidater sig ha bedrivitkandidater denär sägergrupp som en-

personligtpersonvalskampanj, gjort det helt i avsaknad ettmen som av
kampanjmaterial.utformat

Skillnad kanIndelningen användbar för analytiska syften. görasär
utpräglad personvalskampanj bådemellan kandidater bedrevsom en

kandidaterobjektiva förutsättningar föreligger,subjektiva och som
subjektiva eller objektivapersonvalskampanj antingenbedrev vissen

1 variabelnmellan dessa båda kriterier.samband kan DenEtt uppmätas ena -
tillgång tillkandidaten haftde objektiva förutsättningarna anger om-

variabeln denkampanjmaterial. andraåtminstone fem tänkbara Denen av -
personvalskampanjsubjektiva upplevelsen ha bedrivitatt omangerav -

valkampanj eller inte.bedrivit sådan personligkandidaten sig harapporterat en
sambandfinns någotsa1nbandsmåttetPearson°s kan undersökas detMed r om

upplevelsen hapå kampanjmaterial ochmellan kandidaternas tillgång attav
korrelationsmått forMåttet statistisktbedrivit personvalskampanj. attär ett

variera fråntvå specifika variabler och kan -1,0studera sambandet mellan
samband. sambands-negativt till perfekt positivt Iperfekt samband +1,0

sambands-variablerna dikotomiserats. Tolkningenanalyserna har båda av
finns starktenkel. värden skall läsas detmåttet Positiva 1,0 ettär nära attsom

kandidater hañvariablerna.samband mellan de båda Det säger att somoss
sig ha bedrivitutsträckning uppgivitpå kampanjmaterial också itillgång stor

uppgår tillbåda variablemaSambandet mellan depersonlig valkampanj.en
vi låterökar till .63Sambandsmåttet PearsonsPearson°s .53. r omrr

beroende påfrån tilltillgång på kampanjmaterial variera 0 5kandidaternas
från intekampanjmaterial hañ tillgång till, dvs. 0antal olika devilket typer av

olikakampanjmaterial till tillgång till femtillgång till något 5 typer av
kampanjmaterial.
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bedrev någonkandidater inteochförutsättningar föreligger som
objektivaellersubjektivavarkenhuvudtagetpersonvalskampanj över

kan vi,indelning isådanMedförutsättningar föreligger. tre grupperen
bedrevdetkandidatervilkastuderaavsnitt,i nästa var somsom

personröstning.medriksdagsvalförstaSverigespersonvalskampanj i

personvalskampanjkandidater bedrevVilka

bedrevkandidaterdevisatharforskningsrapporter attAndra som
tillekonomiskabegränsaderelativthadepersonvalskampanj resurser

i dennaMöllerGidlundkampanjarbetet seförförfogandesitt
varitallmänhet haipersonvalskampanjematyckshellerantologi. Inte

skallavsnittdettapersonella Iomfattandeuppbackade enresurser.av
bedrevriksdagskandidaterdehosresursstyrka somtyp avannan

andelenstudera hurAvsiktenpersonvalskampanj analyseras. är att
socio-olikavarierade ipersonvalskampanjbedrevkandidater som

personvals-bedrevdetkandidaterVilkaekonomiska somvargrupper.
personval Fråganmed ärriksdagsvaletsvenskadet förstakampanj i

riksdagskandidaterbland deurskiljagår mönsterdet varett somattom
personvalskampanj.till sig fenomenetförst att ta

sig tillspridernymodigheteranalysernaförutgångspunkt är attEn
dockfenomentid. ärefter När är nyttförst ettallt större engruppen

diffusions-Utifrånmindretillbegränsaduppslutningen grupp.en
förstadeförväntavi kunnaskulleutgångspunkter attteoretiska oss

riksdagskandidaterbedrevsfrämstpersonvalskampanjemasvenska av
diffu-inriktadSociologisktgrupper.starkasocio-ekonomisktfrån

demellanskillnadersådanastuderattidigaresionsforskning har som
theidentitydet:intedeochnymodighet görförst somanammar en

fromadopterdistinguishthatcharacteristics, groupsany,
personalinadopterslaterdiffer fromEarlier adoptersothers.

structuralsocialandbehaviour,communicationscharacteristics,
,1981:14. StatsvetareniKarvonenciterat1973:396;position Frey

gjortavvaktareochefterföljareboken Pionjärer,har iSchmidtStephan
spridsstadiemainledandeunder desärskiltinnovationergällande att

Schmidtspridningsmodellhierarkisksocio-ekonomisktefter en
1986:39.

sigspriderinnovationervarigenomz definieraskanDiffusion processsom en
tillfrån annateller ettsocialt systemettmedlemmartill systemettav

föremål,produkt, ettinnovation kan ett1981:7. EnKarvonen envara
dennaagerande. Ielleridésamhällsreform, ettbeteendemönster, enen

betraktaskommerpersonvalskampanj attdet fenomenetundersökning är som
för spridning.föremålinnovation ärsomsom en
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tabell har socio-ekonomisk spridningsmodell applicerats på5 sådanI en
personval. tabellen redovisasdet första svenska riksdagsvalet med I

bedrevkandidater olika socio-ekonomiskaandelen i engrupper som
personvalskampanj,vissutpräglad personvalskampanj, bedrevsom en
personvalskampanjnågonkandidater inte bedrevandelensamt som

huvudtaget.över

socio-ekonomiskaPersonvalskampanjer i olikaTabell 5 grupper
procent

utpräglad Viss Ingen Antal
personvals- personvals- personvals- Summa inter-

kampanj kampanj kampanj vjuadeprocent

Samtliga 21 26 53 100 595
Kön

Man 24 25 51 100 325
Kvinna 17 29 54 100 270

Parti
Moderaterna 36 17 47 100 96
Centerpartiet 34 31 35 100 94
Folkpartiet 34 36 30 100 90
Kristdemokraterna 16 30 54 100 100
Socialdemokraterna 11 36 53 100 73
Vänsterpartiet 3 8 89 100 76
Miljöpartiet 2 27 71 100 66

Ålder
år18-29 22 20 58 100 59
år30-39 25 14 61 100 99
år40-49 19 26 55 100 163
är50-59 22 31 47 100 192
år60-69 19 37 44 100 68

år och äldre70 0 21 79 100 14
Utbildning

Hög 23 28 49 100 380
Medel 20 22 58 100 64
Lág 16 24 60 100 147

Förvärvsställning
Förvärvsarbetande 23 27 50 100 434
Hemarbetande/studerande 21 15 64 100 39
Ålders-/förtidspensionär 16 26 se 100 se
Arbetslösa a 32 so 100 se

Yrke
Tjänsteman 21 29 50 100 371
Arbetare 14 23 63 100 78
Jordbrukare 38 12 50 100 16
Företagare 30 22 48 100 64
Aldrig förvärvsarbetat 23 15 62 1OO 13

Yrkessektor
Privat 26 22 52 100 223
Offentliga 19 31 50 100 259

førträttningpâ .ridanina
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ridaföregåendefrånførtxáttning
valkrets

100 81472726SthIm/Gbg/Malmö
277100492724SverigeSödra

100 169592318Mellansverige
68100592912SverigeNorra

Valsedelsplacering
301002720531:anamn 351002326512:a namn 241002133463:e namn 321004434224:e namn 291004136215:e namn 1221005427196:-:-10:enamn 12710065211411:e-15:enamn 7965 10027916:e-20:enamn 74100612712:e-25:e21 namn 43100512623nedel. längre26:e namn

partietsår iAntal
79100672310årtill 5Upp

109100562222är6-10
9010057192411-15ár
89100552916år16-20

220100443125är eller21 mer
lnvandrarbakgrunds

532100512722Svensk
63100622216Invandrare

enkätunder-ifrågorställdadelsbyggerIndelningamaKommentar:
utbildningMed lågkandidaterna.uppgifterofficiellapådelssökningen, om

tvåårigtfolkhögskola,folkskola/enhetsskola/grundskola,påstudieravses
medel-påutbildningMedflickskola/realexamen.gymnasium/fackskola samt

kandidaterdeharHögitbildadegynmasiestudier.treårigaminstnivå avses
2 Medhögskola/universitet.vidtagitellerstuderat examenansetts somvara

åtgärder,arbetsmarknadspolitiskaarbete iharkandidaterarbetslös somavses
medutbildninggenomgårregi,AMSarbetsmarknadsutbildning igenomgår

iarbetslösasigangivitenbartellerKunskapslyftet somskdetstöd av
statlig,medkandidaterräknassektor3 offentligTillenkätundersökningen.

Stockholms4 Sthlm/Gbg/Malmö:landstingskommunal tjänst.kommunal eller
Södrakommun.MalmöochkommunGöteborgslän,Stockholmskommun,

GotlandsKalmar,Hallands,Kronobergs,Östergötlands, Jönköpings,Sverige:
Västraoch samtöstra,södra,länsSkåne västra, norraBlekinge län,och samt

Uppsala,Mellansverige:ochsödra östra.länsGötalands västra norra,, GävleborgsochDalarnasÖrebro, Västmanlands,Värmlands,Södermanlands,
NorrbottensochVästerbottensJämtlands,Västernorrlands,Sverige:län. Norra

5 Medpartiet.i detmedgickkandidatensedan egna5 antal årAvserlän.
mor/far,dennesellersjälv,kandidateninvandrarbakgrund attavses

1998.RiksdagskandidatSverige. Källa:utanförvuxithuvudsakligen upp
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Partiskillnadema i tabellen återspeglar de olika uppfattningar om
personvalssystemet finns hos partierna och deras företrädare. Mestsom

tillpositiva personvalet kandidaterna inom moderaterna, center-var
Åtminstoneoch folkpartiet.partiet andelen kandidater medom egna

personvalskampanjer indikator på bedömningentas som av person-
valssystemet. Andelen kandidater bedrev personvalskampanjsom var

iminst vänsterpartiet och miljöpartiet.
diffusionsteoretiska modellDen innovationer ochsäger attsom

nymodigheter först sprids uppifrån och ned i socio-ekonomiska
hierarkier har fog för sig. Resultaten visar personvalskampanjemaatt

vanligare bland kandidater med hög utbildning, från någonvar av
storstadsregionerna och bland kandidater fastmed anknytning till
arbetsmarknaden. Kandidater med tjänstemarmabakgrund bedrev i

utsträckning arbetare personliga valkampanjer. Störst andelstörre än
personvalskampanjer återfanns bland jordbrukare och företagare,
andelen kandidater med utpräglade personvalskampanjer i dessa

38 respektive Personvalskampanjema30 färreprocent.grupper var var
bland arbetslösa, lågutbildade och kandidater utanför det.ex. tre
storstadsområdena. Vidare andelen personvalskampanjer lägrevar
bland kandidater med någon form invandrarbakgrund.av

Spridningsmodellens giltighet framgår också det gäller skillna-när
mellander kandidater olika listplaceringar och med olika lång

erfarenhet partiarbetet. partiernasI interna hierarkier får kandidaterav
listornahögt på respektive kandidater varit med i partiet ett tagupp som

stå högre i andra kandidater. nymodig-Förstän attanses rang anamma
heten bedriva personliga valkampanjer kandidater högtatt var upp
partiernas valsedlar och kandidater varit med i partiet undersom en
längre tid. Kandidater längre ned listorna och kandidater som

personvals-nyligen gått med i partiet bedrev i mindre utsträckning
kampanjer.

3 mittJfr. andra bidrag i denna antologi.
NyheterNär Dagens år töre riksdagsvalet ställde frågan till riksdags-ett

ledamöterna de för del bedrivakunde tänka sig personvals-attom egen en
kampanj den beredvilligheten inom centerpartiet 86 procent,störstvar
folkpartiet 85 procent och moderaterna procent och minst i miljöpartiets71
18 procent, Vänsterpartiets och socialdemokratemas 31 procent riksdags-

kristdemokraternas riksdagsledamöter svarade de56 attprocentgrupper. av
kunde tänka sig bedriva personvalskampanj Nyheter, 971102.Dagensatt
5 Diffusionsteorins förutsägelser spridningen innovationer med tidenattom av
sker till bredare inom olika socio-ekonomiska låter sigochen grupp grupper
egentligen först sedan personvalssystem varit sjösatt i ytterligareprövas ett
något eller några riksdagsval.
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kampanjOlika mönster

devaritharinförandepersonvalets antagnaförEtt argumentetav
politikervalda.och Demellan väljarerelationeneffekterna påpositiva

kommagrad tidigarei högre attbudskap änmed sittvill nå antasutsom
SOUsammanhangolikaisig hördaochför göraarbeta att synas

bedrivadärförkanPersonvalskandidater ettantas54.1993:21, s.
såvälgällerriksdagskandidater. Detandrakampanjarbeteannorlunda än

kampanjer.kandidaternasiinnehålletvalrörelsenunderaktiviteten som
underaktivitetengenerellt ökarpersonvaletförväntasdetDels kan att

påmöjligheten personröstaförutsagts atthar detdelsvalrörelsema, att
politikenpersoniñeringallmäntillledakommerkandidater att aven

fokuseringökadmedvalrörelseriresulteraoch541993:21,SOU s.
HolmbergGilljamegenskaperpersonligakandidaternas
det förstafallet isåstuderamöjlighethar1995:79. Vi att varom

till detåtervändabl.a.personvalmedriksdagsvalet attsvenska genom
följande dels hurstuderasdetkapitel.detta Iinleddeanalysmaterial som

påberoendeutnyttjadesaktivitetenkampanjteknikerolika om
olikahurdelsinte,personvalskampanj ellerbedrevkandidaterna

valrörelsen.ibetonadesinnehålletkampanjteman
siganvändekandidaterutsträckningvilkenredovisar iTabell 6 av

andelenutvisarAnalysenvalrörelsen.underkampanjteknikerolika
dvs.aktivt,kampanjteknikerolikahasig använtkandidater sagtsom

valrörelsen. tabellenIundertillfällenfyraminstvidteknikutnyttjat en
bedrevkandidatermellankampanjaktivitetskillnaden iredovisas som

personvals-någonkandidaterochpersonvalskampanjer utanutpräglade
gradeninnebärprocentdifferenser atthuvudtaget. Storakampanj över

kandidatersenskildainverkanpersonvalskampanj har enav
kampanjaktivitet.

betydligt lägreaktivitetsnivånallmänheti6 riksdagskandidater ärBland
riksdagskandidaterfårelativtriksdagsledamöter. Det ärinvaldamedjämfört

utnyttjatochvalrörelseniaktiva""mycketvaritkandidatersamtligabland som
gånger.tiokampanjtekniker flerolika än
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Tabell 6 riksdagskandidater efterAndel grad personvals-av
kampanj aktivt olika kampanjaktiviteter procentanväntsom

utpräglad Viss Ingen
Antalpersonvals- personvals- personvals-

Difterenskampanj Samtligakampanj kampanj personer

+44 5713338 18Debattartikel 62
+35 566301740Mötesanlöranden 52
+32 5692836 16Arbetsplatsbesök 48

Internet-le-post-
+31 5531924 9kontakter 40

29 +30 56140 16Apelltal 46
Presskonferens/

+27 55921pressmeddelande 26 1239
+16 55617 22väljare 2633Ringt

3 +8 5571Dörrknackning 9 3
2 +1 557Telefonväkterier 3 12

olikautnyttjadeandelen kandidaterResultaten visarKommentar: som
valrörelsen blandunderminst fyra gångerkampanjaktiviteter aktivt

personvalskampanj, inteutpräglad eller vissbedrivit antingenkandidater som
ytterlighetsgruppema,mellanpersonvalskampanj, differensenbedrivit samt

jämfört medpersonvalskampanjbedrivit utprägladde kandidaterdvs. ensom
Riksdags-personvalskampanj.någon Källa:kandidater inte bedrevde som

kandidat 1998.

personvals-bedrivitkandidatermellanSkillnaderna tydligaär som
samband mellanlinjärtkandidater. Vikampanj och andra ettser

olika kampanj-utnyttjandepersonvalskampanj ochbedrivande avav
personvalskampanj detekniker. skala bedrivitKandidater i full ärsom

också denvalrörelsen.aktiva under Mensig ha varit mestuppgersom
personvalskampanjbedrivitantingenmellangrupp ettutansom

haft sådantkampanjmaterial, ellerpersonligttillgängligt ettsom
aktivitethögrepersonvalskampanj,bedrivamaterial rapporterarattutan
bedrivaansträngningarhelstkandidater några attän utan som

personvalskampanj.

telefonväkterier.deltagande iUndantaget är
a den tid deuppskattavi ber kandidaternaåterkommer ocksåMönstret när som

kampanjvecka undergenomsnittligpå kampanjarbetet undernedlagt en
kampanjarbete underned påmycket tid ladevalrörelsen. Frågan löd: Du"Hur

svarsalternativenaugusti/september":valrörelse igenomsnittsvecka i åretsen
till"från 24till timmar", 15"från 14tid", till timmar", 5"ingen "upp 5var
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varierakampanjarbete kankandidatersolikaOckså innehållet i
syfteeller inte. Ipersonvalskampanj attbedrivitberoende på deom

frågaharförekommerskillnaderinnehållsligasådanaundersöka enom
utsträckning DuvilkenI togformuleringföljandemed använts: upp

efter-val. fråganIinför åretskampanjarbetei Dittföljande teman
lokala/kvalifikationer,personligaolikafyrafrågades teman:

politiskaegnaprogrampartietsfrågor, samtvinklingarregionala
ganska9 99utsträckningmycketSvarsaltemativen storprofilrågor. var ,

utsträck-litenmycketutsträckning",litenganskautsträckning,stor
ning.

riksdagskandida-iinnehålletbeträffandeolikhetertabell kan7I
riksdags-andelenvisarResultatenutläsas.kampanjarbetetemas

ganskaellermycketi storkampanjtemavisstbetonatkandidater ettsom
iskillnadenvisarprocentdifferensmåttetenklautsträckning. Det

bedrevkandidatermellankampanjtemanolikapåbetoning som
någonbedrevintekandidaterochpersonvalskampanjerutpräglade som

kampanj.sådan

efterriksdagskandidaterAndelkampanjinnehåll.VarierandeTabell 7
i sittkampanjtemanolikabetonatpersonvalskampanjgrad somav

utsträckningganskaeller stormycketprocentkampanjarbete

ingenVissutpräglad
Antalpersonvais-personvais-personvals-

DitterensSamtligakampanjkampanjkampanj personer

politiskaEgna
+37 55736 495573profiltrágor

Personliga
54713 +23551kvalifikationer 28
567+13867993politik 92Partiets

Lokala/regionala
548+10716579pá frågor 75vinklingar

mycketellerganskaikandidaterandelenvisarResultaten somKommentar:
blandvalrörelsenunderkampanjaktiviteterolikabetonadeutsträckningstor

personvalskampanj, intevissellerutprägladantingenbedrivitkandidater som

44"mertimmar" äntill 44"från samt35timmar",till 34"från 25timmar",
tidMinstned.lagthapersonvalskandidatemasigtidMesttimmar". rapporterar

havalkampanjer ägnatpersonligabedrevintekandidatersigsäger som
44till mer6tid äningenfrån 0skalasjugradigPåkampanjarbete. en

gradolikamedkandidaterförmedelvärden avföljandetimmar uppmäts
personvals-visspersonvalskampanj, 3.0utprägladpersonvalskampanj: 3.6

personvalskampanj.ingenoch 1.9kampanj
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bedrivit personvalskampanj, differensen mellan ytterlighetsgruppema,samt
dvs. de kandidater bedrivit utpräglad personvalskampanj jämfört medsom en
de kandidater inte bedrev någon personvalskampanj. Källa: Riksdags-som
kandidat 1998.

Föga skillnadernaoväntat är det gäller betoningenstörst när påsom
personliga kvalifikationer och politiska proñlfrågor. Detegna var
främst kandidater bedrivit någon form personvalskampanjsom av som
valde hänvisa till personligaatt kvalifikationer och politiskaegna egna
sakfrågor i sitt kampanjarbete. Mer oväntade skillnaderna iär
betoningen på lokala och regionala vinklingar respektive uppmärksam-

Ävenheten på partiets valprogram. skillnaderna relativtär settom
mindre de kandidater bedrev personvalskampanjatt i högreanger som
utsträckning andra kandidaterän betonade dessa kampanjteman.även
De kandidater bedrev de uttalade personvalskampanjemamestsom var
samtidigt de i utsträckningstörst betonat olikasom typer av
kampanjteman.

Personvalskampanjer påoch effekter andelen personröster

återståendeDen och kanske spännande frågan kandidatermest är om
bedrev personvalskampanj erhöll högre andel personkrysssom änen

kandidater inte bedrev någon personvalskampanj. Frågansom är om
personvalskampanjer hade någon effekt i den svenska premiären med

z°personval.
Genom analysera den genomsnittligaatt andelen förpersonröster

olika kandidater kan den frågan besvaras. Riksdagskandidater indelas
tidigare i utifrån gradtre personvalsinslag isom grupper av

kampanjarbetet. Vi kan således fortfarande skilja på kandidater som
bedrev någon form personvalskampanj utpräglad eller vissav
respektive kandidater inte bedrev någon personvalskampanj översom

9 kanDet på sin plats påpeka kandidat lyft framatt att "egnavara en som
politiska proñlfrågor" inte behöver i opposition inom sitt parti, utanvara
mycket väl kan ha profilerat sig på sakfrågor också partiet driver. Frågansom

huvudsakligenmäter kandidaterna profilerat sig på någon sakfråga överom
huvudtaget.
2° förekomstenAtt personligt utformad hemsida på hadeInternetav en egen en

effektsådan har både Johan Martinsson 1999 och Andreas Håkansson i
denna antologi visat.
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andelengenomsnittligahar denhuvudtaget. varderaFör grupp
beräknats."personröster

genomsnittligpersonvalskampanj ochSambandet gradmellan av
bedrev utprägladelinjärt. Kandidaterandel personröster är som
personkryss. denIi genomsnitt 3.0personvalskampanjer erhöll procent

personvalskampanj, dock inte likaformbedrev viss avsom engrupp
genomsnittsvärdet 1.5.i den förrautvecklad uppmättesgruppen,som

också depersonvalskampanjbedrev någonKandidater inte varsom
genomsnittet 0.9fick minst andelkandidater personröster varsom

procent.
självständig effekt påhapersonvalskampanj visar sigbedrivaAtt en

Sammanlagtvariabler.för andravid kontrollpersonkryss ocksåandelen
törklaringsfaktoreranalyserats. Deförklaringsfaktorer hartänkbaratolv

indelningenbakgrundsfaktorer,elvaanalyserats de samtär avsom
redan ivi återfannpersonvalskampanj,efter gradkandidater somav

deniandelenvariabel utnyttjas5. beroende personröstertabell Som
andelrelativt högstfått personröster.där kandidatenvalkrets sett

slutliga multivariatadengenomförts i två IharAnalysen steg.
visat sig hadelsde variableringår endastregressionsanalysen ensom

underdirekteffektdels visat sig haeffekt,signifikant bivariat en
sådanVideffekter.med bivariataövriga variablerkontroll för en

förklarings-tolv,ursprungligentvåstegsanalys det endastär tre, av
gradeffekt; yrke,signifikantstatistisktharvariabler avsom en

valsedeln. bedrivaAttplacering påpersonvalskampanj samt

fått relativtkandidaten2 däri den valkretsandelenUppgifter personrösterom
analysen. 595föreliggandeför denutnyttjatsharhögst andel personröstersett

ingår i analysen.kandidater
förkön li analysen22 Variablemadikotomiserats. är:Samtliga variabler har
år,för 18-39ålder 1för v/s/mp,c/fp/m/kd,för ltör kvinna, l0 partiman,
1förvärvsställningmedel,låg ochför hög, förutbildning l 0övriga,för0

övriga,förtjänsteman, 0yrke l förövriga,förvärvsarbetande, för0för
Sthlm/Gbg/Malmö, 0förvalkrets 1offentlig,för privat, föryrkessektor 1 0

årför 61antal årövriga, partietplats, för il för 0övriga, placering 1:aför
svensk, förför 0invandrarbakgrund 1år,till femfler, föreller 0 upp

utprägladl förpersonvalskampanjgradinvandrarbakgrund, person-samt av
personvalskampanj.viss eller ingenvalskampanj, 0 för

signifikanthar23 variablerför deförklarade variansenDen ensomsex
regressionsanalysenmultivariataslutligaingår i deneffekt och därförbivariat

och placeringR2 personvalskampanjgradyrke,uppgår till .50. Förutom av
också och ålder.årantalförvärvsställning, partietivalsedeln .ingårpå

multi-eventuell förekomstundersökasyfteGenomförda analyser i att aven
harmisstanke.sådan Dettill någonanledning t.ex.inte givitkollinearitet har

varitvariablema änförklarande störremellan dekorrelationerfunnitsinte som
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andeleneffekt påhadesåledes någotpersonvalskampanj somvar
för placering påmed kontrollkandidater,för enskilda ävenpersonröster

valsedeln.

personvalskampanjerFramtida

valen tillipersonröstningsmomentmedpremiärensvenskadenI ett
iungefär densammakandidaternablandaktivitetenriksdagen somvar

kunnatvalrörelseaktiviteteniförändringarval.tidigare De som
kopplasnödvändigtvis inteval behöverårsi och med 1998registreras

Telefon-personröstningsmomentet.detförekomstentill nyaav
elektroniskochviaväljaremed Internetkommunikationochkampanjer

ingetocksåvalrörelsenitroligenhade vi settt.ex. ompost
förekommit.personvalsinslag

bland deutläsaskampanjmönsterdelviskundeDäremot nya
ikandidaterpersonvalskampanj; dessabedrevkandidater varsom

Framtida förändringarkandidater.andraaktivagenomsnitt än avmer
utsträckningvilkenavhängigt idärförtordevalrörelsersvenska vara

ökning ipåtagligpersonvalskampanjer. Enbedrivaväljerkandidater att
fåskulle kunnapersonvalskampanjerantaletvalnästföljande av

valrörelsenikampanjaktivitetengenomsnittligadengenomslag på som
helhet.

kandidaterna.blandspriddainte jämntPersonvalskampanjema var
personvalskampanjbedrivamöjlighetensigutnyttja attFörst varatt av

med högkandidatervalsedlar,partiernaspåkandidater högtbl.a. upp
Göteborg ochStockholm,kringvalkretsamakandidater iochutbildning

haderiksdagsvalipersonvalskampanjemasvenskaförstaMalmö. De
Spridningenkännetecken.alla när systemetdiffusionsteoriemasdärför

socio-enligtochbegränsadifrämstskeddenytt gruppenvar
strukturer.ekonomiska

personvals-till flerpotentialdet finnsvisadeUndersökningen att en
förhållande-premiären 1998. Ettsvenskai dende vi sågkampanjer än

kampanj-personligtfåttpartiernaharantal kandidater ettvis stort av
bedrivitpersonvalskampanj.sig hasjälvabekostatmaterial utan att anse

flerdennafrämst inomkanskedetframtida valI är somgrupp
personvalskampanjer. Avbedrivatänkas kommakankandidater att

0.5.Pearsonsvaritkorrelationer har änstörrePearsons 0.8. Bara rtrer
oberoendedenågonindikerarVIFvariansinflationsfalctom atthellerInte av

värdenademultikollinearitet. Inget uppmättainblandad ivaritvariablerna av
värdet hargenomsnittligaoch detöverstigithar 1.6variansinflationsfalaomför

starktvariabelnindikerar10 ärvärdentumregel attvarit 1.2. En översäger att
ff..Edlund 1997:84kollinear se t.ex.
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dåpersonvalskampanjemaskulleundersökningen dömairesultaten att
socio-ekonomiskainom olikaspridningfå jämnockså grupper.en mer
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personvaletiInvandrarkandidaterna

Bäckoch HenrySoininenMaritta

kanskemarginalisering, tinvandrarnas moenighetråder attDet om
förhälsoteckenintelivetpolitiska är etti detmarginaliseringtilltagande

19981996,SoininenochBäck37,1997,demokratin Petersson s.m
intedetvaldeltagande ärsjunkandeochlågainvandrarnastankeMed

förtroendevalda.representeradeocksåde svagt somärattoväntat
liggerbefolkningencirka 10 procentutrikesfödda utgörde avMedan

klartlandstingochkommuneriförtroendevaldadeblandandelderas
detbidragvårt ärbakomliggerfråga omDenfemunder procent. som

påmöjlighet röstaväljaren att person,envalsystemet, engersomnya
politiskainvandrarnasförförutsättningarbättreskapatillbidrakan att

djupgåendetillleda ännuförväntaskandet merellerdeltagande enom
vifråga,dennabesvarakunnainte menVi kommer attmarginalisering.

frågeställningar:tvåstuderaden, attska närma genomoss

personvals-utnyttjatvaletikandidaterinvandrarnaharHur som0
institutet

iinvandrarnamissgynnatellerpersonvalsreformen gynnatHar0
nomineringsprocessen

analysdelsfrågor avdessa ensöka genomkommerVi att svaren
låtitvalårs1998utvärderingförrådetenkäterde avpå somsvaren

kommunfullmäktigekandidaterriksdagskandidater,medgenomföra
svitdelsorganisationer,regionala engenompartiernasmedsamt

kandiderat.invandraremedgjortsjälvavi somintervjuer som

denvaritochintervjuserien somgenomförtharSoininenMaritta
gjortBäck harHenry7-11.avsnitten 1i samthållit ihuvudsakligen pennan

12.2-6avsnitten samtförfattatochdataanalysema
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invandrarrepresentation1 Behovet av

stärktofta talat förhardemokratidebattendenI mansenare
för just för dessamarginaliseraderepresentation för att gruppergrupper

fåerfarenheter, också skaochutifrån deras intressenviktiga frågor,
åsikter iinvandrarväljamasexempel kanTillpå dagordningen.plats
inföddasäkerligenpolitiska frågoretablerade ävenrepresenteras av
sådanaknappastsistnämnda kanpolitiker, desvenska representeramen

kan ocksåväljare har.endast dessa Manerfarenheterspecifika som
skulle kunnaintressentanken invandraresfrågande införställa sig att

tydligadär det rådersituationerinfödda svenskar iföreträdas av
svenskar.inföddaochmellan invandrargrupperintressemotsättningar

således inte enbarttolkningen betyderden härPolitisk jämlikhet enligt
representation.viss jämlikhet iocksåi valdeltagandejämlikhet utan

underrepresenteradeförrollrepresentation spelarsocialAtt
politiska beslutintressen iför sinavinna gehörmöjligheter attgruppers

kvinnligaundersökningempiriska studier. Iocksåintygas omenav
imellan könenfinns skillnaderförfattarna detframhållerpolitiker att

Även resultatenWängnerud 1996.ochoch åsikter Oskarsonintressen
lokalrepresentation ifranska invandraresundersökningfrån aven
hademedverkaninvandrarnasframför allt påinvandrarpolitik tydde att

Grillo 1985presenteradesoffentligtinvandrarfrâgomahureffekter på
tolkningföreträdejustpolitiken handlar närviktig del ägaEn attomav

ocksåbakgrunden detdendefinieras.formuleras och Mot ärproblem
blandstudiegenomfördnyligeniintressant attatt notera en
föddaSverigede iintekommunpolitiker nämnde procent avenens

sigkategorier de ansågbland deflyktingarinvandrare ellerpolitikerna
utlandsföddadeñärdedelansågDäremotrepresentera. avenca

representerade invandrare.depolitikerna ävenatt
dramöjligheteroch väljaresinvandrarkandidatersVilka nyttaattär
debattenallmännavalsystemet deni Ipersonvalsinslagetdet nyaav

underrepre-politiken redande ifarhågorframförthar attomman
invandrareochkvinnor, ungdomarsenterade ävengrupperna som

valsystemet.ipersoninslagetdetytterligare missgynnasskulle nyaav
sällanunderrepresenteradefrånförsta bär politikerdetFör grupper mer

personval;iframgångförknippas medbrukarkarakteristika attsom
massmedia ochioftaoffentliga livet,känd i detär att synsmanman

visaterfarenheter harTidigare närutstrålning.personlig attäger
dekryssapåverkamöjligheten göranvänderväljarna attatt genom

i regelInvandrarpolitikervälkänd kandidat. ärnågon för demdetta på
relativt okändaoffentligaframståendeinte några utan snararepersoner

ickevalbar platsnykomlingar påplaceradeoftapartiernaoch ensomav
kandidatlistan.på
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med kunskaperhöråsiktsröstaBenägenheten att samman om
kan analogtbenägenhetenochpolitiska frågor röstaatt en person

ocholika kandidaterkunskaperharväljarenförutsättaförväntas att om
radiovia dagspress, TV,Informationenvad dessa representerar.om

omv dethandlar detdelsväljaren,viktig fördärförlokalradio bliroch
väljarkategorikandidater. Somolikainformationdelsvaltekniska, om

kunnigetill denmotbildeninvandrarväljamabrukar representeraanses
bakomförklaringsfaktorviktigväljaren. Envälinfonneradeoch
svenskkunskapbristen påjustvaldeltagandelåga är omgruppens

deliksomkandidater,och ävensamhällsfrågor attaktuellapolitik, om
valinfonnation. Samman-tekniskgrundläggandetänkas saknakan mer

kandidaternaellerinvandrarväljamavarkenfattningsvis kan vi säga .att
förallmäntegenskaperdetycks äga gynnsammavaraansessom

personval.dramöjligheterpolitikers attnyttaatt
personval.dramöjligheterför politikers nytta attattgynnsamma

Finland förDanmark ochtilllängredock inte attVi behöver än
ochFlertalet väljarepersonval i valsystemet.betydande inslagfinna av

valrörelservidtänkasinvandrarbakgrund kanmedpolitiker vanavara
uppmärksamhetförihelt står änpolitikern pådär sätt centrumannatett

det naturligtväljaredessasvensk politik. Förfallet i är attvad ärsom
fördet mångakanvi påmedanpå sätt attantarösta sammaperson,

politikerroll där denmedförmodligen bekantinvandrarkandidater är en
valrörelse.profilerar sig istarktenskilda politikern en

invandrar-för justordmed andrakanMan attargumentera
medarbetaskickadesärskilt välbordepolitikerna att person-vara

alldelesgårför partiet.i stället Deti fokusvalskampanj med politikern
särskiltpersonvalsmöjlighetenförsåledesutmärkt argumentera attatt

gjort.Togeby Iockså Liseharinvandrare.just Detta engynnar
i Danmarkvaldeltagandeutländska medborgareskomparativ analys av

danskadetför sinhoni Sverige attoch tesargumenterar om
mobiliseradet gällersvenskadetöverlägsetvalsystemet när attär

väljarkategorier.underrepresenteradetidigare
Sverige,valdeltagande imedborgaresjämför utländskaviNär en

årsi 1994deltagande till 40frånnedgång 60 procentprocents
valdeltagandegenomsnittligttillval, och hänsynkommunala att etttar

förvånadeValdeltagandetviundernågot 90 attprocent, nogser
utländskablandhögrerelativa talabsoluta ochbåde itycks vara

deanvändeval 61lokala1981 årsi Danmark. I procentmedborgare av
årsresultaten från 1997ochinvandrarna sindanska rösträttnyvunna

marginellt.endastminskathadevaldeltagandetindikeradeval att
val ilokalai danskavaldeltagandetfaktumsedan detBeaktar attman

tvekannågonråder knappast attcirka 70regel ligger på procent, om
Sverige.Danmark iivaldeltagande högre änmedborgaresutländska är
påverkaförväntaskanfaktorertänkbaragenomgångEfter somaven
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rad olikadessablandförintresseutländska medborgares rösta,att en
faktorerkontextuellagruppkarakteristika ochindividegenskaper,

svenska Valsyste-ochdanskamellan detolikhetenidentifierar Togeby
val hardanskaiförklaringsfaktom. Attavgörandeden enmet mansom
kandidaterframvaldeltagandesittmöjlighet röstareell att egnagenom

i allaintemobilisering i vissatill änanalysenligt hennesbidrar omen
erfarenhetlångväljare hardanskaHoninvandrargrupper. att enmenar

kandidater.framlätt kunna röstasättettatt egnaav

for the differencesexplanationsreal tumoutThus the voter among
thedifferencesbeand SwedenDenmarkinimmigrants toseem

electoralDanishthewhere createsopportunity systempolitical structure,
Swedishthemobilization thancollectiveopportunities forbetterfar one.

Togeby 1999

samhälletvillkoreninstitutionellade görValsystemet utgör ett somav
demokratiskai denför integreramindreeller öppet att gruppernyamer

skaparför politikenlösningarinstitutionellaOlika typer avprocessen.
förmöjlighetsstrukturerkalladeså opportunityolika structures,

ochkontinuitetfavoriserardemdeltagande, vissamedborgarnas av
återigenmedan andradeltagande ärsamhällsgruppersetablerade mer

etableradeickeöppningar förskapaför gruppersattgynnsamma
svenskai detpersonvalsinslagetInförandetpolitiska avengagemang.

förmöjlighetsstrukturförsåledes hakanValsystemet öppnat nyen
politiker.ochinvandrarväljare

års vali 1998underrepresentationInvandrarnas2

besvaratriksdagskandidater,utvaldaslumpmässigtde 613Av som
eller 3,4det 21 procent,sinenkätfrågan uppväxtort personer,varom

vi ocksåutomlands. Om tarhuvudsakligende växtatt uppsom uppgav
till 61ökarvuxitföräldrarkandidatenstillhänsyn avgruppenuppvar

10,1riksdagskandidatemabetyderkandidater. Detta605 att varav
medförälderminsthadeutomlands ellersjälvaprocent enuppvuxna

andelutlandsföddasmed detaljämföra dessabakgrund. kanMansådan
vi ocksåOmomkring 10till taruppgårbefolkningen, procent.somav
utlandsföddminstmedSverigefödda imed den är ensomgrupp

befolkningen.20knappthandladet procentförälder, kommer att avom
harbefolkningendeldenalltsåräknar,hurOavsett är somavman

ikandidaternablandunderrepresenteradkraftigtbakgrundutländsk
blandrepresentationentordedefinitionerna,Beroende påval.års1998
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skullevad30-50storleksordningen procentikandidaterna manavvara
proportionalitet.direktvidsigha väntat en

inteförhållandetförståsriksdagsledamöterna ärvaldaBland de
ifrågordebesvaratledamöter,valda324Avbättre. som

eller 1,9kalkylenförbehövs göraundersökningen att sexvarsom
eller 6,922ledamöter320utomlands. Avsjälva varprocent uppvuxna

föräldernågonhadeellersjälva uppvuxensom varprocent uppvuxna
vadtill 20-40nedkrymper procentRepresentationenutomlands. enav

givit.hadeproportionalitetdirekt
1097bättre. AvnågotsituationentyckskommunalvalenI vara

105fullmäktigekandidatertillenkätenisvarande personer,uppgav
imedborgarevarittidigareellerdemotsvarande 9,6 attprocent varnu

7,2ledamöternaordinarievaldadeSverige. Avland varnågot änannat
detvaldadeoch ersättarnainvandrare,meningi denna varprocent av

emellertid inte ettfullmäktigekandidater ärUrvalet8,5 procent.
kommunalval,årsi 1998 utankandidaterallaurvalrepresentativt av

utvaldastrategiskti sjukandidatersamtligabestårurvalet av
med helajämförelserdirektasvårtdärför göraDet attkommuner. är

årsi 1994dockkanval. Det atttidigare noteras,medellerbefolkningen
sinhälftenknapptbefolkningenutlandsföddahade den avval

fullmäktige-primärkommunaladeirepresentationproportionella
församlingarna.

för denrollnågonspelarunderrepresentationenhärdenHuruvida
specifikainvandrare harväl på attpolitiken berorförda anser,manom

ochbeslutsprocessema,tillförakansjälvadebaraerfarenheter, som
detellerpå,vinnamening skulle atti någonbeslutsprocessemasom
harbefolkningendeldenmellanintressemotsättningar somfinns av

Phillips1987,jfr Hemesdetharintedenochbakgrund,utländsk som
olikaidetkonstatera,mednöja att samman-kan härVi att1995. oss

invandrar-mellanskillnaderdet finnsklartstårsamhälleti atthang
svenskheltharbefolkningendeloch denbefolkningen ensomav

gällerdetarbetsmarknaden,pådeltagandetgällerbakgrund. Det
detinkomster,gällerdetpolitiken,deltagandet igällerdetboendet,

bådademellanrelationenfallalla1996:55. Ijfr SOUhälsagäller ser
infödda. Att,deställda äninvandrarna sämreärså, attutgrupperna

arbetande,finnsdethävdadebatten,i attiblanddet görssom
sjukaochfattigaarbetslösa,ochinvandrarefriskahögavlönade, vo s

perfektaaldriguppträderpoänglöst. Detsvenskarinfödda rättär
ingendetråderDäremotverkligheten.samhälleligadensamband i

mellanintressemotsättningfinnsdet entvekan att enomom,
under-ochunderordnadochpriviligieradochöverordnad engrupp

förnekaöverordnades intresse, atti dedetliggersåprivilegierad grupp,
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förekomsten motsättning och/eller hävda de överordnade äratt attav en
skickade underordnade föra underordnades talan.väl så de deattsom

det enkätmaterial, Rådet för utvärdering års val harI 1998avsom
samla framgår de fullmäktigekandidaterlåtit in, 18 procentatt av som

invandrarbakgrund de vill företräda invandrare, flyktingarhar säger, att
eller särskild etnisk i kommunalpolitiken. fullmäktige-någon Avgrupp
kandidater invandrarbakgrund motsvarande andel tvåsaknar ärsom

vi betraktat förstade riksdagskandidaterAvprocent. som som
viktigtgenerationens invandrare det mycket63 är attprocent attanser

fram flyktingars och intressenriksdagsledamot föra invandraressom
och åsikter. Motsvarande andel de vuxit i Sverige baraärav som upp
hälften vi också räknar in andraså 33 Omstor procent.-
generationens invandrare blir skillnaderna lite mindre: 53 procent av

företräda invandrarintresset,invandrarna det viktigtär att attattanser
helsvensk bakgrund.med bland dem med Denjämföra 32 procent

kontakter minstriksdagskandidatema har frekventaandel enav som
månad med invandrarnas organisationer 3,2-eller gånger ärett par per

blandbland invandrarkandidatergånger så5,6 stor som
helsvenska kandidater.

fler kandidater med invandrarbakgrundSlutsatsen måste attvara,
i representativa församlingarna, desto fler kontakt-väljs in desom

politiskamellan invandrarna i samhället och detkanaler detöppnas
kommer det finnas,och desto fler representanter attsystemet, som ser

Givetviktig uppgift företräda invandrarna i politiken.det attattsom en
har specifika kunskaper och intressen detdet troligt invandrare ärär att

sådan ökande representationrimligt föreställa sigmycket att att en
skulle stärka invandrarnas ställning i Sverige.

utnyttjat personvals-3 Hur mycket har invandrarkandidaterna
systemet

storleksordningar pekar resultatenbara tillOm avgrovaman ser
invandrar-fullmäktige- och riksdagskandidater påenkätema med att

omfattning helsvenska kandidaterkandidater i ungefär samma som
personvalskampanj.utnyttjat möjligheten drivaatt en
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procentpersonvalskampanjFörekomst1Tabell av

DifferensinvandrareIckeInvandrare
+5n98018 14Kommunfullmäktige nl01

145 -sn602Riksdagenz 22n2l
176 -5n53622n60
425definition -4n57046n19bredRiksdagen
38° -9n50747n58

Anm
personför dinpersonvalskampanjbedrivitdu egenHarfråganpåJa1

personvalskampanj iformdel någonförduBedrevfrågan avpå"Ja2. egen
valrörelseårets

redovisaspersonvalskampanjkostnad förellerpersonvalsinslagNågot
medborgareutländskvaritÄr tidigareeller harsjälv

SverigeutanförSjälv uppvuxen
SverigeutanförförälderminstellerSjälv uppvuxenen

bådademellanfinnsändåskillnadersmådebetraktarviOm som
varitharriksdagsvaletidettydligtdet attredovisningsgruppema, är

kampanjer förbedrivitharinvandrarkandidatervanligtmindrenågot att
kommunfullmäktige-Å försiffrornasidan drarandrasin person.egen

riktning.ivalen motsatt
avseendemedomfattningkampanjemasbetraktarvihellerInte när

kampanjmetoderantalspecificeratenkätfrâgomaimångahurpå ettav
skillnader.märkbaranågraframträderanvändningtillkommitsom

medriksdagskandidaterpersonvalskampanjer förförKostnaderna
övrigaförlägremarkant ändocktycksbakgrundutländsk vara

underlaget ärdels,minnetiha attDock skakandidater. man
förantagandendiskutabla attvi måstdelslitet, görautomordentligt att

medelvärden.beräknakunnaenkätsvarenfrån
kampanjema,genomförandetochutformningengällerdetNär av

invandrarkandidatersvarandeför fåalldelesenkätmaterialetinnehåller
iställetVi skadetta.någotkunnahär ska sägaviför ommeratt

viintervjuerdebeskriverviartikeln, därifrågantillåterkomma senare
invandrarkandidater.medgjortsjälva

kandidaterinvandradeochsvenskahittills attSlutsatsen vara,synes
detutnyttjatharomfattningungefärval i nyaårs1998i samma

detpåochitillbakagåskaVi seett steginstrumentet. processen,nu
valkampanjen.föregicknomineringsförfarande, som
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2 PersonvalskampanjersTabell antal aktiviteterbredd och kostnad
tusental kronor. för invandrareMedelvärden respektive icke
invandrare.

Invandrare Icke invandrare Differens
Fullmäktige:
Kampanjbredd 1-9 3,2 n18 3,0 nl37 +0,2
Riksdagen:
Kampanjbredd 2,1l-5 n22 2,0 n240 +0,1
Kostnadtkr 15,5 n11 23,2 nl37 -7,7

fullmäktige1Anm I nuvarande och tidigare riksdagenutländska medborgare; i
själv eller minst förälder utomlandsuppväxten

i nomineringsprocessenInvandrarkandidaterna4

distrikts-i partiernaskonstaterande kan åtminstoneförstaEtt att,vara
intebedömning, personvalssystemetombudsmäns ett systemär som

med partiernasenkäteninvandrarkandidatemas fördel.till Iverkar
kandidat-svit frågororganisationer harregionala tre omen av

egenskaper ställts:

kandidaterhosnedanstående egenskaperutsträckning harvilkenI0
nominerade tillblikandidaternas möjligheterbetydelse förhatt att

riksdagslistan

kandidaterhosnedanstående egenskaperutsträckning harvilkenl0
få bedrivamöjligheterbetydelse för kandidaternashaft att en

personvalskampanjpartistödd

dittriksdagskandidater inomkännetecknar deVilka egenskaper0
hand,personvalskampanjer påbedrivaparti valt utanatt egensom

partiorganisationenstöd från

räknasinvandrarbakgrundegenskaper,fjortonSamma är uppen,varav
bedöma derasombedsoch de svarandeoch frågorna atten avvar

meriter förskala. Viktigastefyrgradigbetydelserespektive en
slag ställs, sådanadettaofta frågorblir då, sånomineringen när avsom

jfrkandidatens kaliber Youngegenskaper kan summeras somsom
Omkring hälftenoch kompetens.d erfarenhet1994,1990, Rao avv s

myckethardylika egenskapertyckersvarande ombudsmännende att
inte någonInvandrarbakgrundför nomineringen.betydelse ärstor

invandrarbakgrundtyckersvarandemerit. despeciell Två attprocent av
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till 1,1ytterligaresjunkerandelbetydelse. Dennamyckethaft stor
förbetydelsehaftegenskaperställsfrågannär somprocent om

personvalskampanj. Närstöddpartietbedrivamöjligheterna att aven
inte på sätthandlar denfrågansistaden omgäller sammadet

begäranställetimerit ärinvandrarbakgrund utan om enensom en
partistöddaickebedrivitkandidaterdekaraktäristik egnasomav

atthela 6,3faktisktdet procent,kampanjer. Här menarär som
beskriverutsträckningmycketinvandrarbakgrund i storegenskapen

kandidaterna.
nivå,siffromas närvidmycketsig såfastakanske inteskaNu man

olikadehurtilliställetställda. Omolikasåfrågorna serär manpass
invandrarbakgrundkriterietvikansig,rangordnar attkriterierna se,

kommernomineringförmeritSomfrågorna.visjunker överrörnär oss
fåförmeritSomfjorton. attplatselfteinvandrarbakgrund på av

tillinvandrarbakgrundsjunkerpersonkampanjpartistöddbedriva en
driverkandidaterdekaraktäristikoch egenplatstolfte somavsom

delarödedettadock,sigvisarplats. Det atttrettondetillpersonkampanj
någotpå sättkriterierandramedinvandrarbakgrundkriteriet som

skakategorier trepresenterasellerolika exhandlar att grupperom
ochungdomskandidatkön,underrepresenteratkategorierna

i förstainteseglar äregenskaperpensionärskandidat. De uppsom
medieskick-egenskaperkaliberkandidaternas utanhand somsnarare

självmöjligheterminst attnamn och intekäntkarisma, ettlighet,
parti-iÅtminstone utgångspunktmedkampanj.finansiera egenen

personvalssystemetintebedömningar,ombudsmännens gynnar
blanduppfattning, ävenallmändettaOmgrupprepresentation. är en

speciellatilldet skasig,alltså attborde väntakandidaterna, man
sinlanseraskagruppkandidat överväga attförerfarenheter att en

valkampanj.personligiperson en
kommunfullmäktige-tillenkätenfråndatahjälpmedskaVi av

nomine-imothållstöd ellererfarenheterundersökakandidaterna avom
Deerfarenheter.särskildasådanakunnaskulleringsprocessen vara

frågapåfåttharkandidatenkätenkommunaladen ensvarande i svara
stöd frånellermotståndnomineringenmed möttesambandideom
fyrgradigkundeorganisationer. Svaroch enolika avgesgrupper

tolkatVi harstöd.myckettillmotstånd svarenmycketskala från
frånmotståndellerstödfråganalls besvarat enintedeså, omatt som

stöd ellervarkenheller har möttinteorganisationellerviss grupp
balansmåttberäknatvihartabellen ettIdennafrån justmotstånd grupp.
andeloch denstödupplevtandelden sommellanskillnaden somsom

deinklusivealla,räknadebåda procent sommotstånd,upplevt avsom
motstånd.ellerstödupplevtvarken



174 Invandrarkandidatema personvaleti SOU 1999:92

viNär studerar tabell 3 med avseende på skillnaderna mellan
invandrare och infödda svenskar, framträder tydligt därett mönster,
olika subjekt för stöd eller motstånd sig i kategorier.tregrupperar
Invandrarorganisationer och fackliga organisationer deär som
jämförelsevis invandrarkandidater.mest uppmuntrat Skillnaden i
balansmått mellan invandrare och infödda här tio enheter.är änmer

kritiskaMest till invandrarkandidatema upplevs det partietsegna
ledning ha varit. För såväl regional och lokal partiledning partietssom
ombudsmän skillnadernaär i balansmått tio enheterän tillmer

Övrigainvandrarkandidatemas nackdel. efterfrågade ochgrupper
organisationer framstår-som neutrala mellan invandrade och ickemer
invandrade kandidater.

Tabell 3 Stöd eller motstånd vid nomineringen till fullmäktige ba-
lansmått

Stöd/motstånd från... Invandrare invandrare Differens
Invandrarorganisation +19,1 +6,9 +12,2
Facklig organisation +26,7 +15,6 +11,1
Miljöorganisation +8,6 +6,7 +1,9
Kvinnoorganisation +16,2 +16,3 -0,1
Ungdomsorganisation +9,5 +1 1,8 -2, 3
Pensionärsförening +9,5 +13,5 -4,4
Aktionsgmpp +3,8 +9,1 -5,3
Jordbruks-/företagarorganisation -0,0 +7,7 -7,7
Lokala partimedlemmar +62,9 +70,8 -7,9
Ombudsmän +21,0 +32,5 -11,5
Regional partiledning +21,0 +35,9 -14,9
Lokal partiledning +53,3 +59,2 -15,9

Det tydligt invandrarkandidaterär i sambandatt med nomineringen till
fullmäktige i särskild utsträckning känt stöd och ibland till ochett svagt
med Åmotstånd från sin partiledning. andra sidan har de iegen
särskild utsträckning känt starkt stöd både från sinaett egna
invandrarorganisationer och från fackliga organisationer. Vi ska nu se,

dessa resultat lika giltiga i olikaär politiska partier. För detta syfteom
har vi partierna i tvâ kategorier: Vänsterpartiernagrupperat social-
demokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet- övriga partier.samt
En gruppering nödvändig påär grund det lilla antalet intervju-av

Vi har valt den här grupperingen, dels därför vidpersoner. att
tidpunkten för 1998 års val hade grupperingen socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet börjat framträda vänsterblock iettsom
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särskiltpartier visatdessa storjustdärfördelspolitik, tresvensk att en
personvalsreformen.skepsis gentemot

effekternaledning attpartiets ärdetstöd frångällerdet avNär egna
undantagetenda ärnegativa. Detgenomgåendeinvandrare nästanvara

ipartiledningenregionaladenfrånstöd/motståndavseende påmed
neutralförhållit sigtycks hahuvudsakipartier, därövriga man

stödupplevelsengårPå sättinvandrare.svenskar och avmellan samma
förbåderiktningiinvandrarorganisationerochfackligafrån samma

effekterdessa ärstorleksordningenandra,ochvänsterpolitiker men
olika.väldigt

partiefterfullmäktigetillmotstånd nomineringeniStöd ellerTabell 4
balansmåttinvandrarskapoch

invandrare 454, 534nickeninvandrare 57, 47;Anm:
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iakttagelse pekar samspelseffekterpå mellan partitill-Denna senare
hörighet och invandrarskap. finns kraftiga sådana samspelseffekterDet

gäller invandrarföreningar från facket. Visstvad stödet från just och
särskild utsträckningstöder invandrarkandidater, det iärmenman

vänsterpartierna får del detta stöd. Påinvandrarkandidater från som av
med avseendefinns negativa samspelseffekterdetsättsamma

och ombudsmän, inte frånstöd/motstånd från regional partiledning men
och med motståndpartiledning. stöd eller tilllokal Det svaga som

från ombuds-samband med nomineringen käntinvandrarkandidatema i
särskilt märkbarthar med andra ord varitoch distriktsledningmän

vänsterpartiema.inom
invandrarkandidater,fram pekarDet mönster växer attsom

till medkänt stöd eller ochsärskilt inom vänsterpartiema, ett svagt
samtidigtfrån den partiledningen,mothåll uppmuntratssom manegna

kombinationoch fackliga organisationer.invandrarföreningar Dennaav
ha de särskilda omständigheter,stöd och motstånd kan varit somav

hagruppkandidater, kanpersonvalssystemet intetrots att gynnasynes
invandrarbakgrund.medpersonvalskampanjer från kandidaterutlöst

Tabell 5 Förekomst personyalskampanjbland invandrarkandida-av
kommunfullmaktigeter efter frånstöd olika ellergrupper

organisationer procent

Stöd/motstånd Stöd - 1,0 Stöd +1 Differens. .
Invandrarorganisation 14,3 29,2 +14,9
Facklig organisation 13,7 28,5 +14,9
Partiorganisationens ledning 20,0 15,7 -3,3
Anm nej stöd77, 73, 35; nstöd24, 28, 66

utomordentligt småblir frågandet här tabell 5Trots att grupperom
förenligtåtminstoneresultatetsvarande, kan konstatera ärattmanav

stödde fåttupplevtde invandrarkandidatermed hypotesen. Av attsom
drivitinvandrarföreningar har 29nomineringsprocesseni procentav

bland dedubbelt så mångapersonvalskampanj. Detta är än sommer
stöd fråninvandrarföreningar. Effektenfått stöd fråninte något avsom

effektenstorleksordningorganisationer ifackliga är som avsamma
betydelsensidan påå andrainvandrarföreningar.stöd från När serman

ombudsmän,sammanvägningledning enstöd från partiets avav
personvals-frekvensenfaktisktpartiledningregional och lokal är av

blandstödinte fåttbland demkampanjer högre procent20 änsom
fått stöd procent.dem 16,7som
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detgickHur5

nyvaldai deninvandrarepresentationenredan konstaterat,Vi har att
konstatera,också kunnatVi har attliten.utomordentligtriksdagen är

fortfarandeförsamlingarnakommunaladeiinvandrarrepresentationen
i denurvaletproportionalitet,exakt ävenundertycks omvara

jämförelserprecisagjort,såintekandidatenkäten attkommunala är mer
val kantidigaremedeller göras.sammansättningbefolkningensmed

genomsnittligainvandrarkandidatemasiakttagelseförsta är,En att
denfrånskiljer sigutsträckningmärkbarnågoninte ilistposition

invandrarbakgrund.kandidaterförlistpositionen utangenomsnittliga
intedetsammanhang,andragjort ivi attiakttagelserstyrkerDetta som

parti-iinvandrarediskrimineringuppseendeväckandenågonsker av
vidskerkandidatertänkbarabortfalletorganisationerna. Det stora av

nominerings-ochrekryteringsinte ipartiorganisationen,tillgränsen
1996.SoininenochBäckpartiorganisationemaiprocesser

nomineringar och val6 Kommunfullmäktigevalet: resultatTabell av

DifferensIcke invandrareInvandrare-
+0,316,9 16,6Position på valsedel

medelvärde
3,6 -0,62,9Procent personröster

medelvärde
-7,227,4valda ledamöter 20,2Procent
-1,714,2valda 12,5Procent ersättare

988, 988nicke invandrare 988, 552,ninvandrarel04, 10455, 104,Anm

avseendemedskillnaderframträdadetkommermindreIcke desto att
Dettaledamöter.ordinariesärskiltvalda,blirmångahur somsom
lägrenågoteffektendenresultatetväl sammantagnatorde avavvara

invandrar-förröstetalpersonligalägreoch någotlistpositioner
kandidaterna.
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Tabell 7 Fullmäktigevalet: Resultat nomineringar och val. Skillna-av
der mellan kandidater med och personvalskampanj.utan

Invandrare Icke invandrare Differens
Position på valsedel -l,5 -8,6 +7,1
medelvärde
Procent personröster +3,1 +2,8 +0,6
medelvärde
Procent valda ledamöter +2,7 +26,8 -24, l
Procent valda +19,3ersättare +2,2 +1 7,1
Förklaring: Värdena i kolumnerna invandrare respektive icke invandrare är
medelvärdesskillnader mellan kandidater med respektive personvalskampanj.utan
Invandrarkandidater drivit personvalskampanj har alltså i genomsnitt stått 1,5som
platser högre på listan invandrarkandidaterän personvalskampanj. in-Förutan
födda svenska kandidater motsvarande skillnad betydligtär 8,6 platser.större

När vi söker betydelsennärma personvalskampanjema föross av
invandrarkandidatema kan vi först det obetydlignotera, att är en
skillnad med avseende på listposition mellan de invandrarkandidater

väljer driva personvalskampanjatt och de inte det.som Härgören som
det väsentligär skillnad förhållandena bland de kandidatergentemoten

inte har invandrarbakgrund. De dessa kandidater drevsom av som en
personvalskampanj betydligt högre placerade på valsedeln devar än

avstod från sådan kampanj. För både invandrade och ickesom en
invandrade kandidater personvalskampanjema utdelning på iger en
genomsnitt partietstre vi kommerNärprocent röster. till hur mångaav

valts det skillnaderär mellan personkampanjarestora ochsom
ickepersonkampanjare. När det gäller kandidaterna invandrar-utan
bakgrund blir 27 fler valda ledamöterprocent de drivitsom om
personkampanj de avstått.än Det dock tydligt,är delattom storen av
detta resultat måste kunna förklaras den redan från börjanav

placeringen på listan. När det gäller invandrar-gynnsammare
kandidatema visar sig effekten personvalskampanjema framföralltav
vad gäller hur många blir valda i fullmäktige.ersättaresom som
Eftersom det inte någon skillnad vad gäller listpositionenstörrevar
mellan de drev och inte drev personkampanj, kan inte påsom man

förklara bort dennasätt skillnad i valresultat.samma
Personvalskampanjemas betydelse för invandrarnastörre styrks

också regressionsanalys med vald ledamot eller ersättareav en som
beroende variabel och listposition och förekomstsom av person-

valskampanj förklaringsvariabler. Regressionskoefficienten försom
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invandrar-blir förpersonvalskampanjförekomstvariabeln av
0,152invandrarbakgrundkandidaterföroch0,20kandidaterna utan .

partiorganisationernaiKonsekvenser6

medsambandipartiorganisationemahänt ivadtydligt,Det är att som
tillstödpartietsbeslutmedsambandiochnomineringsprocessen om

utsträckningvilkensåväl iförbetydelsehaftpersonvalskampanjer som
derasförpersonvalsinstrumentet,utnyttjatinvandrarkandidater som

distriktsombuds-tillåtervändaskäl någotdettaskaViresultat. av
medmedlemmarförsärskiltkonsekvenserna,bedömningarmännens av

personvalet.implementeringeninvandrarbakgrund, avav
gälltharorganisationernaregionalatill deenkätenfråga i enEn

ändratfåttpartietieller ettvilkabedömning somorgangrupperav
personval.införandetföljdnomineringeninflytande avöver avensom

iändringskett någonintedetHuvudintrycket är attsvarenav
"oförändrat.genomgående81-92maktförhållandena procent svarar

detförskjutningar, ärfinnsdetdebetraktar attOm ansersomman
ochbetydelseminskadha fåttpartiorganentydligt att anses

inflytande. Avökatdessablandsärskiltochpartimedlemmar grupper
särskiltinvandrarekommerfråganispeciñceratsdessa somgrupper,

detochökat linflytande attÅtta procentderaslågt. attprocent menar
minskat.

hosbedömningen engagemangetden attmindredesto görsIcke
ökatharinvandrare,däriblandpartimedlemmar,kategorier somolika

svarandede att22 procentföljd det menarsystemet: avnyaaven
tvåbara attoch procentökat,harinvandrarnas engagemang

minskat.engagemanget

0,000.respektive2 0,076Signiñkans
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8Tabell Konsekvenser för invandrarmedlemmar i partierna efter
parti

Vänster DifferensHöger nv n.,

Andlratinflytande för invand- +3,8 +6,3 53 95+2,5
rare
Invandrares änd- +21,9 +18,9 -3,0 55 95engagemang
rats3

Anm
Balansmåttl procent starkt/något ökat procent starkt/något minskat-

2 Socialdemokratema, vänsterpartiet, miljöpartiet
Balansmått3 procent mycket eller något eller någotstörre procent mycket-

mindre

mellan partiblocken med avseende pâ bedöm-små skillnaderDet är
partietinvandrarnas inflytande och iningarna engagemangav om

ipersonvalsrefomien. Effekterna går dessutomändrats följdsom en av
iinflytande bedöms ha ökat något deolika riktning: invandrarnas mer

invandrarmedlemmarnasborgerliga partierna, medan ökningen av
i vänsterpartiema.någotär störreengagemang

Tabell 9 Konsekvenser för invandrarmedlemmar i partierna efter
region

Lands- Stor- DilTe- n. ns
stadort rens

Andlratinflytande för invand- +2,5 +20,0 +17,5 123 25
rare

Invandrares änd- +13,7 +50,0 +353 124 25engagemang
rats
Anm tabell 8se

skillnaderna mellanpartiskillnadema små och inkonsistenta,Om ärär
ochoch landsortenpar0ti0rganisationer i storstadsregionema stora

i utsträckning igenomgående till storstadens fördel. högreDet är
personvalssystemet bedöms ha ökatstorstäderna landsorten så,än att

invandrarnas inflytande och i partierna.engagemang
partitillhörighetflera fall det finnas samspelseffekter mellanI synes

varandra. exempeloch region de båda aspekterna förstärker Somså att
i partierna harkan vi i vilken utsträckning invandramasengagemangta

personvalsreformen. Vi härförändrats följd attsersom en av
landsorten inteinteraktionen mellan variablema fungerar det påså att
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partieffekt itydligframträdermedan detalls,partieffektnågonfinns en
synnerhet ioch istorstädernaframförallt ialltsåstorstäderna. Det är
personvals-storstadsdistrikten,iorganisationervänsterpartiernas som
partierna.invandrarna iökatmedförtharreformen ett engagemang av

bedömsinvandrarnaresultat. FörparadoxaltliteförståsDetta är ett
kontexteri depersonvalet mestkonsekvenserna gynnsammasomav

svårastallmäntDet settärsämst:förutsättningarnadär somvarasynes
befolk-storstädernasipersonvalskampanjmedframgånghaatt en

varitharVänsterpartiema mestValkretsar.ningsmässigt större
data vii deocksåhardetochpersonvalsrefonnen,skeptiska gentemot

tillstödmednjuggasärskiltvaritdesig,visatanalyserat att
nomineringsförfarandet.iinvandrarkandidater

påverkatspartiet hariInvandrarnas person-l avFigur engagemang
Balansmått.valsreformen.

60

50

40
Landsbygdo

30 Storstad.-
20

10

0 . HögerVänster

väns-redovisningsgruppemade fyraochförBalansmåttet harAnm: avvar en
beräknatshöger/storstadhöger/landsbygd,vänster/storstad, somter/landsbygd,

någotellermycketprocentandelstörre minusnågoteller"mycketprocentandel
mindre
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personvalInvandrarkandidater7 om

den samtligaintervjuerna entusiasmslående iakttagelse iEn var som
uttryck förinvandrarkandidater partitillhörighetintervjuade oavsett gav

uppbådade depersonvalsinslaget. inteinför det Men oväntatnya
för reformen dehelhjärtad entusiasmborgerliga kandidaterna änmeren

eller vänsterpartiet.socialdemokratin Dehemmahörande inom
problematisera personvals-i högre gradsistnämnda tenderade att

de negativapositiva ocksåinte bara deinslaget och diskutera utan
Med tankeoch väljarna.för politikerrollen, partieteffekter det kunde få

och höger-denna skillnad iförhistoriareformens vänsterär
förvånande.polititikers attityder knappast

kring personvals-Nyckelorden i kandidaternas sätt att resonera
kontra grupp/kollektivhandlat individualismhainslaget kan sägas om

enhetlighet. folkpartietsalternativt Somkontinuitet, olikhetoch samt
uttryckträffandeBijan Fahimi påkandidat i riksdagsvalet sättettgav

reformen, nämligeninvandrarkandidatemas påborgerligaför de attsyn
hanför reformenfrämstapå Hans atträtt väg. argument varman nu var

med åsikter ochpolitikerindividorienteradtrodde egetegnaen mer
väljar-mobiliserajust därför kundepolitikerbudskap, nyaen som

bådeborgerligt partidirekt från dem. Ifå sin legitimitetoch ettgrupper
Enligt hansoliktänkare.välkomnades enligt honombehövdes och

till det lättareinvandrarbakgrund dessutomtolkning bidrog hans att var
frånacceptabelt skilja sigsig.honom profilera Detför attatt var

mängden.
Även riksdagskandidatsocialdemokratiskPapadopoulos,Nikos en

ibetingade skillnaderkulturelltvissagrekisk härkomst, sågav
viss politiskuttryck förpersonval. Valsystemetattitydema till ett envar

svenskasig detnärmadepersonvalsinslagetMed detkultur. nya
viktfäste mindredeuropeiska,det allmärmaValsystemet att manv s

tradition hadeuppfattningenligt hansenhetliga,vid det något avsom
svenskadendärmedmentaliteten ochden svenskapräglat även

socialdemokratiskfick han medhållpolitiska kulturen. Här av en annan
Även det svenskaframstodför honomriksdagskandidat, Fonseca.Juan

partiarbetet isocialdemokratiskaoch detallmänhetpolitiska livet i
orienterat.kollektivistisktsynnerhet som

3 antal invandrar-intervjuer medbygger påföljande framställningenDen ett
iriksdagskandidaterSolna ochkommunfullmäktigekandidater ikandidater

till dennamaterial slutnotmetod ochbeskrivningStockholm. För seaven
artikel.
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ambivalentakandidaterVänsterpartiernas8

kandidatVänsterpartietsliksomkandidatersocialdemokratiskaFlera
påsatsadeönskvärtochsjälvklart attdet inteansåg en egenmanvara

hävdaideologiskt tveksamtpolitiskt och attkampanj. Det syntes vara
kändegjordeochentusiasmendämpade attvilketsin manperson,egen

iprofileringsyftade tillkampanjåtgärderdeinförkluvensig egensom
kandidater.andraoch desstill partietförhållande

hadeantali personröster,prioriteringar, mättväljarnasEnligt
listpla-högrefåttBekirfullmäktigekandiat YararVänsterpartiets en

någonbedrevintehanpartiet,tilldelats attvad han trotscering än av
handåtalet,sedan 1980 äveni partietmedlempersonkampanj. Han var

Även förhanStockholms län.iföreningenturkiskai denaktiv omvar
hanhävdadefåtthadehanförtroendedetgladdel översin varegen

kundeväljarnaoproblematisktlångtifrån attdetsamtidigt nuatt var
pårösta person.

argumenterade han.demokratin,försaboterarPersonvalsystemet
listornaordningipartietarbetsfördelningen, görtraditionella attDen

Villdemokrati.förgarantinbästadenväljer,väljarna varaoch är man
partiet.imedlemblidet baralistordningen attpåverka ärochaktiv

motiverakundeomständigheterförmildrandedå någradetFanns som
i interndet brastpåteckenfannsdet attpersonval Ja,inslag omav

hjälpmedmotiveratmöjligendet attpartidemokrati avmanvar
kandidaterna. Vänster-rangordningpartietsförbipersonval gick av

kandideradedeipersonvalsfråganlinje attofficiellapartiets somvar
ställetihan,berättadepersonkampanj,bedrivaskulleinte egenen

linjeIhade gjort.alltidkollektivtbedrivasvalrörelsenskulle mansom
frånväljaresinaavrått attuttryckligenhade Yararpolicypartietsmed

inkvoteratnomineringsprocessenunderredanhadepartietkryssa,
förklaradekvinnor,ochinvandrareunderrepresenterade somgrupper

blevlistanpåkryssad att:blivitändå hatillhan. Kommentaren att upp
detgälleravgörande attreklam intemycket ärsigvisardet nuatt

förtroendet.behållaochjobba hårtfortsätta att
stödfåttharväljargruppervilkaintehandsistaiMen manvet man

ändådeminförinnebarmening ansvarethans varenligt attvilketav,
idåväljargruppers;vissaocksåfrågorpartietsdrevindirekt. Han men

denPålåginkomsttagare.förfrågorhandförsta gemensammavarsom
väljare,andraochinvandraremellanskillnaddet ingenfannspunkten

frånbortsettinvandrareförsärlösningarpå någratrodde hanhellerinte
utbildning.kompletterandefall behovvissaoch iinfonnationsbehov av

någoninvandrare äninterepresenterade hanvänsterpartist merSom
låglönegrupp.annan
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kampanj hade bedrivit kunde således inte klassificerashanDen som
döma i praktiken ändåpersonkampanj, den resultatenäven attom aven

synlig för sinahade han varitha fungerat sådan. Vissttycktes som en
valstugan, delatgjort sitt vidoch deltagit i valarbetet,väljare ut

frågor ochfolk partietsoch medinformationsmaterial pratat omom
särskilda problemdehörde blandsina Till de annat somsenareegna.

Bland sina väljareoch daghem.frågor skolaberörde barnfamiljer, om
iaktivthadehan också känd ett engagemangperson somsom envar

sig uppsökandehan intehadedaghemsfrågan. Däremot ägnat
verksamhet under valrörelsen.

kandidat tilloch Din lokalafrån TurkietNemrud Büyükkay, kurd
socialdemokratiska valaffischen,kommunfullmäktige, enligt den var

hanpartiet blevHagalund i Solna. Avi invandrartätapolitiskt aktiv det
placering enligt detfullmäktige,tillnominerad 47 somennummersom

Även förplats.icke Valbarvarit lika medvalsystemet hadegamla en
listan.flyttades uppåt påhanväljarnasinnebarhonom personröster att

fullmäktige.till plats iDock räckte inte rösterna en
attityd till väljarnasHans möjlighet prägladesröstaattnya person

i det ambivalens. På minussidan räknade han hurnärmaste av upp
ekonomiska tillgångar och kändisskap kunde komma att styra
valresultatet. valordningenDen kunde locka in politikeninya personer

saknade kunskap politiska frågor, framhöll han. Risk fannssom om
dessutom för väljarnas intresse för sakfrågor skulle minska påatt
bekostnad den ökade fokuseringen på kända inte talaAttav personer.

det högst osäkert personval skulle bidra till ökadattom var om
valdeltagande medan reformen för partiets del medförakunde intern
splittring och oklarhet dess budskap. det knappast bildJa,om var en av

vitaliserat politiskt liv till följd personval han måladeett av som upp.
ljuspunkterDe fanns där motvikt till de effekternanegativasom som

handlade hur personval bäst kunde bidra till ökatom som
konkretisering politiska frågor och leda till medborgarna skulleattav
aktiveras i sina politikerkontakter.

del initieradeshans personvalskampanjenFör av partietegen efter
avslutad. Initiativetnomineringsprocessenden interna togatt var

intresseradhanpartikanslietförfrågan frånformen attavvaromenav
och iville hanhan.berättade Detkampanj, gärnadriva en egen

socialdemokratiskastadsdelensfick draghjälphansynnerhet när avnu
ordnadeinnebar blandpartietHjälpen frånförening. ettannat att man
kommunen,ipartietsmedvalmöte tyngstagemensamt namn

vilkenfolder honom,bekostadekommunalrådet. Partiet ensom
komprimerad formiföreningens handlingsprogramlokalainnehöll den

distribueramedtillhonom, hjälptemed bild påtillsammans atten
aktiv.hanbostadsområdet därinvandrartätavalmaterial inom det var
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invandrar-frågorblandomfattade annat ombudskappolitiskaHans
tillriktatdeltillåtminstonedärför enochskolgångbarnens var

invandrarväljare.socialdemokratiskastadsdelens
såledesgenomfördesochbegränsadtämligenPersonkampanjen var
partietbekostadstöd,partiföreningens avlokaladenochpartietsmed

partiet.initieraddessutomoch av

personröstermedvinnaattKonsten8.1

SolnaisocialdemokraternaförkandidaradeKalpakidisÄven Alex
resultat överkampanjhansBüyükkayfrånskillnadTill gavkommun.

klaradei kommunenfullmäktigekandidatersamtligaAvförväntan.all
skullepersonröstema geför attfemprocentsspärrensjuendast personer ochlistornatoppadekandidaterfemdem,Flertaletutdelning.full av

säkrade.fullmäktigemandatsinapersonrösterdärmed utanhade även
klarade spärrenundantagentvåde somsåledesKalpakidis ett avvar dettatillkommentarHanspersonröster.hjälpmedinvaldblevoch av

ochstarkarekännsdetmänniskor,valdblivithaändåAtt avvar:
förtroendet.fåttharoligare; att

efterlista, stegpartiets ettpå49 parstodHan nummersom
personvalsreformen enföre varplaceringmedoch somBüyükkay en

60drygttotaltmedkommuniplatsvalbaricke engiven
tredjehankompersonröster som274sinaMedfullmäktigemandat.

socialdemokratiskadetkommunpolitiker,framståendetvåefternamn rimlignågondetFinnskommunalrådet.moderatadetrespektive
utformadskickligtmycketdetVarvalframgâng entill hansförklaring

tillrestplacering toppen avfrånhonomflyttade envalkampanj som
listan

avanceradsärskilt person-någonintebedrevKalpakidisNej,
intressesvaltmycketendastvisathanhadeverketsjälvavalskampanj. I

genomfördes.nomineringsprocesseninternadenvalen närfor
kommunalrådetsocialdemokratiska somdethosställetilågInitiativet

lockalyckadesdärförjustkanskeochgammalt,sedanhonomkände
placeringofarligaden sommedkandidatställahonom somatt upp

personligahansspeladeKanskeinnebar.listanpå49nummer arbetsledareKalpakidis,valframgången.förrollviktigegenskaper en 1970-talet,sedan varkommunenibosattochkontorettekniskavid
deniocksåidrottsrörelseninom menföreningsaktivistkänd som inomigenkändochkändordandramedHanföreningen.Grekiska var

blandsynnerhetikanskeochväljaresocialdemokratiskakrets aven
invandrarbakgrund.medväljare
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hjälp partiet eftersin modesta kampanj fick hanFör sammaav
producerade folderBüyükkay hade fått. Partietrecept som en egen

med kommunalrådet ochmed bild honom tillsammanshonom påen
personval interiksdagskandidat. berättade idén"men Han att om var

hans.partiet, uppfattning Däravsärskilt populär inom ävensom varen
bestod den folderutformning.kampanjens Den utöver somsparsamma

stadsdelen,i den invandrartätadistribuerades till greker bosatta attav
ägnade alldelesvalstugor och hanträffade folk vid partietshan attav

uppmärksamhet sina landsmän i detsärskild tid och närmaste
ochenligt honom i hög gradgrannskapet. Kampanjen sköttes värmerav

engagerade sigoch eritreanskafamiljebekanta, landsmän vänner som
sighade dragit med ihans kandidaturhans sak. Uppenbartför är att

visat intresse forknappast hadevalrörelsen annarspersoner som
politiskt arbete.

partiets stödMed och8.2 utan

grekisk härkomst,Papadopoulos, hanSocialdemokraten Nikos även av
blivit invaldEfterkandiderade till riskdagen. 1994 ersättareatt som

stad. Bakomriksdagsledamot för Stockholmsordinarie 1996blev han
föreningsliv ochsvenskthan långvarigt isig hade ett engagemang

politik sedan 1960-talet.
bekostadepersonkampanjhansPartiet, initiativ även var,vars

skapadeoch affisch.kampanjmaterialet, bland folder Dessaannat en en
väljare.mellan honom och hanspersonlig kontaktenligt honom en mer

del i dennaingicki radio ochreklaminslagMen även tv som en
föreningen undergrekiskainleddes med fest hos denkampanj som en

politiker.kända Sammantagetmedverkan partiets varmerav en av
detbegränsad, i synnerhetpersonkampanj dock välPapadopoulos när

flöt komekonomiska bidragkampanjekonomi. smågällde De som
och förvaltadesenskildahonom främst frånenligt avpersoner

förmellan valarbetesin tid solidarisktarbetarkommunen. deladeHan
då hankvällstiddagtid, för kampanj påpartiet, i huvudsak på och egen

idrottsföreningar.och olikainvandrarföreningarbesökte bland annat
Även gällde mångaPapadopoulosbreda kontaktytor. förhadeHan att

dela foldertill medaktiverats för hjälpainvandrarväljare hade att utatt
bistå honom i kampanj.och hans

ochutbildnings-frågor, integrations-,Och visst drev han egna
för partiets Handetta inomarbetsmarknadsfrågor, program.men ramen

åsiktermellandet viktigt skiljamed betona att attatt egnanoga varvar
och partiets.
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bedrevpersonvalskampanj enannorlundaavseendenfleraiEn
De överFonseca.Juanriksdagskandidat,socialdemokratiskannan kommunStockholmsisocialdemokratiska rösternadekryss4.000 av hankampanjDenriksdagen.iplatsförtillinteräcktefick enhansom nomineringsprocess varpartietsdå1999januarifråndrivithade

saknadekampanjseptember somivalen entill varframavslutad,
detalltframför närdel,hansforhårdnadeVillkorenstöd.partiets

tidningarna,ikommavalenforeveckornasistadeundergällde att partietförkonkurrentSomvalrörelsen.iochfolk attträffa synas iinslaggälldedetNärvalrörelsen.med iinteegentligenhanfanns Sverigeetableradeideti attannonsering synasmassmedia, pressen,
viktigahonomforhellerintehadeDärmedunderläge.ihanvar underkommitrelationer, uppetniskaochsegregationvalfrågor, effektivbedrivasvårt att endetblev attslutsats varHansvalrörelsen.

till hansstodekonomiska somresurserstöd. Departietskampanj utan
LO. Dessutomstödochinsamlingar avbland annatsmå,förfogande var olika sätttrettiotal sompersonerhjälp ettfrivillighanhade av

dettaihamnathadehantillAnledningen attkampanj.hansitillhjälpte
nomineringsprocesseninternadenihanhonom attenligtunderläge var kandidat.önskvärdickeplaceringtilldelats ensomhadepartiet enav

kampanjen förborgerliga9 Den person

annorlundanågotrådatyckteskandidaternaborgerligaBland en
nyhetendemstöd.partiets För attbehovetuppfattning synesavom
välkommenpartibaraoch intekunna vara enrosta personpaaven

inteuppfattadespartietsmedbudskapetsamordna detnyhet. Att egna
välkommenpersonvalsinslagetbekymmer engavettsom socialdemo-frånOmväljarkåren.införprofileramojlighetatt mansig

bedrivittraditionellti hurkontinuitetenmanadekratisktuhall manom
kandida-borgerligadesågtillpersonvalsinslagetvalrorelse, trots,sin

relationbättreochvalrörelsebättreloftenyheten enettterna om eni
inför deindividuellaväljare. ansvaretderas Detochmellanupolitikema

värde.eftertraktatvaljarna ettvaregna
sedanochriksdagtillkandidaterfolkpartietsFahimi,Bijan en av
blandpartietinomkarriärenhade förepaitistyrelsen,medlem1995

Resultatetstudenter.liberalaförstudentpolitikeraktiv av envaritannat intevilkafick 600han personröster,blevpersonvalskampanjaktiv att
nöjafickpå. Hanhade hoppatshanriksdagsplatstill forrackte somen

ersättarplats.med ensig
70-80tillpartiet,kampanjhansbekostadeshuvudsak uppI av

partiet. Mendelarolikafrånstödet komekonomiskadet avprocent av
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med invandrarbakgrund,bland dessaprivatpersoner, och någraäven
fått ekonomiskt stödhade han integivit mindre bidrag.hade Däremot

förvaltadesinströmmande bidrageninvandrarföreningar.från De av
blandomfattade annonsering iPersonvalskampanjenpartiet. annat

Medverkan iafñschkampanj.folder ochtidningen Metro, enegenen
liksomandra inslagStockholmoch i närradio iradio en egenvar

hanutnyttjadeInärradiosändningamapartiets.anslutning tillhemsida i
Stockholm.iväljargrupperkunna nå iranskapersiskamöjligheten att

uppmärksamhetsärskildväljarkategori fick även ettdennaJust genom
informationde fickbrev därpersonligapå 1.500utskick omca

Fahimioch Bijanfolkpartiets politikpersonvalsnyheten, egnaom-
Även cirka 15-20stödkommittéfick hjälphanhjärtefrågor. avav en

Enligt hanshärkomst.iranskungdomari hans fall egenavpersoner,
sig iintesannolikthade dessabedömning engageratpersoner

personvalskampanj.just för hanshade varitdet intevalrörelsen om
folkpartietstillkampanjFahimi i sinsigvändegradhögi likaMen

utmanandehan någotanvände texterannonseringsinväljarkår. Ihela
fånaturligtvisAvsiktensvartskalle. attpåduTörs rösta varensom

varför hanreflekteraoch överpotentiella väljarenden att stanna upp
synnerhetiFahimijustintealternativtskulle röstahoneller rösta en

bakgrund.iranskmedkandidatfrågor kompetentekonomiskai men
FaroukochAfkhamiAvidkandideradeSolnaikommunalvalenI

personvalskampanj. DensinbedrevochmoderaternaförKobba var
vidkemistudent21-årigsjälvungdomskandidat,förra envar en

studentpolitiker. Honerfarensamtidigtuniversitet,Stockholms enmen
förochSolna MUFbådeordförande iviceinnehade poster som

ocksåuniversitet. HonStockholmspåstudenterBorgerliga var
Stockholm ochistudentföreningenModeratai Friastyrelseledamot van

med 19belönadeskampanjskolor. Hennespåkampanjarbetevid
personröster.

allablandinnebarkampanjenpartiet för attStödet från annat
Enligt hennespartiet.kampanjmaterialenhetligtfickkandidaterna av

vadfrånför långtskulle gåmeningendet intetolkning att manvar
bedrivaskulleönskadesåallaSjälvklartför.partiet stod att somvar

för partietsrespektmedkampanjprofileradindividuellt menegen
linje.allmänna

innehöllfolderingickkampanjmaterialhennesI ensomegenen
uppräkning frågorochvisionpersonligahennespresentation avenav

politik och StörreMindrevisionför.lovade arbeta Henneshon att
delta ikommunborallaförmöjligheterhandlade bättre attvalfrihet om

ökadochgymnasieskolagrund- ochbättrepolitiska debatten,den
Solna.miljö ibättreskolpengnyttjakunnamöjlighet i Solna samtatt

partiet.bekostadesFoldem av
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innehåll, ochmedi princippersiska,Foldem påäven ut sammagavs
Huvudtematpersiskahushåll medtilli Solna kommundelades ut namn.
kanske justvalfrihetökadpolitik ochhär mindre ävenäven menvar

flerafrågansärklass intressantaiför många invandrareden om
Avids farbekostadespersiska ärFoldemfriskolor. på egensomav

foldem.trycktepappaföretagare,
kampanjen. Honingick ii radioreklaminslagochProgram

närradio-fleraoch ipersiskapånyhetsprogrammedverkade i P2:s
honhon,Själv ansågpå.persiska.därsändningar, även somuppvuxen

dock intebrister, vilkethade sinapersiskahennesSverige,i attvar
persisk-deutnyttjavalkampanjenfrån ihindrade henne ävenatt

ipubliceradeshenneReklaminslag för ävenhon hade.kunskaper en
i Sverige.RiksförbundetIranska"Ettehadiehtidskrift ut avsom ges

listamoderaternaspå24placeringKobba medFarouk nummersom
frånuniversitetslärareochnationalekonommedelåldersSolna,i var en

ochiresulterade 59personvalskampanj personrösterTunisien. Hans en
hadesamtligafickEnligt honomlistplaceringtillomflyttning som

drivaförfå stödpartieterbjudandenominerade attblivit attett av
särskilt mångaintemindes dethanSomkampanj för varperson.egen

erbjudandetförvisade intresseintresserade. Dekandidaterna somav
politiker elleretableradegammaltantingen sedan personer somvar

pålängrehade hamnatpolitikenirelativtdegrund att nernyavarav
listan.

hjälpmedbeställdekampanjförsigbestämdeKobba en egensom
gjordesinitiativPå hanstrycksaker.och andrafolderpartiet egenenav
framförochinvandramamnmedlokala väljarenåutskick i syfte attett
riktadedennaefternamn. Utövermuslimskaochmed arabiskaallt dem

vidmedverkade hangrannskap äveninvandrartätai hanskampanj
blandomfattadearbeta förvilleKobbafrågorvalstugor.partiets De

verka för braföretagande,förvillkoroch bättreskatter attsänktaannat
skola ochväljafrittmöjlighetför ökadocksåkommunikationer attmen

frågannämndasistdenSolna.friskolor i Justkunna etableraatt
valfrihetför ökadpartiets intressemellanskämingspunktenhamnade i

för sinamöjligheterökadeönskemålväljarnas attmuslimskaoch de om
ienstakaNågramuslimsk skola.väljakunnabarn personeren

kampanj.i hansbistod honomvänkretsen
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väljarna10 Relationen till

degladaflera kandidaternavi har personrösteröverSom sett avvar
därmed hade visat dem. Mentyckte väljarnaoch det förtroende de att

relation tillfå för politikerskommaeffekter skulle reformenvilka att
väljaresina

invandrarkandidatema enigapartitillhörighetOavsett attomvar
politiker.dem Ikravpersonvalskampanjen ställde störresomnya

för deras delvalrörelsenden lokalahadeutsträckning tidigareän
ochväljaremed enskildaetablera kontaktkommit handla attatt om

hadekandidaternavalkretsen. Fleraden äveniväljargrupper avegna
exempeltillväljargrupperkampanjer vissariktadegenomfört mot som

deregel hadegreker.invandrare eller Ipersisktalandemuslimer,
inslagpersonkampanj medsin allmännakompletterat varsom

flesta kandidaternainvandrarväljare. Deförskräddarsydda grupp aven
sig tillrelateranaturligtför dempersonkampanjen sättansåg attettvara

borgerliga kandidatermellanskiljelinje gick ändåväljare. visssina En
vänsterpartiet.ochsocialdemokraternaföroch representanter

medan väljarnahävdadefullmäktigekandidatVänsterpartiets att
fåttpersonvalsreformen hademedvisserligen teoretiskt attsett mer

inflytande.bekostnad partietsskett påhade dettatill såsäga avom,
avgörandetkampanjperioden fällaunderde sista veckornaOfta kunde

honomvilket enligtsin på,skulle läggakandidat väljarenvilken röst
sedanfrågademokratin. Enskulle stärkaknappast attannan var

personval ochpådärfrån länderinvandrarväljama ofta kom satsarman
däri valsystemsig hemmakändedärför kanskede ettatt manmer

denihågfick kommaandra sidanåpå Men attkunde rösta manperson.
idemokratiskmindreländer ofta äni dessapartiintema varprocessen

väljar-direktmotiveradevilkethan,Sverige, resonerade störreett
demokratisktdäremotpartiorganisationemasvenskainflytande. De var

partietskastaökade möjligheteruppbyggda och väljarnas att om
demokratisering.ytterligarebidra tilldärför knappastskullelistordning

PapadopoulosriksdagsledamotensocialdemokratiskaEnligt den
allrapersonvalsinslaget. Deninförandetfördelar medflerafanns det av
medpolitikerkunde jobbahanviktigaste dem att mer somnuav var

förendastinteväljare ochinför sina representantdirektett somansvar
hanspassade bra förmed ochhan trivdesparti, någotsitt somsom

påslutspurtenbaravalupptaktenhonompolitikerstil. ettFör var
arbetsplatserochinvandrarfcireningarhan besöktlångsiktigt arbete där

med folk. Detochviktigttid, Detunder längre prataär uteatt varaen
Å vissaocksåfanns detandra sidanstimulans.och migbåde demger

fannsRiskargumenterade han.med reformen,förknippadenackdelar
leda tillkunnaskulleför det atttill exempel systemetatt nya
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därmed valresultaten styrdespersonvalskampanjema och även av
kampanjer kunde de sistapåkostademedAtt värva rösterpengar. man

väljarinflytande ökathandlade inte ökatveckorna före valet utanom
penninginflytande.

förfick personvalsreformenpositiv effektentydigtEn mer
invandrar-väljare enligt de borgerligapolitiker ochrelationen mellan

bereddapremierade politikerPersonvalsinslagetkandidaterna. som var
Reformen hadesina väljare.åtagandeför personligtstå gentemotatt ett

politikernenskildafokusering på denmöjliggjort större som genomen
budskap.saluföra sitt politiska Dettapersonkampanj kundeen egen

relateradriva politik ochnaturligauppfattades det sättet attmestsom
framhöllfullmäktigekandidatenmoderatasig till sina väljare. Den unga

politiker kanochpolitiker kan nå på sättut ett annatatt somman
reformen möjliggörmänniskor samtidigtmycketkomma närmare som

politikermoderatför medborgarna. Somansvarsutkrävandevisstett
enpolitiken, honindividorienterad påförhon uttryck varsynengav

Ävenbudskap.bakgrund medmed iranskunik tjejhelt ett eget
profilhabetonade viktenKobba,moderaten gentemotatt en egenav

vilket automatisktförtroende,har derasoch kännaväljare att man
fickbättre ochkänna honomväljarrelation. lärdebättre Deskapar en

ipolitiker belönasoch hanmed honom,lättare kontaktatt ta som
hanEfter valet avsågarbeta.utåtriktatgengäld för attsätt attett mer

tacka sina väljarekampanjområde ochsittkontakterna inomfölja upp
väljarnafrånhonom.hade givit Kommentarerför förtroende dedet

upp,du ställermoderaternavi pånu har närröstat argumen-som
hand partiet.i sistahan, gagnade dessutomterade

och partiet11 Invandrarkandidaterna

förhävdat detocksåpersonvalsreformen hardebatten attI manom
till partietrelationenviktigare änvarit månapolitiker ibland har att om

har varitnominerigsprcocessenpartiintemaväljarna eftersom dentill
omvald.politikern kunnat bliförhelt avgörande om

ochpartiet och väljarnamellanbalansenPersonvalsinslaget ändrar
rela-politikerspåverkarkandidater. dettaHurmellan partiet och dess
på.olikainvandrarkandidatemaintervjuadepartiet detill hadetion syn

någotintoginvandrarkandidatemasocialdemokratiskaDe en
stridig-eventuella internabetonades risken förattityd.avvaktande Här

kandidatermellandispyterkonkurrens ochpartiet, förheter inom som,
skadaskullebevakning,intensivamassmediasminst beroende påinte

tillledapåmöjlighetenkunde attpartiet. Som röstaattvärst person
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kandidatermindre sakligapopulistiska ochprioriteradesystemet mer
tveksam.kundelojalitet med partiets varaprogramvars

sambandprofileringen ifanns förriskbefarade ocksåMan attatt
till heltupphovkundevinnapersonvalskampanjer förmed rösteratt ge
mellanexempelvispolitikerkategorier,mellan olikamotsättningarnya
skapaPersonvalskampanjer kanandra.ochinvandrarkandidater

kandideran-mellanförtroendeoch bristandeaggressivitetgrogrund för
med,försiktigabordepartiernabarnsjukdomarpolitiker,de varasom

riksdagsledamoten.socialdemokratiskaresonerade den
resoneradefullmäktigekandidat ävensocialdemokratisk attEn yngre

ochväljarnavärde både förpositivthadeolikareformen på sätt ettom
politikernaetableradedetroligt detändådetpartiet, att somvarvar

Enligtkandidater.mellan partietskonkurrensendenpåfrämst nyavann
fåsvåraredäremotbli medlem,det lätt atterfarenheterhans att menvar

ochäldreföredrogvalberedningendåinom partietuppdrag mer
internaDenkändasedan längepartietinomerfarna, personer.
under-frånkandidaterofördelaktig förnomineringsprocessen var

belönade förochkonservativden trogetrepresenterade vargrupper,
vilkainvandrarmedlemmar,fåhade dessutomPartietpartiarbete.

nomineringsprocessen,internaunderrepresenterade i dendärmed var
uppnåinvandrarkandidatfördet lättareinte gjorde attnågot enensom
hoppvisständåKanskelistplacering. personröstema ettbra omgav

resultatefterhand,listordningen iiomflyttningareventuella ett som
mindrepågradi högrepartiet även satsaskulle attuppmuntra

Även kandidatersocialdemokratiskaflera andrakandidater.etablerade
Detvarit lätt.ingalunda hadekarriärenpolitiskaintygade denatt egna

konstateradeinvandrare,i politikensig framsvårtär enormt att ta som
placering långtÅ sindemhade de flestasidanandradem. trotsaven av

personvals-initiativ drivituttryckligapartietslistan, påpå enner
kampanj.

särskiltpartitill sittrelationintervjupersonervåraDen varvarsav
riksdagskandidaten Juansocialdemokratiskaproblemfylld denvar

denpartietmissgynnad närblivitsig haansågHanFonseca. grovt av
därProvvaletfastställdes.Stockholmförriksdagslistanslutliga

hög listpace-del iför hansresulteradesittmedlemmarna hade sagt en
besvikelsesinTillkandidater.kvinnligaefter två3ring nummersom

platsicke valbartilllistanpåefterhanddock iflyttades han enner
tioknapptmedsig förhörtpartiet hadeefter15, attnummer

medlem-sammanlagt 100medinvandrarföreningarsocialdemokratiska
ochhonomvälja mellannämligenfickDessa annanenmar.

föredrogövrigtpartiet iochföreningarnabådeinvandrarkandidat som
kandidatenmedanblevResultatet attframför Fonseca. processenav
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tillPapadopouloslyftes kandidatenlistanpååkteFonseca enuppner
oberoende hur många personrösterheltplacering,säker avnummer

hanhonomklart förpartietgjorde attfå. Enligt Fonsecaskullehan
kritiskochsjälvständigalltförhanförobekvämbetraktades att varsom

partietsfrågor. Idrev sinagradså höghan iförpartiet och att egnamot
honom,förinte platsdessutomfannsriksdagslistaninvandrarkvot på

personkampanjhan sindrevSåledesinformeradblivithade han om.
vilja. Person-dessmedtill ochkanskeochstöd, motpartietsutan

tillpartibyttevarefter hanriksdagsplatstilldock interäckterösterna en
karriärdärmed sinförmodligenavslutadeochmiljöpartiet som

politiker.socialdemokratisk
tillupphovintepåmöjlighetenInförandet röstaatt person gavav

borgerligadepartiet, ansågförhållande tilliproblemnågra större
sig frånskiljaocholiktänkaremåni visskandidaterna. Att vara

eftertraktadepolitikerroll sågssinimängden även snarare som
kandidaternasönskvärtdetansåg attMankandidategenskaper. vara

förgrundskapadevarandra ochbrötsochbudskap motolika synsätt en
ipolitikerrollenindividualismsådandebatt. Enpolitisklevandeen

invandrar-medpolitikerförnaturligföreföll dessutom envara mer
politiskasvenskaTill denkandidat.folkpartietsresoneradebakgrund,

kollektivaförochenhetlighetförförkärlekvisshördesärdragkulturens
flerakandidaternaborgerliga ävende utaninte baraframhöll avvärden,

moderatadeframhöllklart,detsocialdemokratiska. Men ärde aven
tillförhållandesjälvständighet idrivenalltför långtkandidaterna, att en

skadariskeraochpunktenoptimala attdenöverskridakundepartiet
politikern representantallslängreinteväljarnapartiet. När som enser

denargumenteradepartiet,splittradettaparti kansitt ungaför
gälldei daguppfattning,enligt hennesdet långtditmoderaten. Men var
någonintekundeofta göraalltförochdettyvärr motsatta man

budskap.politiskakandidatersmellan olikaåtskillnad

slutsatserochSammanfattning12

förRådetenkäterdeanalysför vårmaterialet ärempiriskaDet som
regionalapartiernasmedval låtitårs göra1998utvärdering av

kommunfullmäk-ikandidaterochriksdagskandidaterorganisationer,
handfullmedintervjuervårasju kommunertigevalen i samt enegna

gällerdetÄven lagetmed iord närhaftvikandidater. ettom
antalbegränsatförståsdet ettmätinstrumenten, ärkonstruktionen av

kunnatharsituation,invandrarkandidatemasgällervadfrågor som
litetocksåblev detkandidatenkätema ettgällermed. detNärkomma



Invandrarkandidaterna personvalet194 SOU 1999:92i

antal invandrarkandidater representerade. nedbrytningarVid efter olika
variabler blir det därför snabbt fråga besvärande små tal. Deom
slutsatser kunnat dras, får därför skissartadesom ses mer som
tolkningar vilket håll data drar,åt något handfastän ärav som som
bevisat. Med dessa vamingens ord i bagaget, skulle punktvisman
kunna sammanfatta analysens slutsatser:

Kandidater med invandrarbakgrund har utnyttjat personvals-0
instrumentet i ungefär utsträckning kandidater utansamma som
sådan bakgrund.

Personvalsinstitutet bedöms inte invandrarkandidater. Ju0 gynna
inflytandemindre partiets och utpräglat personval destomer

mindre invandrarbakgrund merit.är en

Invandrarkandidater har i betydligt utsträckning käntstörre ett svagt0
stöd, och till och med mothåll, från ledningen i den parti-egna

sambandorganisationen i med nomineringen.

Å sidan känt stöd från invandrarföreningarandra har de starktett0
fackliga organisationer. Både detta starka stöd och detoch svaga

stödet från partiledningen särskilt markant i vänsterpartiema.är

stöd från den partiorganisationens ledning och starktSvagt0 egna
från facket invandrarorganisationerna har förmått mångastöd och

personvalskampanj.påsatsaatt en

personvalskampanjer haft vissInvandrarkandidatemas tycks ha en0
betydelse för blivit valda, framförallt tillhur många ersättar-som

fullmäktigeförsamlingama.uppdrag i

positiva till departifarg invandrarkandidatemaOavsett var0
dock bekymradede hade fått. Vänsterkandidatemapersonröster var

i form ökadpersonvalsinslagets negativa effekter för partietöver av
grundkonkurrens och splittring, för demokratin påintern attav

kundekandidaters ekonomiska tillgångar och allmän populism styra
tenderade iväljarnas röstbeteende. borgerliga kandidaternaDe

föröppnade bättrestället betona de möjligheter reformenatt som
politiker.ökat förtroende mellan väljare ochväljarrelationer och

den svenskaBåde borgerliga och vänsterkandidater framhöll att0
internationellt perspektivvalrörelsen och politiska kulturen i
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gynnadeintevilketenhetlighet,betoningpräglades större avav
karriärmöjlighter.invandrarpolitikers

personkampanjersinaiinvandrarkandidatemasigvänderegelI0
invandrarväljare.kategorierbestämdafleraellertill aväven en

förekomspråkandraellergrekiskapersiska,utskickSärskilda
massmedia.lokalaimedverkanochdörrknackningliksom

invandrarkandidatemakampanjarbetet attidragintressant varEtt0
vänner,organiserademindreeller avgrupperhjälpfick merav

dessaförkännetecknade dragEttbekanta.ochfamiljemedlemmar
intedeatt varaktiva annarsvalrörelseni varpersonernu

Detvalarbetet. ärisiginvolverathaskulleelleraktivapartipolitiskt
förplattformskapatharpersonvalsreformen nyenmöjligt att

andraunderinvandrarväljareblandåtminstone somaktivitetpolitisk
avseendetdetpolitik. Iförsigintresseraraktivtinteomständigheter

socialdemo-ochborgerligamellanskillnadernågraintefanns
kandidater.kratiska

bedömsstorstadsregionemaisärskiltochvänsterpartiemaiSärskilt0
invandrar-medpartimedlemmarblandstarktökathaengagemanget

personvalsinstitutet.införandetföljdbakgrund avavensom

frampunkterdessapekarsåresultaten,sammanfattaytterligareFör att
val inteårs1998ipersonvalsinstitutetinförandetslutsatsen, att avmot

ochpartimedlemmarärinvandrareformeningslöstvarit som
förkompenseraforhar attPersonvalskampanjer startatskandidater.

betydelsehaftharPersonvalskampanjerpartiet.detfrånstödsvagt egna
Personvals-uppdrag.kommunalatillvaldablivitinvandrareför att

ocksåochpartimedlemmarsinvandrade engagemangökatharsystemet
engageradepartipolitisktickeförplattformheltskapat nyen

invandrare.
finnsdetförblunda attinteskadetta sägs,Samtidigt mansom
stödpartieralla svagtikännerInvandrarkandidaterdrag.problematiska

genomförandettolkaibland avkanochpartiledningen,från man
stöd.dettaprotestaktioner mot svagapersonvalskampanjer som

territoriellaochpolitiskaiförefaller störstEngagemangsökningen
personvals-framgångsrikaförminstmiljöer är gynnsammasom
påpeka,gång attkanske änbörslutligenoch enSistkampanjer. man

invandrarrepresentationökad genomiåstadkommagårvad attsom imarginelltändå ärvalförfaranden,ochnominerings- nogändrade
betydligtipartiernamöjligtskullevadtillförhållande omvarasom
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fler medförmåga integrerautsträckning hadestörre att personer
Med den blygsammaorganisationer.invandrarbakgrund i sina rätt

ändå innebär, skullenominerings- och valsystemetdiskriminering som
konsekvenser för invandrarnasfå dramatiskasådan utbudsökningen

politiska representation.

IntervjumaterialetSlutnot:

medkommunala kandidatergenomförts medi första handIntervjuer har
Eftersomriksdagskandidater.i andra hand medinvandrarbakgrund och tre

i försöksverksamhetmed års val deltogredan i samband 1994kommunSolna
iha litet törstegoch i det avseendet kanpersonvalsinslag,ökatmed sägas att

väljare heltpartiorganisationer ochlokalamedjämförelse kommuner vars
kandidatintervjuema där.föll valettidigare erfarenhet,saknar all göraatt

någon formhade bedrivitinvandrarkandidaterbestodUrvalet avsomav
lokala parti-med deoch gjordes tillsammansvalrörelsenpersonkampanj i

vilka kandidaternauppfattningutgångspunkt i derasMedkansliema. avom
ocksåsådanainvandrarkandidater och dessutombetraktaatt somsomsom var

föll någraSlutligensorterades antalkampanj,hade haft ut.ett personeregenen
intenå. Intervjuerna ochde inte gickpå grund gördem bort ärattattavav

isamtliga invandrarkandidaterförrepresentativaanspråk påheller att vara
förunderlaganvände demSyñet i ställetkommun.Solna ettär att ensom

partipolitiska skillnader iexempeltendenser, tillbeskrivning olika sättet attav
kandidaterskampanjen ochgenomförandetpersonkampanj,lägga avupp en

personvalsinslaget.förhållningssätt tillkring ochresonemang
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personvalpåvinnerkandidaterVilka
riksdagsval1998-årsiPersonröstandet

HåkanssonAnders

Inledning

Bakgrund

mycketival1998-års stortillframvalsystemetsvenskaDet var
gamladet systemetinbjöds iVäljarnapartival.renodlatutsträckning ett

iPersonsammansättningenpartier.mellanväljaenbart atti settstort
iresultatpartiernasberoendeheltrealitetenidärmed avriksdagen var

statligafleraochreformertillförslagmångaval. Trotsrespektive
ökatriktning etti motförändringengenomfördesutredningar

det1998Riksdagsvalet1990-talet.under varförstpersonvalsinslag
särskild personröstmöjlighethade attväljarna endär avgeförsta

30kandidatema procentKnappt avförkryssaatt avengenom
Riksskatteverketsdettavalde göraväljare attriksdagspartiemas

hemsida.
iförändringinstitutionelladennaeffekternastårdennaI uppsats av

fåtänkaskanvalsystemetpersonval iinslagetDet avcentrum. nya
undersökatillmig attbegränsarJagsammanhang.olikafleraieffekter

sammansättningriksdagenseffekternadetgällerHärdessa.vissa av
riksdagsvalet.ikandidaternaenskildadeförresultatetoch

ochMarika SanneHelldén,DanielDuit,AndreasGöran Bergström,Tack till
tidigarepåsynpunkterochläsa enÅkerblom tidsig att getogAnnika som

dennaversion text.av tidpunkt, ärdennavid justskeddedetvarförochinfördes,2 personvalVarför
tidpunktenKlartdiskutera. är attkommerinte attjagfrågaintressant somen ivalsystembland annatförändringarinstitutionellamed avsammanfaller

Sartori 1994,exempeltilljämför s.demokratierochgamlaandra,många nya,
allmäntmedocksåochSt,1996,Norris enochNiemioch LeDuc, s.och 28xi

Sverige.iförändringsviljaökad
8 procentfår änkandidater avmerinnebär attsystemet som3 kortfattatMycket

invalsord-iförstaflyttas namnröstetal personröster somupppartiets som
efterderangordnasparti spärreninomkandidater ett passerarfleraOmningen.

andelen personröster.
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och frågeställningarSyjie

införandeteffekternanågotSyftet med är sägaattuppsatsen avavom
bli invalda ikandidaterför olikapersonval på möjligheterna atttyper av

dekännetecknarundersöka vadjagriksdagen. Detta gör att somgenom
vidmissgynnadesrespektivegynnades personröst-kandidater som

det någrasyfteuppfylla dettariksdagsvalet 1998. För äriningen att
besvaras.måstefrågeställningar som

påverka riksdagenspersonvalet komintresseAv attärstort om
förhand dennabedömareansåg mångasammansättning. På att

effekt fickVilkenblev detbli ringa. Hursannolikt skullepåverkan
efter valet 1998riksdagen komhurpersonval påinförandet att utseav

slag: Vad låg ieffekt dettadirekthadepersonröstningenOch avenom
fick sinkandidaterdekännetecknardenna Vadbakomfallså som

personrösterplats på
ocksåvaletpersonröstandet vidi är värtgenerellaDet mönstretmer
kandidaterantalskäl.flera Föruppmärksamma. Detta ettatt: av

blev invalda idepersonröstandebland destarka stödetmedförde det att
i valetstödockså fåttkandidater harAndrariksdagen. ett stort men

exempeltillavseende.inte i detta Dettaförändradessituationderas
fickinom partietkandidat ännu störreberoende någonpå ettatt annan

kommerfler kandidatertroligtdet dessutomframtida valstöd. I attär
invalda.möjlighet blifårsåoch8-procentspärren sätt attöver

påtendenservisa påalltså ocksåval kanvid 1998-årsMönstret som
kommande val.vidslår igenomallvar

fördelningenundersökaallmäntdet intressantDärför är att avmer
bakom dennaliggeroch vadkandidaterna,olikapå depersonröster som

kandidat Vadgenomsnittligfickstödfördelning. Hur stort en
andellågrespektivehögfickkandidaterdekännetecknar ensom

ålder ochkön,kandidaternasHaderiksdagsvalet 1998ipersonröster
i riksdag,positionerbetydde derasVadbetydelsebostadsort någon

lyckats uppnå påhadeplats deframträdandehuroch regering ochparti
iinsatserkandidaternasbetydelse hadelistor Vilkenpartiernas

valrörelsen
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materialochmetodUtgångspunkten

utgångspunktermotiveringsmässigaochTeoretiska

måstevalsystemetsvenskai detpersonvalsinslag sesInförandet ettav
skaparförändringinstitutionellexempeltydligt ensomett ensom

skalldetill hurställningskalldeväljarnaför när tasituationdelvis ny
nödvändigt,detpartivälja rösta omattFörutom nuatt varrösta.

beslutfattaockså attvalet,idelta enblev att avgebeslutet omatt
personvalsinslaget attMotivet införandetföreller varpersonröst av

destödjaväljaväljarnaför attmöjliggöra attskulle avendetta
dettapåmed förtill val attparti valdevisst attkandidater ettsom
skallvilkapåverkamöjligheterbättre attmedborgarna somgesätt

1991:121,Dirförsamlingarna.valdai dedem s.representera
paxtivaletsannoliktocksådock att9. Det1993:21, ärJämför SOU s.

påvilja personröstabestämmas attkomväljare envissa attför enav
avseendendessabeslut iväljarnas gavkandidat. Det somviss var
riksdagensstudieobjekt,huvudsakligamina samman-på,effekterna

kandidater.olikaförstödetochsättning typer av
tänkas hakanväljarnahurnågotviktigtdet sägaDärför attär om

blanddåFrågan annatpersonvalsbeslutet. ärtillanslutningiresonerat
eventuelltmedhatänkasframförallt kan ettväljarnamålvilket

grundläggandeminst tvåfinnasdetförefallerpersonröstande. Här
oftamed vadi likhetgäller här,detmöjlighetperspektiv. En är att som

sinsittför eget,väljarnaparti, röstar attvid byte att gynnaförutsätts av
vissfalldettaintressen. I attklass,sineller engenomgrupps,egen

intressen.dessaföreträderoch därriksdageninvald iblirkandidat
föruttryck ettdetta ettenligt synsättskullePersonröstandet vara

antagandealternativt är attröstande. Ett seinstrumentellt synsätt
föruttryckviljaresultatet att en,personröstandet geenavsom

debildväljarensgrundaduppfattningomfattad, avlångvarigt
sannoliktförkryssafalletdetta attpartierna. Ipolitiska en,genom

sistnämndapartiet. Den typenför detframträdande, representant egna
oftadetliknadärmed kunnaskulle vararöstande antas ansessomav

vidpartisittpåfortsätta röstaväljer attväljarebland de attvanligt som
val.följd aven

vilkapåantagandenolikatillframlederperspektivtvå omDessa
mittutgårdettaOavsettvälja personrösta.skulleväljaregrunder atten

kännetecknardetrationalitetbegränsad ärfrån somattsynsätt en
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väljarna också vid eventuellt personröstande." väljarnaNärett tar
ställning till de skall och de väljerpersonrösta, personröstaattom om
på vilken kandidat skallde sitt kryss, då jag de barasätta antar att tar
hänsyn till den lättast tillgängliga informationen. genomför inteDe
någon insamling infonnation de olika kandidaterna. Dettastörre av om
har de varken intressetid till eller För kort beskrivning dennaav. en av
skola, Ward 81i.1995,se s.

Väljarna sig alltså inte in i vilka de olika kandidaterna ellersätter är
förvad de står i någon utsträckning. Framförallt det denstörre är

information finns valsedlarna och det de redan tidigare kännersom
till kandidaterna i övrigt blir utslagsgivande. sistnämndadetIom som
avseendet gäller framförallt dedet kandidater redan kända förärsom

väljare. Kända kan kandidaterna till exempelstörreen grupp av vara
partiledare eller sitta i regeringen.att attgenom vara

Till de redan kända kandidaterna hade fördelar i valet 1998att
medverkade också partierna bara i begränsad utsträckningatt
presenterade vad de olika kandidaterna inom parti hade förett
ståndpunkter i frågor.olika heller förekom dennaInte typ av
presentationer i utsträckningnågon i massmedia.större

skulle kunnaSammantaget det jag väljarnapåsägas att somser
aktörer uppvisar visst inslag rationalitet vid sittettsom av
beslutsfattande skallhur de röstande ske förDettarösta. attantasom

ekonomiskt intresse alternativt för uttryck förett attgynna ge en
uppfattning. får vidareVäljarna personvalets införande engenom ny
institutionell omgivning förhålla sig till. En omgivningatt som ger nya
förutsättningar möjligheter och begränsningar för deras handlande.

finns i utsträckning beröringspunkter med deHär någon en av
ny-institutionalismvarianter Premfors 1996,presenterasav som s.av

7f.
Varför bör då fleraden studie jag skisserat genomföras Avsom

skäl det, för det första, viktig fråga vilka kandidater kanär en som
tänkas gynnas/missgynnas personvalsmomentet i valsystemet. Iav
forskningen framförallt kvinnor ochoch den allmänna debatten har

framlyfts skulle kunna tänkas förlorayngre som grupper som
införandet det till exempel Nyheterse 1998-Dagenssystemetav nya

kommunfullmäktigevalet03-08. studier gjordes försöken iDe som av
olika1994 och Europaparlamentsvalet har dessutom i1995 utmynnat

kandidaterslutsatser. Tollén 1998, 27 kvinnligaatts. anser
missgynnades. Johansson och Meisaari-Polsa 19961996, 214s.

4Mitt perspektiv på hur de svenska väljarna kan tänkas komma fram till sitt val
parti, med åtminstone inslag rationalitet, harantagande visstett ettav om av

jag bland diskuterat i Håkansson 1997a, och 1997b, 155.88annat s. s.
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föreslogspersonvaletfråga.i denna Närhållningförsiktigintar meren
förskulledetinte ogynnsamtdessutomdetinfördes attoch antogs vara

tillmedverkakunnaskulle attdetkvinnor gynnaattutan snarare
ökadsäkramöjlighetskulle haVäljarna attkandidater.kvinnliga ennu
valetgått idetoch 68. Hur131993:21,kvinnorepresentation SOU s.

frågaförstadärför denomdiskuteradeför dessa är1998 somgrupper,
ställa.naturlig attär

diskussionenallmännadenutgångspunktandra utgörEn ommer
beslutsfattandeiför olikarepresentationbetydelsen organ.grupperav

utifrånrepresentationförpläderat antagan-harförfattareolikaMånga
exempeltillinnebära. Sekanfrånvarovadsåvälden närvaro somom

översiktetnicitet. Enoch presente-klasskön,1995Phillips tar uppsom
Forskningen har184ff.Norris 1996,och116ffWeale 1999, s.s.ras av

harriksdageniolikaförrepresentationenvisatockså att grupper
exempeltillbeslutsfattande seochprioriteringarförbetydelse

Om1998-08-27. personröstan-NyheterochWängnerud Dagens1998
dennaönskemålföruttryck typskeval börsvenska ettdet i avomsom

införuppfattningarolikarådde detellerintresserepresentation om
personvalsinslagetmenadeoch l998b29f attGilljam l998a,valet. s.

vad hanoch inteförtroendemannaröstningbefordraförinfördes att
andra1998. Iocksåjämför Popovakategoriröstningkallar anonym

förrepresentationenökaförkampanjerdetfördes attsammanhang
stodhärdetKvinnorepresentationeni riksdagen.olika somvargrupper

diskutera någotjagkommerDettavalet 1998. attinföri mercentrum
uppsatsen.iframlängre

förekomstenfrågori dessanormativtsigställerhurOavsett german
anledningvalet,inför attkampanjemaochdiskussion,denna typ avav

påverkadevalsystemetipersonvalsmomentethurfråganbesvara om
olikaförmöjligheternaoch typervaldadesammansättningen avav

naturligtdetförefaller attriksdagen. Härinvalda iblikandidater att
såvälförstått ikandidategenskaper centrumdesigkoncentrera som
186ff1996,Norrisundersökningarsvenskatidigaredebatt s.som

köngäller,76ff. Det utöver1998,HolmbergochGilljamrespektive s.
iInvandrarbakgrund annatyrke bostadsort. tasochålder,och upp

sammanhang.
ställerochperspektivetvänderutgångspunktentredjeDen

får flerkandidatervissatänkaskanVad det göra attfrågan: är som
tillansluterfrågafår färre Dettaandra ärmedanpersonröster somen

valresultat.förklaramöjligthur detdiskussionen är attden större om

kandida-betydelsenstuderaockså5 avsiktmindetUrsprungligen att avvar
förtidsramenmöjligt inomvaritdock inteharyrkestillhörighet. Dettaternas

denna uppsats.
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fråga denna måstedet skall möjligt påFör att typatt ensvara en avvara
tillVad det väljarna hänsynförklaringsmodell konstrueras: ärstörre tar

kan detpå viss kandidat Härde väljer lägga sin personröstnär att en
grupptill-mångfald faktorer, kandidaternastänkas utöveratt en

skullepreliminär genomgångkan ha betydelse. högsthörigheter, En
följande faktorer:peka på

grupptillhörigheterkandidaternas
ställningstagandenkandidaternas politiska

personliga egenskaperkandidaternas
organisationer och riksdag/regeringkandidaternas uppdrag i partier,

i valkampanjenandra organisationers, insatserpartiernas, och
valkampanjenkandidaternas insatser i

kandidaterna.massmediemas behandling av

olikapåverkas vad desåledes till, ochVäljarna antas av,se
också någotgrupptillhörighetema kankandidaterna står för sägaantas

vilkaförväntas föra,kandidaterna fört och kanvilken politikom
för sittmöjlighet föra och hur dede har, hur de haregenskaper utatt ut

dem.andra aktörer marknadsför ochbudskap och hur presenterar
Holmbergfaktorer Gilljam ochVid jämförelse med de somen

beslut70ff studerar för förklara väljarnas1998, personrösta,attatts.
likheter iEuropaparlamentsvalet finnsi 1995och inte personrösta,att

Kandidatemasförfattarnas aspekter:gällervissa avseenden. Det
grupptillhörig-egenskaper, ochkvalifikationer ochåsikter, personliga

påverka dekanuppställning finns flera faktorerheter. minI antassom
Väljarnasoch Holmberg:Gilljamandra aspektertvå tassom upp av

popularitet.kandidatenskandidaten och bedömningkännedom avom
huvudsakdärmed det iuppfattningMin, också preliminära, ärär att
kandidater-valde mellantill han/honsaker väljaren såg närsamma som

grundpartierna påhan/hon valde mellanvisst partiinom närett somna
sannoliktsistnämndakandidater dessa ställde Detde varupp.somav

bli betydligtkan tänkasmindre frekvent i 1998-års val, mermen
i framtiden.förekommande

valresultatpartistänkas förklaraförhållande till vad kanI ettsom
förklaradet gällerviktig skillnadfinns det sannolikt minst när atten

betydligti utgångslägetpersonröstningen. Partiernautfallet är merav
innebärden nivåde allra flesta kandidater. Att nåkända attöverän som

flestaför de allrauppmärksammad svårtöverhuvudtaget ärvara
problem förbetydligt mindrejämförelseviskandidater, det är ettmen

valtjag hartill dessa partierriksdagspartierna. Det 7 attär som
undersökning.begränsa min
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betydelsenundersökamöjligtdock intedet attuppenbartAlldeles är
någotmycket svårt sägaskulle attVissa omfaktorer.dessaalla varaav

krävaskulleandraegenskaper,personligakandidaternasexempeltill
behandlingmassmediemasexempeltill avomfattande insatsermycket

betydelsendetFramföralltske. ärmåsteavgränsningkandidaterna. En
Andraundersökas.skallgrupptillhörigheterkandidaternas somav

riksdag,ipositionerkandidaternasärkommerfaktorer att tas uppsom
valrörelsen.iinsatserderasochvalet,införregering ochparti,

materialochMetod

effekternanågotalltsåambition säga avatthuvudsakliga är omMin
påeffekternastuderajag attpersonval. Detta görinförandet genomav

iresultatkandidatersolikaochsammansättning typerriksdagens av
stödetundersökajaganalyserar attsistnämndapersonvalet. Det genom
vissavarförförklarakanvadochkandidaternaenskildadeför som

valet.stöd ifickkandidater stortetttyper av
Uppgiftermaterialinsamlingsarbetet.ordnågraAvslutningsvis om

ilistorpartiernasolikadeochriksdagskandidaters personrösterallaom
Riksskatteverkethemsida.riksskatteverketsfrånhämtatsharvalet

Bland detkandidater.alladatafil somöverdessutomadministrerar en
inhämtatsdatafil harbostadsort. Dennaochålder, könregistreras är

uppgifterAndrabearbetas.kandenskick därtilltransfonneratsoch ett
källor.offentligaolikafrånsamlats inhar

på personvalförlorare,ochVinnare,

Inledning

riksdagsvaletipersonvalinförandeteffektenomedelbaraDen avav
beroendekandidaterandraslåkomkandidater ut15 att1998 attvar

skillnaddenmedheltinte somöverensstämmerpersonvalet. Detta
det1998valetvidskettskullevadmed omjämförelseviduppstår som

suttitdethadekraft. Dåvarit ihadefortfarandevalsystemettidigare
längredettabänkar. Mer349riksdagenspå 14 omandra avpersoner

fram.
deandel togatthög personrösterinnebarkandidaternågraFör en

hadelistordningpartiernasinvaldablivithaintefrån att omsteget
övrigaDeriksdagen.iinvaldablevde somtillgällakommit attatt
listordning,partiernasplatstillförsäkraderedanvaldes genomenvar

andelså högfåtthadeintehangällerdessaför att enomen avmen
utslagenblivithanhadefick annanhan enavpersonröster som
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kandidat passerade 8-procentspärren. Dessutom försvarade ettsom
antal sina platser i riksdagen besegra andraattpersoner genom

också nådde högEn andelöver spärren. personrösterpersoner som
hade alltså också betydelse för de kandidater placerade påsom var
platser betraktades valbara infor valet.som som

den direkta effektenUtöver på sammansättningen riksdagen hadeav
personvalet därmed potential bli betydelsefullt for andraatt etten par

kandidater. gäller deDet passerade 8-procentspärrengrupper av som
ändå inte blev invalda beroende på andra kandidater för partietattmen

valkretseni också passerade med högre röstandel, ellerspärren men en
för partiet inte något mandat i valkretsen.att tog

skäl tillDetta några det intressant studera andelenär äratt att
för kandidaterna i valet 1998, det också viktigtpersonröster ärmen som

underlag inför kommande val. Då det sannolikt det flerett är äratt
kandidater kommer S-procentspärren. Vad kan tänkasöversom
känneteckna dessa

Andel för kandidaternapersonröster

Vilket blev då resultatet för de olika kandidaterna i riksdagsvalet Men
först något vilka kandidater i valet. Detta någotärom som var mer
komplicerat vad det inledningsvis kan uppfattas.än

riksdagsvalet ställdeI 1998 6242 kandidater för de riksdags-7upp
partierna i de 29 valkretsama. Bland dessa finns dock antalett personer

ställde i flera Valkretsar. Framförallt detta gällernågotärsom upp som
för kristdemokraterna. Kd presenterade i alla Valkretsar förutom sin
lokala lista/sina lokala listor också rikslistor.två gällerDet en
ungdomslista och allmän rikslista. Kandidaterna dessa två listoren
ställde i de flesta fall också på partiets lokala listor i eller fleraupp en
kretsar. Avsikten med rikslistorna förefaller framförallt ha varitatt att

väljarna i alla Valkretsar möjlighet Alfpå Svensson.personröstaattge
förDetta locka väljare från andra partier byta till kristdemo-att att

kraterna. "Vi ville röstmaximera med Alf Svenssons sadenamn"
partisekreteraren Sven-Gunnar Persson efter valet NyheterDagens
1998-09-26.

Antalet till någon de övriga kandidaternapersonröster som gavs av
rikslistornapå också genomgående mycket få. kandidaterDessaär

uppfattades sannolikt inte väljarna på övrigasättav samma som
kandidater, de överhuvudtaget uppmärksammades, de kretsari därom
de enbart återfanns på rikslistorna. Att med dem skulle felaktigta ge en
bild vad medverkade till kandidat erhöll eller litetatt ett stortav som en
stöd i personröstningen. har därförJag beslutat beaktaendast deatt



personvalkandidater på 207Vilka vinner1999:92SOU

respektive valkrets,ilokala listor attställdekandidater menuppsom
kandidera-enbarthandärValkretsardeiAlf Svenssonmed treockså ta

kandidater4733Därmed kvarstårrikslista.partietsde på
kandidaterna Hurde olikadåfickandel personrösterHur stor

högkandidaternafickpartiervilkapersonröster Iandelen envarierade
villdet jagbeskrivningskallJagandel personröster avengenu
förröstetal,partietsAndelen personröster,i dennaförklara uppsats: av

1998.riksdagsvaletikandidaternaolikade

andel personrösterSpridningandelGenomsnitt personröster av-

olikadeinompersonröstningenresultatvilketvisastabell lI gav
kandidater.allaförtotaltochpartierna,

Procent.1998.riksdagsvaletikandidaternalörAndel personrösterTabell

StandardawikN:MaximivärdeMinimivärdeMedianvärdeMedelvärde
47333,540,60,00,41,4Alla partier
40562,928,70,00,41,4kdAlla partier utom

8372,628,70,00,31,1SamlingspartietModerata
6892,125,60,00,41Socialdemokraterna
6963,328,60,00,41,5liberalernaFolkpartiet
6993,827.90,00,41,7Centerpartiet
5872,326,60,00,7lVänsterpartiet
5482,827,40,00,61,5deMiljöpartiet gröna
6776,040.60.00,11,6Kristdemokraterna

fickpartier,allatillpersonvalskandidaten, settgenomsnittligeDen
valkretsen.röstetal ipartiets1,4 procentmotsvararpersonröster avsom

allaHälften0,4på procent.dock så lågtMedianvärdet ligger avsom
detvärde. Avdettamindre,hälften änochalltsåfickkandidaterna mer,

andellågmycketfickkandidater person-mångaförståvikan att en
tal.relativt högafåttantalmindrefinnsdet ett somattröster, men

3andel på procent.fick överkandidaternaCirka 10 procent enav
ingårsiffradennaI ett8nådde procent.kandidater spärrenöver179

deteftersomValkretsar,i fleraklarade spärrenantal mensompersoner
riksdagensdeldetbetyder storatt140 avenmotsvarar personer

1998.valeteftervalda på personröstervarithaskulle kunnaledamöter

Eni minnet.ochkandidatmellandistinktionen° hålla personviktigtDet attär
han/hongångermångalikamedfinnsfortsättningen somi attkommerperson

påMed dettaexempel: sätt att seValkretsar. Förolika ettkandiderade i att ta
1998.riksdagsvaletiställdepartiledare43det inte 8saken upputan somvar
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Slutresultatet blev riksdagsledamöter87 valda ipåäratt personröster
meningden de passerade S-procentspänen.att

vi till de olika partierna kan redan AlfSer vi Svenssonsattnu ana
specielltstöd alldeles speciellt starkt.i personröstandet 1998 Devar

gäller Alffinns inom kd, ochhöga värden återfinns i tabell 1som
tydlighet ikommer framgå medsistnämndaSvensson. Det nästastoratt

avsnitt.
imed förhållandevis många kandidaterställdeModeraterna upp

frånriksdagspartierna vi bortserriksdagsvalet, flest de sju omav
vilket jag alltså valt I någrakristdemokraternas rikskandidater, göra.att

med listor. denställde moderaterna två Förutomskånska Valkretsar upp
till det antaletungdomslista. bidrarordinarie listan också Detta storaen

kandidater fåttför moderaterna partietskandidater. Generellt gäller att
fåfinns förhållandevisandelar och det ocksålåga personröster att som

speciellt höga värden.uppnått
erhållit andelkandidater harSocialdemokraternas personrösteren

Talenför alla kandidater i valet.under genomsnittetnågot ärärsom
kandidaterna inomgäller förgenomgående något högre dedock än som

samlingspartiet.moderata
erhållit de lägsta andelarnamoderata kandidaternadet deOm är som

ställdeför deförhållandet detsåpersonröster är motsatta personer som
kandidatenden genomsnittligeför folkpartiet och harHärcentern.upp

andelarhär finns också flest med högaandel ochfått personrösterstörst
avseenden, uppnåttsvärden har, i bägge dessaAllra högstpersonröster.

kandidater inomkandidaterna. många 35de centerpartistiska Så somav
nådde dessutom 8-kandidater inomfolkpartiet och 42 övercentern

procentspärren.
kandidatermed färremiljöpartiet ställdeVänsterpartiet och änupp

tillha medverkatriksdagspartierna. förefallerde övriga Detta attatt
andelerhöll högrepartier någotmediankandidaten inom dessa två en

miljöpartistiskade övriga partierna.jämfört med inom Detpersonröster
förhållandevishar erhållitmindremedelvärdet dras attav en gruppupp

värden.höga
fallet i riksdagsvaletdet avvikandeKristdemokraterna framstår som

tal, medgenerellt mycket lågakandidater erhöllPartiets1998. ett
det högamedianvärdet visardet lågaundantag: Alf Svensson. Förutom
ställninghelt dominerandeAlfstandardavvikelsen också på Svenssons

Alfkd nomineradeklar: Genominom sitt parti. Slutsatsen är att
ikristdemokraternas väljarei alla Valkretsar, ochSvensson attgenom

partiledare, läm-sinutsträckning valde påmycket personröstaattstor
övriga kandi-kristdemokraternasmycket litet förnade detta utrymme

fick mycket fåMångadater i striden personröster.personröstema.om
nåddeAlf 8-procentspärren:två SvenssonBara överutöverpersoner
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ochSkåneiSkånbergoch TuveUppsalaiOscarsson norraMikael
östra.

gällerdetbildengenerella närdennågotviDärmed vet om
uppnåddekandidatervilka1998,riksdagsvaletipersonröstandet men

SvenssonAlfdetVilka utöverpersonvalsresultatbraspeciellt var
kandidaterövrigatillförhållandeipositionAlf SvenssonsstarkHur var

kankandidatervilkaÄr någotmöjligt somdet sägavalet atti om
framgångsrikaminstbetraktas som

kandidaternaframgångsrikaminstde 10ochframgångsrika10De mest

medframgår storblandställning personröstamastarkaAlf Svenssons
tabellitydlighet

1998.riksdagsvaletipersonrösterandelmed högstkandidaterna10Tabell De

Valkrets AntalAndelParti
personrösterpersonröster
1847940,6JönköpingKdAlf Svensson
1852137,4GöteborgKdAlf Svensson
9145Östra 37,2GötalandVästraKdAlf Svensson
107336,1GotlandKdAlf Svensson
214934,7JämtlandKdSvenssonAlf
692732,9HallandKdAlf Svensson
542832,9GävleborgKdAlf Svensson
588632,3VärmlandKdSvenssonAlf

lO5131,8VästernorrlandKdAlf Svensson
526831,4SödraGötalandVästraKdSvenssonAlf

4733till allaandel settpersonrösterhögstfåttharAlf Svensson
framgångsrikade 10medlista mest1998. Enriksdagsvaletikandidater

ValkretsarmångaIAlf Svenssons.barakandidaterna ettupptar namn,
sinifåttharkandidatandel någon enshögre änfåtthanhar annanen

iandelarna personrösterhögsta19valkrets. Delokalaegen
AlfdärValkretsarde 26allaIAlf Svensson.tillriksdagsvalet gavs
24valde änlistalokalakristdemokraternastoppade merSvensson

Alfhonom.påpersonröstaväljarekristdemokraternas attprocent av
hanValkretsarallastöd settmycket stortalltså stortfick ettSvensson

partietspåkandideradeenbarthandärValkretsardekandiderade. I tre
kristdemo-13,9och8,8 procentmellandessutomvalde avrikslista

AlffickandelAllra störstpå honom.väljare personröstakraternas att
40,6län,Jönköpings procent.valkrets,i sinSvensson egen

bland ärpersonröstamaAlf SvenssonförstödetkraftigamycketDet
kristdemokra-förbetydelsepartiledarenspåtecken storaytterligare ett
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valresultat möjligheternai valet 1998. Att direktternas att personrösta
Alfpå Svensson framgångpartiet dessutom mycketärextra storgav

troligt.
Av tabell kan vi Alf också2 Svensson det gäller antaletnärattse

mycket höga talerhöll i flera valkretsar. ValkretsarI medpersonröster
färre röstberättigade och dessutom förhållandevis få påröster
kristdemokraterna, Gotland och Jämtland, fordrades däremotsom

färre för de högauppnå procentandelama.avsevärt personröster att
Vilka de framgångsrika kandidaterna vi istället tillmestvar om ser
antalet Svaret i tabellpersonröster ges

Tabell 3. De 10 kandidaterna med högst antal i riksdagsvalet 1998.personröster

Parti Valkrets Antal Andelpersonröster personröster
Carl Bildt StockholmsM kommun 42303 28,7
Alf Svensson Kd Jönköping 18479 40,6
Alf Svensson Kd Stockholms län 15770 24,2
GöranPersson S Malmö 15l 17 25,6
GudrunSchyman V Stockholms 15065kommun 26,6
IngelaThalén S Stockholms län 12230 6,8
Alf Svensson Kd Göteborg 11852 37,4
SvenHulterström S Göteborg l l 142 14,4
Gun Hellsvik M SkåneSödra 10526 17,6
Lars F Tobisson M Stockholms län 10342 5,2

Flest antal i riksdagsvalet fick1998 fyra partiledare. Depersonröster
högsta röstetalen for Carl Bildt Stockholms stad för Alfi 423 03,tre var

Svensson i Jönköpings län 18479 och för Alf i StockholmsSvensson
län 15770.

Alf ställningSvenssons fortfarande stark vi till antaletär när ser
Vi kan dock, naturligt storleken på Valkretsar-personröster. attnog, se

har betydelse i detta sammanhang. Ingela Thalén och Lars Fna
Tobisson i Stockholms län uppnådde mycket höga siffror det gällernär
antalet dock inte tillräckligt för de skulleDet nåpersonröster. attvar

och bli personvalda. Stockholms län den8-procentspärrenöver är
valkrets har klart antal röstberättigade.störstsom

Så alltså läget vi till situationen i dåHurär ärstort.om ser
förhållandet i de olika partierna. Vilka kandidater framgångs-mestvar
rika inom respektive parti
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ipartirespektiveipersonrösterandelmed högstkandidaterna10De4.Tabell
1998.riksdagsvalet

AndelValkretsSocialdemokraternaAndelValkretsModeraterna
person-person-
rösterröster

25,6MalmöPerssonGöran28,7komStockholmsBildtCarl 18,0JämtlandWinbergÖ Margareta21,2ochNSkåneLundgrenBo 17.9SkåneVHärstedtKent20,1JönköpingBjörckAnders 14,4GöteborgHulterströmSven20,0GotlandHanssonRoy 12,6DalarnaOla RyttarBengt17,6SkåneSHellsvikGun 10,9GotlandVirginLilian17,5JämtlandSundellOla 10,2UppsalaDahlBirgitta13,7VästerbottenSjölundAnders 9,9VästmanlandHjelm-WallénLena13,7ÖrebroTolgforsSten 9,7NorrbottenSundströmAnders13,2VärmlandRådhströman-EvertJ 8,4SkåneVKarlssonAnders13,2KronobergHögmarkGAnders

AndelValkretsCenterpartietAndelValkretsFolkpartiet
person-person-
rösterröster

27,9KronobergErlandssonEskil28,6SkåneVPerssonSiw 27,0SkåneSWarnerbringÖ Kerstin26,8GötalandVErikssonEva 26.6GotlandThomssonÖ Lars26,7ochSkåneNSiw Persson 25,9NorrbottenErikssonPer-Ola21,0SSkånePerssonSiw 1,62GävleborgBergströmSven20,5NorrbottenGrönlundAnna Ö 19,9GötalandVCarlssonBirgitta16,5GötalandSVWestbergLars-Gerhard 18,8JämtlandEgervärnArthurErik15,4VästernorrlandGodinSigge 17,7länStockholmsDaléusLennart15,4JämtlandCrombergerFinn 17,6BlekingeSven-OlofPetersson15,1MalmöPerssonSiw 17,2ÖstergötlandEkLena15.1ÖrebroPehrsonJohan

AndelValkretsMiljöpartietAndelValkretsVänsterpartiet
person-person-
rösterröster

27,4GotlandSchlaugBirger26,6Stockholms komSchymanGudrun 23,8SödermanlandSchlaugBirger16,0KronobergLennartVärmby 20,8ÖstergötlandSchlaugBirger15,0JämtlandSköldCamilla 17,6komStockholmsSchlaugBirger14,8GöteborgLönnrothJohan 17,4VästernorrlandOttossonRoy12,3VästerbottenMikaelssonMaggi 14,3JämtlandDahlinOlofJan1,81HallandKarlssonKjell-Erik 14,3VästernorrlandGoesEva10,9DalarnaAnderssonHans 14,2NorrbottenErikssonPeter10,8GotlandBenzlerBrittis 1,6lDalarnaStalinKerstin-MariaÖ 10,2GötalandVRosengrenPer Ö 11,1GötalandVSamuelssonMarianne9,5GotlandNorbäckRoland
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inte min ingående analys vadavsikt någonDet är att presentera mer av
skulle finns med ikunna förklara det just deärattsom personer som

tabell erhöll det allra stödet i valet. kunna4 För görastörsta attsom
skulle ingående förhållandena i dedetta det krävas kunskaper om

enskilda studier detta slag har jag intevalkretsama. Några av genom-
fört. tänker därför istället bara kommentera några tendenserHär jag

kommer jagförefaller speciellt tydliga. fram iLängre uppsatsen attsom
genomföra statistisk analys vad kan förklara vilka kandidaterav somen

låg, andelfått speciellt hög, respektive personröster.som
första framkommer i tabell 4 partiledarnas starkaDet ärsom

gälleri fyra de partierna. Att det ocksåställning. Detta gäller av sex
bara inom folkpartiet ochför kd såg vi tidigare. Det är centern som

Framföralltframgångsrika kandidaten inte partiledaren.den är ärmest
uppnådde resultat skulle kunnaLeijonborg intedet Lars ettsom som

till övriga partiledarna.förväntas desett
Alf specielltjämförelse med tabell visar återigen på Svenssons2En

Alf erhöll högreställning i väljarkåren i valet Svenssonstarka 1998.
procentandel i sin valkrets de övriga partiledarna i derasär egnaegen

Även övriga kretsar valde del kristdemo-Valkretsar. i storen av
partiledare.väljare på sinkraternas personröstaatt

bedöma övrigamycket svårt vilka röstandelar deDet är att
kandidera också övrigapartiledarna skulle erhållit de valt iattom

bedömning dem då eventuellt hadeValkretsar i landet. Min tvåär att av
Alf gäller Bildt och Gudrunkonkurrera med Svensson. Carlkunnat Det

enbart i Stockholms kommun därSchyman. två ställdeDessa nu upp
kunnatröstberättigade högst i landet. Sannolikt hade deantalet är näst

dock dehöga röstandelar också i andra Valkretsar. Fråganuppnå är om
Alf nivå.hade nått till Svenssonsupp

tabellTabell visar tydligt det framkom redan i4 dessutom Isom
centerpartiet folkpartiet finns det förhållandevisoch i stor grupp aven

framkommerandelarkandidater fått höga Nupersonröster.som
ochgäller inom socialdemokraternadärutöver det omvända vänster-att

stöd betydligtantalet riksdagskandidater med såpartiet. Här är ett stort
färre.

kandidater med speciellt starktNaturligt inte heller antaletärnog
Valkretsar. Gotland utmärker sigstöd jämnt spridda landetsöver genom

kandidater här erhöll höga andelar Detmånga personröster.att
Västmanland.omvända gäller anledning framförallt inågonav

återfinnsYtterligare sak kan värd kommentera. Detatten vara
andelfått allra högstförhållandevis bland demånga män som

bland departier, folkpartiet, andelenallaI är mänpersonröster. utom
andelenmed högst andel högrekandidaterna10 personröster än män

sistnämnda siffran 43 Ibland alla kandidater i valet. Den är procent.
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andelenlägre ändessutomkvinnorandelenpartier ärdessaalla sex sigstårtendensdennaparti. Omrespektiveinomkvinnornominerade
vilkatillfinnaskanförklaringarandravilkaoch somgenerellt,mer tilljagåterkommerpersonröster,andelarhögafåttkandidater som

ifram uppsatsen.längre
väl imindrelyckadeskandidatervilka somdåviVad kan säga om

handlarförstasak. Ettdennapåflera sätt attfinnspersonvalet Det se
antalet personröster.om allaAvalls.personrösternågrafåttinteharkandidaterantalEtt

21gällerDettafick 0 personröster.det 21kandidater4733 somvar
fick 0mångarikslistor,kdzsKandidaterna varavkandidater.lokala

analysen.med iinteValkretsar, ärantali ettpersonröster
65fler,någotdetsåpersonrösterandelentill varviOm ser

dock attärintressantMer0,0.påprocentandelarfickkandidater, som
procentandelarhögafåförväntaskunnaskullekandidaterdetill somse införplatsvalbarpåstoddepådelshärtänker somJagpersonröster.

riksdagen.iinvaldablevdedelsochvalet som
platsvalbarstodkandidatervilkaberäkna somgällerdet attNär

idealisk. Jagmetod ärIngendetta.göraolika sätt attmångadetfinns
kanväljarnautgångspunkt är attMinhär:såtill vägavalthar att

kommerparti attmandat ettmångahurbildgodrelativtha avantas en ochrikslistorKandidatervalet.kommandedetivalkretsenifå
allamandat utannågrafåintedessutomförutsättsungdomslistor

vilkabildNågonhuvudlista.lokala avpartietstillfallamandat antas
kandidatellerpå personröster,väljas enomkommer attkandidater som Denha.intedock antasväljarnakanvalkrets,iväljs annanen uppfattningnågonhakanväljarna antasdåfråganåterstående är om

framgårpartifalla ettut,kommer attmandaten omlistavilkenfrånom härantagande attärMittlista.icke-ungdoms-,lokal,med än enmer kommandedetåterspeglarfall,4dessaiförhand,påbildväljarnas
valresultatet

detuppnåddeplatsvalbarpåstodkandidaterdeVilka somav påsvaretTabell 51998riksdagsvalet geripersonvalsstödetsämsta
fråga.denna

Desammanhang.i dettabetydelseingendockfårantagandesistnämnda7Detta
dettaoavsettde omärandel personröster sammalägstmedkandidaterna10

dennaiuppfattningnågonhaförutsättsinteväljarnaellerantagande görs om
fråga.
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Tabell De 10 kandidaterna valbar plats med lägst andel ipersonröster
riksdagsvalet 1998.

Parti Valkrets Andel Antal MandatPlats
förperson- person-

listan partietröster röster
Ingvar Svensson Kd Stockholms 0,06län 43 A
CarlErik Hedlund StockholmsM kommun 0,06 101
Mikael Odenberg StockholmsM kommun 0,10 150
Birgitta Wistrand M Stockholms kommun 0,10 155
GöranLennmarker M Stockholms län 0,11 233

StockholmsInger Strömbom Kd län 0,11 77
ElisabethFleetwood StockholmsM kommun 0,12 189
Knut Billing Stockholms län 0,13 278M

SkårmanCarl-Erik M Stockholms kommun 0,14 210
HenrikS Järrel Stockholms kommunM 0,17 260

vanskligt något vad skulle kunna tänkasDet är sägaatt om som
kärmeteckna just dessa viktigaste förklaringen bör kanske10. Den
istället sökas i faktorer de enskilda kandidaterna inte kan påverka.som

Valkretsar med många väljare och med dominanta toppkandidaterI
det tycks det förinom partiet svårt övriga kandidater göraattegna vara

gällande. Eventuellt desig det också så moderata kandidaternaattvar
inte hadebland de 10 någon anledning bedrivastörre att en person-

valskampanj. ändå relativt säkra bli invalda.De på attvar
Alla dessa kandidater blev invalda riksdagen. förteckning10 i En

de riksdagsledamöter efter valet uppnådde lägst andelar1998över som
dock inte helt det tabellpersonröster är samma som
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efter riksdags-andel personrösterlägstmedriksdagsledamöterna10Tabell 6. De
1998.valet

MandatPlatsAntalAndelValkretsParti
förperson-person-
partietlistanrösterröster

1-/620,01MalmöKdWallhom-BrittMaj 1-/730,01VästmanlandKdJacobssonMagnus 2-/55Östra 0,02ochSkåneNorraKdAnderssonAnders 54430,06länStockholmsKdSvenssonIngvar 1061010.06Stockholms kommunMHedlundErikCarl 1031500,10kommunStockholmsMOdenbergMikael 1081550,10kommunStockholmsMWistrandBirgitta 1362330,11länStockholmsMLennmarkerGöran 55770,11länStockholmsKdStrömbomInger 1041890,12kommunStockholmsFleetwood MElisabeth

rikslistakristdemokraternasfråninvaldablevDe tre sompersoner
dubbelvalsavveckling Alfförskedde eftertabell Dettatoppar

Västmanland. Deochoch treSkåneMalmö, östraiSvensson norra
Jacobssonoch MagnusAnderssonAndersWallhom,Maj-Britt

Svensson.Ingvarprocentandelar änpersonrösterlägreuppvisar ännu
grundinvalda påblevintedefogmed visstdock sägaskan att avDet

ellerdem,välja ininte attdem, ellerväljaavsåg attväljarna attatt
invalda.blipotentialhadede attmedvetnaväljarna attomvarens

dominantaochpartietförmandatmångaValkretsar,Stora
invald ibliförövrigti attförefaller receptet uttoppkandidater, så se

andellåg personröster.riksdagen trots
lågmycketriksdageninvald ibli trotsalltsågickDet att

isigmöjligtsidan,andraå att tadet,Varprocentandel personröster.
personrösterbortröstad, påblirespektiveriksdagen, att

förlorare1213 vinnare -

personval iinförandeteffektendirektadenVilken blev avav
jämförelsereda påfåkan vi1998 Dettariksdagsvalet genom en

och devaleteftersammansättningfaktiskariksdagens sommellan
gällakommithaskulleockså attlistordningarpartiernasvaltsskulle om

invalsordningar.som

skall bosättamandatvilket3 används för omavgöraMetoden att personensom
och förvalkrets avgörafrån attriksdageninvald i än vemhan/hon blivit enmer

valkrets.respektiveidennaskall ersätta personsom
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Ett antal kandidater blev invalda på personröster. Ett antal
kandidater blev utslagna på finnsHär de kandidaterpersonröster. som
direkt slog andra kandidater inom partiut i valkretsen,samma men
också två kandidater blev invalda Alf Svensson blevattsom genom
invald på på partiets allmänna rikslistapersonröster i två Valkretsar. Det
gäller Malmö och Västmanland.

Här därmed två kandidater på rikslistantog plats, efter dubbelvals-
avveckling, i två Valkretsar där de fått mycket få Dettapersonröster.
kan indirekt effektsägas införandet personval. Dessavara en mer av av
kandidater hade inte blivit invalda det tidigare valsystemet hadeom
gällt också i valet 1998. Utslagna blev alltså två kandidater på kdzs
lokala listor: Aldo Iskra och Carl Olov Persson. I Malmö nådde Alf
Svensson 11,8 4,5 för Aldo Iskra och i Västmanland erhöllprocent mot
Alf Svensson röstandel på 8,8 5,8 för Carl Olovprocent moten
Persson.

Vilka de övriga blev invaldaär respektive utslagna Vadsom
kännetecknar dem och läget i respektive valkrets 87 personer
passerade S-procentspärren och blev dessutom invalda i riksdagen. Av
dessa det l2, eller 13 beroende på hur räknar,var man som genom

sig in i riksdagen.personröster tog

9 Personvalet fick däremot inga konsekvenser för kristdemokraterna i Skåne
och Om personvalet inte hadeöstra. införts hade SkånbergsTuve listanorra

röstetal 13310 tagit första mandatet och Alf listaSvenssons röstetal 7545
tagit andra mandatet och SkånbergTuve och Anders Andersson den senare
efter dubbelvalsavvecklingen hade blivit valda också i detta fall. Mot detta
formella på saken kan det invändassätt Alfatt Svenssons lista säkert fickattse

del just på grund detröster möjligtatt personrösta.en attnu var
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1998.riksdagsvaletipersonrösterutslagna,ochinvalda,KandidaterTabell 7.

AndelPlatsUtslagenMandatPlatsAndelValkretsPartilnvald
person-förperson-

listan rösterpartietlistanröster
2,72HalldorfHelena168,3UppsalaKdMikael Oscarsson 7,6lKorsbergRonnyl29,8JönköpingMpSamuelssonMarianne 4,5lErikssonAgnetal216,0KronobergVVärmbyLennart 14,31CarlssonSivert1216,9KalmarCHanssonAgne 10.9lSvensonKarl-Göstal21,9lBlekingeMJohnssonJeppe 2,03LarssonLena4617,9SkåneVSHärstedtKent 7.3lBagerErling1211,4GöteborgFpFlyborgEva 11,3lAnderssonElving1211,9GötalandVÅsa VCTorstensson 7,4lHelmerssonMichaell212,0VärmlandFpPatrikssonRunar 1,9llSvärdAndersl216,5ÖrebroCSofia Jonsson 11,01LöfgrenUlla1213,7VästerbottenMSjölundAnders 9,2lDegerlidenLennart1213,4Ångström VästerbottenFpYvonne

de 12fallytterligare utöverbetydelse i ett somhadePersonröstningen
blivithadeplatsValbarstod påledamottabell En menipresenteras

Anders8-procentspärren:hadeockså passeratintehanutslagen om
detDärmedi Skåne västra.socialdemokraterna envarförKarlsson

valkrets.dennaHärstedt iför Kentplatslämnafickkandidat somannan
slutsatserlångtgåendenågradrasvårtnaturligtvis att merDet är
förefallerslutsatserfall. Enuppsättningbegränsad somsåutifrån paren

frånframsigslåvarit svårttycks ha att endetemellertidrimliga attär
genomslag ifå storasvårtlikaledesoch attpå listanlängreposition ner

dettainvald på sättblevkandidatförvanligasteDetValkretsar. somen
förstanamnet närslåochlistanpå utplatsandrafrånkommithaär att

sistnämndadettaEventuelltvalkretsen.imandat varbarapartiet etttar
fåkompartier attdessainomkandidaternamellanvaletresultatet attav

listan.påandranamnetochforsta-mellantvekampkaraktären enav
dettapåframstårprestationerHärstedtsoch KentMikael Oscarssons

platsernomineradeanmärkningsvärda. De varänsätt mersom
sigändålyckades talistarespektivepåförhållandevis långt menner

riksdagen.invalda ibliochupp
möjligtdet intevalsystemet görsvenska att vardetUtformningen av

riksdagen attin isiglista genompå taattlångtkandidatför enneren
påvalde personrösta somväljare personatt enlitenendast avgruppen

uppnåsjälv stortettiställetgällde attplats. DetValbarnominerad påvar
kännetecknarVadvinnarnade 13kännetecknarVadväljarna.stöd hos

förlorarnatill de 12förhållandeidem
tendensdetfinnsMöjligentydliga mönster. ennågraintefinnsDet

såintedockförefalleräldre. Detta varaslår uttill att personeryngre
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uppseendeväckande bakgrund troligen ocksåmot att utmanarnaav
generellt Flera de vinnande kandidaterna förde mycketärsett yngre. av
aktiva personvalskampanjer för bli invalda i riksdagen, detatt men
finns också exempel på så inte fallet Metro 1998-06-09, Dagensatt var
Nyheter 1998-09-23, NyheterDagens 1998-09-25, Nordvästra Skånes
Tidningar 1998-09-26, Aktuellt i Politiken 1998-09-28 och Dagens
Nyheter 1998-11-07.

12 fallen uppvisar skilda konkurrenssituationer.De fall slogI 5
utanför riksdagen sittande riksdagsledamöter, i 4 fall fannsutmanare ut

det inte någon sittande riksdagsledamot för partiet i valkretsen eller så
kandiderade denne/denna inte i valet och i fall försvarade riksdags-tre
ledamöter sin plats riksdagsledamot nomineratsmot en annan som som
partiets förstanamn. dessa fallI förlorade partiet samtidigttre ett av
sina tidigare mandat i valkretsen.två uppseendeväckande härDet mest

i fall jämfört med förväntningarna på förhand, antalär, vart att ett
kunde sig i riksdagen.utmanare ta

Därmed har jag något vilka blev invalda isagt om personer som
riksdagen på Vad ligger, på allmänt plan, bakompersonröster. ett mer

vissa kandidater uppnådde bra, och andraatt sämre,ett ett
personvalsresultat

Vad förklarar vilka kandidater fick andel personrösterstorsom

Inledning

Min avsikt faktorer och vilken effekt haftde påär att ta treupp se om
kandidaterna fåtthar hög eller låg andel Fråganpersonröster. är:en
Vad gjorde vissa kandidater gynnades personvalsinslaget, ochatt attav
vissa kandidater missgynnades faktorerna för det första kön,De ärtre
ålder och bostadsort, för det andra kandidaternas tidigare positioner i
riksdag och andra sammanhang och för det tredje kandidaternas
insatser i valrörelsen.

Flera faktorerandra kan också tänkas ha haft betydelse. gällerDet
inte minst kandidaternas ekonomiska satsningar i valrörelsen och
massmediemas bild kandidaterna. sistnämnda jag dockharDettaav
inte möjlighet undersöka i dennaatt uppsats.

ålderKön, och bostadsort

undersökningEn vad personvalsinslaget betydde för representa-av
tionen vissa speciellt uppmärksammade motiveraskan påav grupper
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börargumentationeninledningsvis,jagflera Dettasätt. tog menupp
utvecklas något.

få förförväljarnaRöstadedet första:För representanteratt
själv tillhör ochgäller dåspeciella grupper Det sommangrupper som

medSyftetrepresentation i riksdagen.få ökaddärför vill skall ettman
för denfå in flerskulleslagröstande detta representanterattvaraav

skulle blidärmedi riksdagenbeslutsfattandetoch att mergruppenegna
också förkanskeoch förlängningeniförmånligt för denna engrupp

själv.
framförallt kandidaternasuppmärksammadesvalrörelsen 1998I

invandrarbakgrund.yrke ochbostadsort,ålder,också deraskön, men
kvinnor se tillskullepersonröstandetförKampanjer bedrevs att gynna

tilläldre se781, ochEduards 1998,exempel personeryngres.
inomolikakandidater från1998-07-19,Nyheterexempel Dagens orter

Nyheteroch1998-06-09 Dagensexempeltill Metrovalkretsarna se
exempeltill Dagensarbetaryrken semed1998-07-20, personer

Aktuellt iexempeltillinvandrare seoch1998-07-19Nyheter
Politiken 1998-09-28.

farhågorsidanframfördes å andravaletandra: Inför attdetFör om
personvals-missgynnadebliskullelandsortsborochkvinnor, avunga

valoch i tidigaredetta valiinslaget. Grupper gynnats genomsom
väljarna.flyttaspartierna skulleinomnomineringsförfarandet avnu ner

exempel Dala-tillventilerades semöjlighetDetta somvar en
Åke 1998-07-i NyheterEkdahl Dagensoch1998-07-22Demokraten

valresultat medvetnadelstänktessådant röstande24. Ett ett avavvara
och/ellerkandidatermissgynna vissaväljarna attatt gynnagrupper av

ivissaockså numerärdelsandra storagruppersavmengrupper
iframföralltnämndesavseendetsistnämndaväljarkåren. detI personer

befolkningsrika kommuner.bosatta imedelåldern och personer
justjagröstandede tvåresultatetVilket blev typerna somavav
blevkandidaterdessaBlev det såpresenterat treatt avgrupper

i valetpersonröstandetvidväljarnamissgynnadegynnade eller av
1998

kandidaterförjag andelenredovisartabell 8 personrösterI som
ålder ochefteruppdelningenEndastkategorier.olikatillhör dessa

varitjaggäller ålder hardetförtydligande. Närbostadsort kräver ett
respektiveuppnåddesvilka resultatintresserad yngreavsomav se

mycketdela denvaltdock ocksåkandidater. har storaJagäldre att upp
kandidater.medelåldersavgruppen
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skiljabostadsort, framförallt varitvadambition har,Min utattavser
valkrets deoch dels frånrespektivehuvudorten idels frånkandidater

utifråndelarna". gjortsharperifera Dettafolkrika ochmindre mer
skullekandidaterden förraantagandet det äratt somgruppen av
skullepersonröstandet, och den somsenare gruppenavgynnas

i valet:kandidater ställdekategoriytterligaremissgynnas. En uppav
aktuella valkretsen. Detutanför denbosattaKandidater varsom var

inomocksåmiljöpartiet,kristdemokraterna ochframförallt inom men
kandidater,regionalaellerframståendepartier,andra personer,som

Valkretsar.flera olikanominerades i
jagslag,följande tabellernatabell och de presenterarI av samma

sambandensmåttochsambandsmåttet,dessutom etteta, som
signiñkansnivån.säkerhet,

ålder ochEfter kön,kandidater.olikaförAndel typerTabell 8. personröster av
bostadsort.

Standardavvikelse N:andelGenomsnitt personröster
20532,61,2Kvinnor
26804,11,5Män
47333,51,4Alla kandidater

Signiñkans 0.00Eta 0,05

5871,80.9-29
13712,2år l,l30-44
22264,51,845-59

5492,6l,l60-
473331.4kandidaterAlla

Signiñkans 0,00Eta 0,11

13483,31,6Huvudort
21952.5lAnnanort

9322.00,9Mindre ort
2549,64,8valkretsenUtanför

47293.51,4kandidaterAlla
Signifikans 0,00Eta 0,24

jagscenarierdeandramed detbraResultaten stämmer somav
ochmedelålderni denpresenterade: Män, övre personerpersoner

personröstandet.gynnadesbefolkningscentmmi valkretsensbosatta av

riksdagsvalet 1998. Ii° röstberättigade i valkretsenmed flestKommunen
valkretsen.centralorten ioch GöteborgMalmöStockholm, Gotland,

riksdagsvalet 1998.i" röstberättigademindre 10000medKommuner än
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landsortsbor. Allaochkvinnor,missgynnadesOmvänt personeryngre
kalladesignifikanta. såDeeffekternaochtydligasambanddessa är

betydligtgenomsnittligt störrefick dessutom,rikskandidaterna sett, ett
kandidater.lokalastöd alla deän tre grupperna av

vilkenvid valet. Mengenerelladetvi detta mönstretNu vet att var
detvarandra, ochde ställs ärolika faktorernaeffekt har de när mot

det funnaligga bakomtänkasvad kannågotmöjligt sägaatt somom
försöka besvarajag kommerfrågormönstret Detta attär genomsom

deefteriregressionsanalysermultivariata trestegtregöra gruppernaatt
undersöker.jagförklaringsfaktorer somav

de olikabetydelsevilkenfördockdetFramförallt attär se
kandidaternaför de olikaför andelenharfaktorerna personröster som

ord:med andra FörutomEllerregressionsanalyserna.genomförtharjag
hartotaltvilka faktorertillframkomma settkunnaför att som

variabelnberoendevariationen i denförklara ärför kunnabetydelse att
mellanfinnssambandvilkanågotför kunnaocksådet sägaatt somom

reda påsistnämnda får vivariablema.oberoende Detde olika genom
regressionsanalyserna.olikaderesultatenjämföraatt av

kvadratmetodenminstaskett enligt denRegressionsanalysema har
med observa-regressionslinje bästfinna den stämmerför att som

olika tabellernai de överkommervärdenTvåtionema. att presenteras
regressions-standardiseradeförsta dendetförregressionema: Det är

respektiveeffektvilkenkanbeta sägas mätakoefficienten som
x-variablemaövrigadevilldetvariabel har, näroberoende säga

variabeln.beroendedenvariationen iförklarakonstanthålles, för att
skerförväntade y-värdetförändring i detsåledes denVärdet somanger

övrigadesamtidigtstandardavvikelseförändrasx-värdenär ett somen
R2 denhärvärdetandraoförändrade. Det ärx-värdena är angersom

oberoendedey-värdetvariation iförklaradsamlade andel som
regression.respektiveuppnår itillsammansvariablema

detbostadsort förålder ochkön,kandidaternasharbetydelseVilken
viden frågalyder1998 Såvid valetpersonröstandetstöd de fick i nu
vissavibehöverfå görakanvipå.vill ha Innan svaretsvar

möjligtskalldetvariablema föroberoendedeförändringar att varaav
valtjagålder hargällerdetregressionsanalyserna. Närgenomföraatt

densig ibefinner övrekandidaterskilja utatt somavgruppen
övriga tilldesammanföraochårmedelåldern 45-59 att grupp.en

harbostadsort. HärvadkompliceradeFörhållandena någotär avsermer
kandidaterför de ärvariabler. Entvådennadelatjag somupp
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frånde bor i sin valkretsskiljerochi valkretsen,bosatta ut somsomen
valkretsen."utanförbosattade ärsom

samtidigt imedkan intesistnämnda variablertvå tasDessa
sammanfaller medheltden förstabortfalletdåregressionsanalysen

valtDärför har jagdenrikskandidat påvärdet attett senare.
tabellregressionsanalys iolika variantertvåpresentera av

andelförklararvadregressionsanalyserMultivariataTabell somav
variabler:1998. Oberoenderiksdagsvaletilör kandidaternapersonröster

regressions-Standardiseradeålder bostadsort.ochkandidaternas kön,
beta.koeflicienter,

2 3 4l
.05 .05.05.05Kvinna-Man

Övrig- .ll45-59âr .l2.11
.l0Mindre ort-Huvudortort-Annan -

Övrig- .23Utanför valkretsen
.07.02.01R2 .00

4729-47334733 4475-47334733N:
0,0lSignifikans 0,05 Signifikans

sambandbivariatadevisarRegressionsanalysema att som
analyser.multivariata Förockså vidsigtabell 8 står attpresenterades i

och det berormissgynnades i valetkandidaterKvinnligaexempel:ta ett
ålder ochdet gällersärskilda egenskaperhade några närpå deinte att

ochålderdet gällerförhållandetmotsvarande närbostadsort. På sätt är
bostadsort.

utanförbostadsortstuderat harhittillsjagfaktorerdeAv ensom
särskilt haalltsåförefallerRikskandidatereffekt.valkretsen störst

med ivariabeldennapersonröstandet. Närvidväljarna tasgynnats av
Alfvarians.förklaradandelenocksåhöjsregressionsanalysen

bland deSamuelsson finnsMarianneSchlaug ochBirgerSvensson,
egenutanför sinocksåpartiför sittställdekandidater uppsom

övriga 28i allaoch medtillvi såg tidigare,Alfvalkrets. Svensson, som
Valkretsar.

faktorerandrafrågan vilkaställai analysenNästa är attsteg som
Här-nästblandstödkandidaternasbetydelse för personröstama.hade
ställningstarkvalet hadeföreredankandidaterdegäller det ensomom

ocksåSåtabellen.framgårz variablernaoberoende ärdeKodningen avav
genomfördaderesultatenredovisartabellernaresterandefallet i de avsom

regressionsanalyserna.
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väljarnadettafördelnågon närhaderegeringochpartiriksdag, avi
sinläggaskulle personröst.dehurbeslutsittskulle fatta om

listanplats påochTidigare positioner

vilkagällerdettänka närnaturligtdet attärförstaDen somgrupp
offentligaipositionsinfördelhatänkasskulle kunna avsom

ocksåDettariksdagsledamöterna.sittandede ansessammanhang är
exempeltillsepersonvalsinslagmedländerandraifalletallmänt vara

flerapåtänkas berokunnaskullefördel4. Denna1998,Kuitunen s.
saker.olika

individuelltföruttryck ettröstandet ettsakförsta ärEn att somse
för detfå in representantförväljarnaRöstade attintresseperspektiv. en

till,kännerintresset En representant som"individuella" mansomegna
skallsigtänker tadessutomochför,förtroendekänner mansomman

ikommerproblemeller deharsjälv uppproblem somde mansomupp
denutslagkunnaskulle ettdettadel avområdet. En varaav
frånindividenenskildedentillhjälpconstituency-service

tillvi kännerhjälp,sådanlöftenellerparlamentsledamoten, somom en
Storbritannien.val ifrån

flerharriksdagsledamötersittandesigtänkarimligt attattDet är
ikandidaternaövrigadeväljarkåreni änvälkändafördelar. De är mer

övrigagenerellt änsäkert settuppmärksammades mervalet. De
Johanssonjämförvalrörelsebevakningmassmediemasikandidater

ipartiorganisationemaregionaladedessutomVi att153.1996, vets.
införriksdagsledamöternasittandedestöddeutsträckningspeciellt stor

valet.
riksdags-kandidaterräknatjagharriksdagsledamot varsomSom

Det1998. ärvaletförtidenvidvalkretsenaktuelladenförledamot
fördelarha detänkaskankategori avdennaframföralltrimligen som

iutslagnågotfördelarnaGavjustjag presenterat.ledamotskapet som
fördelningpersonrösternas

iledamotskapEfterkandidater.lör olika typerpersonrösterAndelTabell 10. av
ej.ellerriksdagen

N:StandardawikelseandelpersonrösterGenomsnitt
2736.35,8Riksdagsledamot

44603.11,1kandidatAnnan
47333,51,4kandidaterAlla

0,00Signiñkans0.31Eta
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fördelåtnjötriksdagsledamöternasittandede storvisarTabell 10 att en
sinaplaceraskulleväljarnakandidaterövrigaförhållande till näri

valderiksdagsledamoten attgenomsnittligaDen sompersonröster.
procentandel personrösterhögerhöll såi valetkandidera på nytt en

till 8-någodalltså väghon atteller5,8. Han uppvarsom
riksdagen.tillpersonvaldbliförprocentspärren att

de iha är storriksdagsledamöterna attantogsfördelardeEn somav
utsträckningmindreoch iväljarnakända förredanutsträckning varvar

väljarkåren.iuppmärksammadesigbehovomedelbart görai attav
eller intemångahosprioritetförstasistnämnda nyaDetta envar

invaldabliambitionermedkandidater attvalda genomtidigare nu
personröstning.

kandidateråtminstonedock varfarms ett somDet avgrupperpar
riksdagsledamöter. Dettaenskildaväljarnahosvälkända änännu mer

iFråganregering.ioch ärpartiuppdrag imedpolitikergäller tunga
kändamycketdessapåvaldeväljarna röstautsträckning attvilken

detill ochde kännerkandidateralltsåkandidater. Detta somär som
sistnämndaför.förtroende Denkännatänkaskan stortockså ett

integäller,den stämmabehöver,ochsjälvklarintekopplingen är om
dethuvudsak. Omgälla idockkankandidater. Det antasallaför

olikadeikandidaterlokalafåförhållandevisfinnsdessutom
på setyderforskningenvilketväljarna,kändavalkretsama är avsom

kandidaterde ärkandå85,1998,HolmbergochGilljam soms.
redandejustförsteg atthariksplanet störreännuvälkända på ett genom

uppmärksammade.är
rimligtdetvälkändaspeciellt äralldelespartiledarna ärGenom att

fördel i dettaspecielltalldelesåtnjuter storocksåsig detänka attatt en
1998i valetsådetsammanhang. Var

iEfter uppdragkandidater.för olika typerAndel personröster11.Tabell av
ej.ellerregeringparti och

N:StandardavvikelseandelGenomsnitt personröster
439,724,9Partiledare
115,4 8,7partiledareVice

1296,65,3Partistyrelseledamot
45502.21 lkandidatAnnan , 47333,51,4kandidaterAlla

0,00Signiñkans0,67Eta

146,78,0Regeringsledamot
47193lkandidatAnnan
47333,51,4kandidaterAlla

0,00Signiñkans0,10Eta
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tidigare tabeller så erbjuder tabelli 11tydligaviOm har mönstersett
regering innehavarnai parti ochUppdragbild.entydigännu gavmeren

Allrai personvalet.väljarnadefördelarmycket mestmöttenärstora
fickgenomsnittpartiledarna.för Iresultatetanmärkningsvärt är en

kryssa för sinsitt partifyra inompartiledare väljare att egenen av
detresultatdeldetta tilltidigarevi sågSom ettär stor avperson.

kristdemokraternasAlftill Svenssonstödmycket stora avsom gavs
och BirgerSchyman, Göran PerssonGudrunCarl Bildt,väljare. Men

Valkretsar.stöd i sinafick ocksåSchlaug stortett
regering,parti och/ellerposition ihöghai riksdagen,sittaAtt att en

personvalet 1998.itydligt framgångsreceptmycketalltsådetta ettvar
skall visammanhang. Hurproblematisk i dettadocksakEn är se

denfrånhelt bortseförefaller orimligtnomineringar Detpartiernas att
kandidater.sina Detvaltpartierna ärvalsedelnplats på att gesom

förfördelfleranomineringförmånlig sätt ärnaturligtvis så att enen
kandidatensinverkandet harmedkandidaten. Inte storattnog
positionsinriksdagen enbartinvald iblimöjligheter att genom

fördel iocksåsannoliktvalsedelnposition påhögvalsedeln. ärEn en
eventuellttilldet kommertill väljarnaförhållande när ett person-

betraktas påpartis lista annatkandidat ettröstande. Den toppar ettsom
partietsmassmedia,ochpartietdet änväljarna,sätt, avegnaavav

fördelar i valet.bordekandidater. Dettaövriga ge
väljarna avsågmöjligtdetfallet attsistnämndadet attOm ärär

uppmärksammatspecielltdeeller så harnomineringpartietsstödja
troliga. Attsistnämnda detvalkretsen.i Det ärförstanamn mestpartiets

berorlistornapåuppmärksammade förstanamnenspecielltväljarna
och dekandidaterstödde dessaspecielltpartiernadelvis attsäkert på att

massmedia.utsträckningspecielltuppmärksammades i stor av
riksdagskandidatfördetinnebar toppnamnVilken fördel att varaen

alla partiernastilltagit hänsynhärvalet harlista i Jagpartispå ett
val medgick tillmoderaternade ungdomslistorlokala listor, utom som

flerfall finnsfådet i någrabetyder äni Skåne. Dettai kretsar att entre
valkrets.för parti itoppkandidat ett en

påplatsEfter förstakandidater.lör olikaTabell 12. Andel personröster typer av
eller ej.listan

Standardavvikelse N:Genomsnittandelpersonröster
2088,813,4Toppkandidat

45251,6kandidat 0.8Annan
47333,51,4kandidaterAlla

Signifikans 0,00Eta 0,73
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kandidater toppade partiernasdesåmycket klartDet är att som
mycket hög andelfickvalkretslista/listor i respektive personröster.en

Över förstanamnkandidater stodgenomsnitt föri13 procent somsom
genomsnittligaövriga kandidater.för Denunder 1 procentmot

skillnadenoch8-procentspärrennådde alltså klarttoppkandidaten över
kandidater.förhållande till övrigaiär stor

och placeringenandelenmellanSambandet personröster
genomsnittligatydligt.övrigt Denockså idessutompartiernas listor är

från förstagenomgående vi gårfaller närandelen nästanpersonröster
dettabakomVad liggerpartiernas listor.nedåt påoch vidareplats som

möjlighetbeskedhelt entydigt En ärsvårt attärmönster att ett om.ge
flernominerad, i destokandidat blivitpartis listapålängre ett enupp

föremål föroch bliregenskaper,kandidatenavseenden uppvisar
väljarnasfördelar i stridenbehandling,uppmärksamhet och omsom ger

personröster.
olikasamband mellanbivariatastarkaflera myckethar viNu sett

hållerandelar Huroch deraskandidaternahos personröster.egenskaper
exempeldå tillviktig fråga blirmultivariat analys Envidde omen

enbart beror påtoppkandidatståfördelenuppenbara attden att somav
position ideras tidigaredet gällerspeciellakandidaterdessa närär

självständigockså finnseller detregering,riksdag, parti och enom
i valet 1998.placerat dem påpartiernalistaneffekt den plats på somav

vadnågotkanvi dettablir också sägaIntressant sätt omom
berolandsortsbor kanochkvinnor,missgynnandeväljarnas yngreav

Är underrepre-kandidaterdessadet möjligen så ärpå. att grupper av
uppmärk-jag justavseendendenågrasenterade i något eller somav
de fickförklaringen tilldeldetta kanoch att ettattsammat avvara en
och nâgradessa frågor,påTabell 13stöd väljarnasämre ger svarenav

till.
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andelförklararvadregressionsanalyser somMultivariata av13.Tabell
variabler:Oberoende1998.riksdagsvaletikandidaternalörpersonröster

ochregeringochpartiriksdag,iuppdragbostadsort,ålder,kön,kandidaternas
beta.regressionskoefñcienter,Standardiseradepå listan.plats

4321
.01.O3.O3.05Kvinna-Man
.02.03D3.09Övrig- år45-59

.03.05.05.08ort-Huvudortort-AnnanMindre

.03.23.23.30Övrig-Riksdagsledamot
Övrig-Partistyrelseledamot-

.41.61.6lparüledam-Partjledare iVice

.03.02 -Övrig-Regeringsledamot
-55Övrig-Toppkandidat

.68.47.47.12R2
4475-47334475-47334475-47334475-4733N:

0,01Signifikans0,05Signifikans

och,partisittinompositionhöghariksdagsledamot, attAtt envara
dettavalkretsen,ivalsedelpartissittpåförstaframförallt, att namnvara

tillkomdetkandidat närfördel förvaritharallra envad mest enär som
riksdagsledamotEffekten att1998.valeti varapersonröstande av

jagtolkar attDettaanalysen.iinförs somfaktorerövrigaminskar när
väljarnaspersonröstandet storavidbetydelse varhade störstdet som
massmediernaframföralltfrånuppmärksamhetenochmed,bekantskap

stågivitförefaller attdet att somfördelar.deochpartiledarnaför, som
riksdagsledamot utan"bara"valsedel. Attpartispå varaförsta ettnamn

dettatörstanarnn,ståoch/ellerparti attsittinomposition somhögen
valet.fördel imindreenbartnågot engavsomvar ochålderkön,effektensjälvständigadenhur avdessutomVi kan se

iMän,in.försfaktorer personerefterhandminskarbostadsort nyasom
valkretsrespektiveihuvudortenibordeochmedelåldernden övre som
debesätter mestutsträckningde i störrepåberoendealltså attgynnas

oftaredessutomdeochpartierna attinompositionernaframstående
listor.partiernastoppar

tydligt.mycketexempeltillavseendet ärsistnämndadetiMönstret
57 procentlistornapå motförstanamnen68 procentutgörMännen av

68 procentåroch 5945 toppar avmellanPersonerkandidater.allaav ålders-dennatillhörvaletikandidateralla47listor.alla procent av
ibosattärstårlistorpartiernas somperson46 enPå procent avgrupp. samtligaAvförstavalkretsrespektive namn.ihuvudorten som

dennafrån ort.30kom procentkandidater
tänkasskulle kunnavadpåmåtttvåjagpresenterade somtabell 9I

befolknings-Hurbostadsort:kandidatsgällerdetbetydelseha när en
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kandidaten bosatt ochvalkretsencentralt inom ärmässigt omsom
baratabell ingårrikskandidat eller 13kallad Isåkandidaten är en

rikskandidat ellerBetydelsenvariabeln.förstnämndaden att varaav
förs in.partiernaposition iindikerarvariabelnheltförsvinner när som

tabellen.redovisade i Definns interegressionsanalyserDessa
tydligenandelarerhöll höga personrösterrikskandidater varsom

partiledarna.
Andeleni tabell 13.viktig kommenterasakytterligare attEn är

vilken,vimycket hög. Närframstårvarians vetförklarad omsom
vidå kansitt partikandidat har ipositionledandenågon, en

ivariationenhälften personröstemasförklara nästansammantaget av
på1ståttkandidatendessutomvifördelning. När vet nummersomom

variationen ihela 68förklarakaneller då procentlistan av
och dessutommycket högt,betraktasfårpersonröstandet. Detta ettsom

tabelli 13finns medtagnavariablervärde.högt, Deöverraskande som
sinaspredväljarnahurförklarautsträckningi mycketalltsåkan stor

kandidater-etableradededetriksdagsvalet 1998. Attipersonröster var
förefaller klart.gynnadessomna

valrörelsenInsatser i

förinsatserförhållandevisgjorde attkandidaterenskilda storaMånga
kandidaterVissavaletinför 1998.kandidaturermarknadsföra sina egna

anlitadeNågradetta syfte.medel iekonomiskavalde att satsa egna
antalmedia.och Ettinformationpå reklam, sompersonerexperter

sinframföralltstöd frånfick dessutompersonvalskampanjbedrev
tillkampanjer sedessakunna föraförpartiorganisationregionala att

1998-07-24,NyheterDagens1998-07-20,Nyheterexempel Dagens
1998-09-23.Nyheteroch1998-09-01 DagensNyheterDagens

starktkandidaternasolikaoch dekandidater,till olikaStödet
1998 sevalrörelsenlivligt idiskuteraskomvarierande attresurser,
Nyheter1998-07-19, DagensNyheterexempel Dagensmångabland

1998-07-24NyheterDagens1998-07-22,Nyheter1998-07-20, Dagens
blandlågdiskussiondennaBakom1998-09-01.Nyheteroch Dagens

fördelarskaffat sighadekandidaternaresursstarkadefråganannat om
partiernaFlerafördelningenpå personröster.utslagskulle avavgesom

tillåtelsehade göra.kandidaternaför vadregler attdärför införthade
partiernasbetydelsevilkenomtvistatdetvalforskningen ärInom

detocksåOsäkerheten finns närvalresultat.för derasvalkampanjer har
förvalrörelsenunderinsatserkandidaternasbetydelsengäller av



personval 229påkandidater vinnerVilka1999192SOU

ställa ärfrågornanaturliga attpersonröstema. Defördelningen av
gjordekandidaterutsträckningi somväljarna störreRöstadealltså:

Ellerbudskapkandidatur/sittsinföraför utvalrörelsen attiinsatser
avseendendessaiansträngningarkandidaternasHade0rd:andramed

resultatderasförbetydelsenågon
valrörelseniinsatserkandidaternaskunnadå mätaviskallHur

kandidater-olikadeuppgiftertilltillgånghavarithade omIdealiskt att
underaktiviteterderasochandraochekonomiska resursernas medmignöja atthärdärförfårfallet. JaginteSåvalkarnpanjen. är

sigskaffadekandidatAttindikator.grundläggande, enutnyttja meren,
kandidatenpåkriterium attkan ettinternet.hemsida somsesen förmåstenågot1998 ettpersonvalskampanj. Detta avbedrev varen

deEttseriös.betraktadbliville avpersonvalskandidat somsomen
valetinför attgjordepersonvalskandidat varaktivsakernaförsta en

hemsida.sinlägga ut
blandstödetskillnad inågonfinnsdetdärförblirFrågan om
blandpersonvalskampanjbedrev somkandidaterdeför enväljarna som

övrigaförstödetmedjämförthemsidaläggainnefattade utatt enannat
fallet.såvisar ärTabell 14 attkandidater.

ellerhemsidaEfterkandidater.olikalör typerpersonröster avAndel14.Tabell
ej.

N:StandardavvikelseandelpersonrösterGenomsnitt
1786,04,4hemsidamedKandidat

45553.21.3kandidatAnnan
47333,51,4kandidaterAlla

0,00Signiñkans0,17Era

personvalskampanjeraktivasåbedrevriksdagskandidater178De som
personvals-bättrebetydligtuppnåddehemsidor ettladeocksåde utatt

dettillhänsynmed tagetentydigtöverraskandeMönstret ärresultat.
kandidater-omfattningenpåindikator avbristermåttetsanvända som

litenibaradessutomdetSannolikt ärpersonvalskampanjer.nas Attkandidaten.tillindrog röstersigihemsidanutsträckning som
haförefallerpersonvalskampanj attaktivbedrivithaöverhuvudtaget en

sig.lönat

kommunal-finländskadenikandidaterde51998,3 KuitunenEnligt ansess.
bättreerhållaannonsering ettpåekonomiska resurserstörrevalen satsarsom

personvalsresultat.
förteckningarfrånhämtatsharhemsidorriksdagskandidaters4 Uppgifter om

hemsidor.Tv4-sochpå Torgets
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naturlig ställa sig dockfråga kandidaternasDen är äratt omsom
i hade betydelse också hänsyn till de övrigainsatserna valet när tas

faktorer har redanfaktorerna jag studerat. dessutomDessasom
i andelen förförklarat tredjedelar variationentvåöver personrösterav

det därutöver, och i sig, fördelde olika kandidaterna. Var göraatten
personvalskampanjden insats det innebar bedrivaatt en egensom

förklararregressionsanalys vad andelTabell 15. Multivariat personrösterav som
variabler: kandidaternas kön,riksdagsvalet 1998. Oberoendeför kandidaterna i

påålder, regering, plats listan och insats ii riksdag, parti ochbostadsort, position
regressionskoefficienter, beta.Standardiseradevalrörelsen hemsida.genom

1
Kvinna-Man 01
Övrig- år45-59 02:0:
Mindre ort-Annanort-Huvudort ,03
Övrig-Riksdagsledamot 02
Övrig-Partistyrelseledamot-Vicepartiledare-Partiledare 1
Övrig-Regeringsledamot -03
vrig-Toppkandidat 55 4
Omg-Kandidatmedhemsida .om
R2 .68
N: 4475-4733

Signiñkans 0,05 Signiñkans 0,01

signifikant effekt på andelendet finnsResultaten i tabell visar15 att en
hemsidakandidaten hade lagtden enskilde utpersonröster enav om

tagits till de andrafallet också hänsynalltsåeller Så närär
personvalskampanjkandidat bedrevförklaringsfaktorema. En ensom

efterden tredje starkasteEffektenbättre valresultat.har uppnått ärett
i parti.listan och positionplats på

förklaringskraften i modellensamladetill denNågot bidragstörre
de andraheller påverkas effekteninte.faktorn dock Inte avger

förfaller således hapersonvalskampanjbedrivafaktorerna. Att atten
de övrigadetta gällerför kandidat ochhaft viss betydelse utöverenen

undersökt i dennaaspekter jag uppsats.som
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Avslutning

väljarnaförmed möjligheterriksdagsvaletförstaval det1998-års var
valdeväljareriksdagspartiemas30Knapptpersonrösta. procentat: av
vilkafrågaviktigEnparti, lägga ärväljaförutom personröst.attatt, en

detfår fördetta slagförändringinstitutionellkonsekvenser aven
livet.politiska

de kanmindre, ochellerblikankonsekvenser störreDessa vara
delarflera olikapåverkakanslag.olika Demånga avvara av

rimligt personvalet kommerinförandet attsamhällslivet. Det är att av
riktningbland ipartierna,politiskainom deinre livetpåverka det annat

gällerdettill exempelpartisammanhållning, närminskadmot
verksamhet ipartiernasochvalrörelsearbetetnomineringsarbetet,

relationernaoch väljarna,partiernamellanRelationemariksdagen.
bedrivsvalrörelsemahurväljarna,kandidaterna ochde enskildamellan

säkertmassmedierna kommerbevakasvalrörelserdessaoch hur av
påverkas.också att

kommerförändringenutsträckningvilkenblir iminst intressantInte
förhållandeipolitiska partiernaför demaktminskadmedverka tillatt

sannoliktviktigast blirAllrapolitiskaaktörer i detandratill systemet.
blandförändraspolitikerpolitik ochhureffekterna på synen

Säkert kommerpolitiken.aktörerna inomolikaoch demedborgarna
längreförändrasochområden blidessaeffekterna på störreockså att

valet 1998hände vidVadverka.möjlighetf°ardet attsystemet somnya
början.förstabör bara ses som en

detområdebetydligt mindrestuderat äni dennaharJag ettuppsats
införandeteffekternagällerdiskuterat. Detjag avavsom nyss

invalda iblikandidaterför olikamöjligheterna attpersonval på typer av
har ståttriksdagsvalet 1998effekter vidomedelbaraTvåriksdagen. mer

riksdagenseffekternaVilka blevför mitt intresse:i centrum
kandidaterför olikastödetrespektivesammansättning typer av

införandetberoende påriksdageninvalda iblev14 avpersoner
riksdagen. Dettafyra14personvalssystemet. utgör procent avpersoner

det förstaisammansättningriksdagenseffekten pådirektablev den
invaletberoddefalldessapersonvalsinslag. tvåIriksdagsvalet med av

stöd blandstarktuppnådde så personröstama attAlf Svenssonpå ettatt
invalda,blivitskulleinterikslista,partietskandidater på armarssom

i riksdagen.få platskom att en
deberoende påslog,kandidaterförlorare. 13 attochvinnare 1213

personröstande, andrabland destöduppnådde ut somett stort personer
listordningarpartiernasriksdageniinvaldaskulle blivitistället om

olikartadeMycketinvalsordningar.gällakommitockså skulle att som
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inådde så bra resultatlegat bakom dessa 13förefaller hafaktorer attatt
respektive Valkretsar.sina

erhöllriksdagsvalet 1998 0,4genomsnittlige kandidaten iDen
mindreröstetal Enpartiets personröster.procent grupp avsomav

Framföralltbättre resultat.nådde betydligt mycketkandidater ett var
fick braantal kandidaterfolkpartietcenterpartiet ochdet inom ettsom

personvalet.resultat i
nådde 8-valkretsama, 140kandidater i de olika över179 personer,

riksdagensi riksdagen.bli invalda 87för kunnaprocentspärren att av
allra flestaDevalda påefter valet 1998ledamöter personröster.är av

dedelvalda Enskulle ha blivitdessa personröstema. storoavsett av
de intesådantlades påpersonmarkeringamaavgivna sätt attett

sammansättning.påverkade riksdagens
vidväljarnagynnadeskandidaterdeVad kännetecknar avsom

uppnådde allrakandidatdenAlfpersonröstandet Svensson somvar
kandidaternaframgångsrikapersonröstandet. De 19stöd vid meststörst

sinnådde Alf istöd SvenssonAllraalla Alfhette Svensson. störst egen
kristdemokratiska väljarnadeJönköpings län. 40,6valkrets, procent av

sin partiledare.påvalde här personröstaatt
dedet såtendenser. Generelltflera tydligaövrigt finns attI sett var

bekräftas iförhand komventilerats påhadefarhågor attsom
demedelåldern ochkandidater iriksdagsvalet 1998. Män, övre

gynnadeshuvudorti valkretsensbosattakandidater är genomsom
periferakandidater frånochKvinnor,personvalsinslaget. meryngre

Möjligheter-missgynnades.delar valkretsarnabefolkningssvagaoch av
påverkades alltsåför dessai riksdagentill representation grupperna

dettapåpersonröstandet komtill sättförklaringnegativt. En att utatt se
utsträckninglandsortsbor i mindreochtycks kvinnor,att yngrevara

och departiernainomframstående positionernadebesätter attmest
partiernas listor.dessutom sällan topparmer

kanvadpersonröstandetitydligaste ärDet attmönstret som
fram-nåddekandidateroch välkändaetableradebetecknas klartsom

iframståendeandrapartiledarna ochgällergångar. Det personer
olikadelistor ipartiernastoppkandidatema påpartierna samt

stridenivinnarna personröstema.devalkretsama. Dessa största omvar
personvals-bedrivasigockså ha lönatförefaller detDärutöver attatt en

kampanj.
debetydanderesultatdessamöjlig tolkningEn är att grupp avenav

detta förval gjordei 1998-årsväljare valde attpersonröstaatt gesom
partier, iinom detledande företrädarnaför för deuttryck sitt stöd egna

iskulle resultatetDärmedriksplanet.eller påden valkretsenegna
tänkaskanperspektiv på vadde tvåtala för det andrahuvudsak somav

inledningsvis.presenteradejagpersonröstningväljarnasförklara som
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notabilitets-dennatroligt typdock attdet avvalkommande ärI
påröstningmedkompletteraskommerutsträckning attökadiröstning

Flerpolitikerna. genomutmanare, sometableradetill deutmanare
säkertkommer attriksdagen,ikommachanssin attpersonvalet ser
hjälpfåocksåde attkommerSannolikt avkampanjer.aktivabedriva

strävanden.i sinamassmedierna
Alf1998riksdagsvalet äripersonvaletivinnarenallra störstaDen
förklassifenomenbetraktas ett enmåsteAlf Svensson somSvensson.

kategorierTvåfördelning.gäller personröstemasdetocksåsjälv närsig
personvalet:påvunnitharframlyftasdärmedbörkandidater somav

Alf Svensson.ochkandidaterna,etablerademycketDe
Alf Svenssonsochnomineringsarbete, person-Kristdemokratemas

val.kommandeförbilda mönstertänkasdessutomkanvalsresultat,
inomkandidater ettmellanvalbarainte ettPersonvalsinslaget, som
kampenipartiernamellankonkurrensmedelockså ettparti, utan som

väljarnas röster.om
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personkryssarVälj are

HolmbergSören

menddontbrokenaint"Ifuttryckamerikanskt säger:träffandeEtt
allavisdomformulerasidrottsspråksvenskt genomit. På samma

bådaBakomlag.vinnandeinte påändrabudord etttränares nummer -
medförsiktigsanninggamlakonservatismen attliggeruttrycken vara

Översatt tillfår.vivadinteharvad viViförändringar. vet men
medförsiktigavi bördetbetyderpolitik attkonstitutionell vara
kanFörändringarspelregler.stabilamedviktigtDetförändringar. är

skall någotOchsikt.kortpååtminstoneochförvirringskapa oro,
bredmedochprövningefterskedetskall enändras noggrann

legitima.uppfattasspelreglerviktigtspeciellt attförankring. somDet är
reglerna.intespelarna överensärlyckatblir inteSpelet omom

hävdasvårtdetpersonvalsreformen attärsvenskagäller dendetNär
genomfördesdenförankradoch brett närutreddväldenän attannat var

olikamängdiundersöktsochdiskuteratshadeFrågan1998.i valet en
iPerson-finalmed1950-taletalltsedanutredningarparlamentariska

Fullskale-1993:21.SOU1990-taletbörjanivalskommittén av
SOU1994valetvidantal kommunerigenomförtshade ettexperiment

medreformen,till änljuspartier gröntSamtliga om1996:66. gav
medborgarnablandundersökningarOchentusiasm.varierandenågot

allamajorititetsstöd ibrettdet fannsvisade ett1994vid valet att
ipersonvalsinslagetökatankenför attsocialaochpolitiska grupper

spelreglerna1996.Johansson1995,HolmbergochGilljamSverige
stöd.brettmedochförsiktighet ettunderändrades stora om
högomfattasochlyckasskullereformenför av enFörutsättningarna att

goda.mycketbedömasmåstelegitimitetgrad somav

Väljarperspektiv

viskall1998verklighetenreformen möttegicksedandet närHur
intevalreforrnkapitel. Omi dettaväljarperspektivanalysera enettur

längeöverleva utanden intekanväljarnablandeller fungerarstödhar
harloppetlångadetskadas. Ilegitimitetpolitiskahela det systemetsatt

Vill inteval.ingadetblirväljarnainteStällerväljarna veto. upp
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väljarna blir det inga personval. Legitimiteten i sistapersonrösta avgörs
instans medborgarna. Tycker de inte personvalsrefonnenav om
kommer den inte fungera och bli belastning. Spelreglema måsteatt en
ha klart opinionsstöd i välfungerande demokrati.ett en

Personvalsrefonnen innebär i grunden förändring det gällernären
möjligheten för väljarna idelta politiken. deltagandekanalEn haratt ny

viaDen vill kan röstsedeln inte bara påverka vilkaöppnats. som nu
partier skall i riksdagensitta också vilka skallutansom personer som
sitta där. Såväl den gamla deltagandefonnen, på parti, denröstaatt som

frivilliga. har intepå Vi röstplikt i Sverige. Menrösta ärattnya, person,
vill måste i praktiken också partirösta.personröstaom man man

Personröstning sker via samtidig partiröstning. Man kan säga atten om
vill partiröstning i realiteten obligatorisk.personrösta ärman

Lagstiftarnas tanke och avsikt väljarna skall kunna med ochattvar vara
de valda inom det partiet. Personvals-utse representantema egna

refonnens syfte skapa modell för det Mikael Gilljamattvar en som
kallat inomparti-personval. Syftet inte kandidaternas personligaattvar
egenskaper skulle inverkanfå väljarnas val mellan partierna.större

Gilljam kallar mellanparti-personval GilljamDet 1993:15. Partivalet
skall fortfarande i huvudsak ideologiska och sakpolitiskaavgöras av
faktorer. Personfaktoremas betydelse skall i allt väsentligt begränsas till
valet mellan kandidater inom det partiet. personfaktoremaOmegna
börjar spela roll också för valet mellan partierna harstörreen
personvalsreformen fått oönskad konsekvens.en

Höjd, bredd och djup

analysera politiskt deltagande, deltagandeforrnAtt även en ny som
studium utvärderings-personröstning, innebär alltid klassiskaett treav

kriterier eller dimensioner, nämligen höjd, bredd och djup. Höjden står
för omfattningen, spridningen kvaliteten.bredden för och djupet för
Omfattningen det viktigaste kriteriet. kommerpå Om ingenär sättett
blir det ingen fest. Personvalet fungerar ingeninte personröstar.om
Personvalskommittén trodde sin reform. tippade andelenpå De att

ochskulle bli mellan 30 till 50 i riksdagsvaletpersonröstare procent
ändå högre i de kommunala valen. Förhoppningama grundades depå
danska erfarenheterna. svenska personvalsrefonnenDen är en
modifierad variant modell Danmark. Och ilänge ianväntsav en som
Danmark har hållit sig kring iandelen 50personröstare procent
folketingsvalen lokalaoch kring 75-80 i val.procent

någorlunda jämnDeltagandets fördelningen också viktig. Enär
spridning alla relevanta samhällsgrupper lättare leva medäröver att
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förfördelningsnedmycketdemokrati. En öppnarioch försvara uppen
otillbörligtfårdeltagandehögthar ettkritik ettatt somgrupper
olikadeltagande på sättlägremedOchinflytande. ettatt grupper

kanfördelningjämnEnbristandegrundpåmissgynnas resurser.av
demokrati. Detikonstituerandedock inte norm enensomses

likaharmedborgareallakravetdemokratiska äravgörande att
gällerfrivilligt. Detdeltagandetsjälva ärdelta. Menmöjligheter att

studierJohanssonsFolkepersonröstande.valdeltagande ochbåde av
resultatenliksom1994,kommunerantalpersonval imedförsöken ett

EU-parlamentsvalet 1995medsambandivalundersökningenfrån
i olikapersonröstandeandeleniskillnaderförhållandevis småvisade på

1998:71 FörväntanGilljam1996:198,Johanssonsociala grupper
skulledet på sättpersonvalet 1998första attinför det sammavar

personröstnings-utnyttjandetiskillnadermindreendastuppvisa av
samhällsgrupper.olikamellanmöjligheten

förväntarvi intedockipersonröstandet attgörFrivilligheten oss en
kunskapocholikamedspridning omjämn över engagemanggrupper

viutgårGilljam 1995,ochfann 1994JohanssonPrecispolitik. som
politisktblandvanligare1998personröstningenifrån att var
Gilljam1996:199,Johanssonväljarekunnigaochintresserade
dvsuppseendeväckande, attresultat1998:73. Ett motsatt vore

frekventdeltagandekanal änutnyttjadeoengagerade merenpersoner
ifrågasättandeallvarligtleda tillskulleDet ettengagerade avpersoner.

utformning.personvalsreformenshela
deltagandet,ikvalitetendimension,tredjeDeltagandeforskningens

analyserasvårcentral,helt attDenstudera. ärden svåraste att menär
ochdefiniera mäta.svårtnotoriskt attkvalitetsbegreppet äreftersom

amerikanska.participation sägermindlessvill haIngen mansom
kunskaper,pågrundatdeltagandeönskar är engagemangAlla ett som

naturligtvisvarierarverklighetenöverväganden. Ireflekteradeoch
Somligamänniskor.olikamellanreflektionochkunskapergraden av

valsitt noggrant.harandraslentrianval, övervägtoreflekteratgör ett
såvälinformeradeväljarna ärförutsätterPersonvalsreformen att om

vadhurdvs gör,teknikaliteter,personröstandets omsomman
väljarnaför. Omde stårvadochegenskaperhar förkandidaterna

ålder,kön,exempelvistillhörkandidaternavilkenendast vet grupp -
medpåkategoriröstabarahonkanvalkretsen persondel enav -

måstevill personröstadäremotväljarengrupptillhörighet. Omönskad
vilkahar,kandidaternakompetensvilkentillhon känna t exmer,

småockså påvisarEuropaparlamentetsvalet 1999l frånresultatPreliminära
Hernbomsesocialaolikamellanpersonkryss mandeleni grupperskillnader

1999.
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åsikter de företräder, vilka personligheter de Gilljamrepresenterar
1998:76.

Mikael Gilljams studie personröstningen i EU-parlamentsvaletav
visar kandidaternas åsikteratt det viktigaste skälet bakom denvar
relativt vanliga personröstning. Hela 46,4 väljarnaprocent av
personröstade 1995. Eftersom valdeltagandet lågt blir dockextremtvar
den totala andelen endast cirkapersonröstare procent20 Så här
skriver Gilljam hur de motiverade sin Det klartpersonröst:om
vanligaste skälet bakom valet personröstningskandidatav attvar
hänvisa till kandidatens åsikter i olika frågor...0ch då i första hand
uttryckligen till kandidatens EU-åsikter. Kandidatens personliga
egenskaper och kandidatens grupptillhörighet nämndes knapptav
hälften så många...Hela 94 samtliga personröstandeprocent väljareav
kunde minst skäl för sitt val personlig kandidatett Gilljamuppge av
1998:78. Johansson fann med något annorlunda analysteknik någoten
färre åsiktsröstande 1995,personröstare i Johanssonsävenmen
material åsiktsröstning viktigare kategoriröstningän Johanssonvar
1996:268. EU-parlamentsvalet naturligtvis speciellt medvar ett

lågt valdeltagande ochextremt fokusering på i huvudsak endaen en
sakfråga, vilket kan förklara de relativt positiva resultaten. Men faktum
kvarstår. Det fanns djup, kvalitet, ipersonröstandetett 1995 Deten var.långt ifrån något kan kallas mindless participation.som

detNär gäller varför väljare avstår från pekaratt personrösta
Gilljam och Johansson på och huvudfaktor brist påen samma -
kännedom kandidaterna. Det det klart vanligaste skälet blandom var
väljare inte personröstade både i prowalen 1994 och i EU-som
parlamentsvalet 1995. Att personvalen krångliga eller vissteattvar man
för lite hur skulle relativt ovanligtgöra skäl tillett avståom man attvar
Gilljam 1998:80, Johansson 1996:206. allvarligasteDen svagheten
med hur personvalsrefonnen fungerar både Gilljam och Johansonsom
pekar på alltså den bristfälligaär informationen kandidaterna. Detom

svårtär att intepersonrösta övervägt någonting detvetom man om man
skall välja mellan. Om svaghet återfinns i materialet frånävensamma
valet 1998 det klar indikationär på medier, partierett och kandidateratt
har gjort för lite det gäller föra informationnär enskildaatt ut om
kandidater. Det skulle i så fall signalera kvalitetsbrist. Man kan inteen
kalla till val försäkra sig deutan skallatt väljaatt ärom som
informerade alternativen. Skall vi ha personval värda måsteom namnet
väljarna informerade kandidaterna. Förhoppningen,vara om men

2 Andelen blev högre ipersonröstare Europaparlamentsvaletännu 1999, hela
66 Men eftersom Valdeltagandetprocent. endast blev 38,8 blir denprocent
totala andelen hela valmanskåren endastpersonröstare 26 procent.av



243personkryssarVäljare1999:92SOU

kandidaternainformeradevälväljarnaförväntan,knappast är att omvar
val.kundede övervägtsåvalet 1998, görai ettatt

Opinionsstöd

opinionsstöd. Enlegitimiteti äringrediensernacentraladeEn av
legitimupplevas ävenvisserligenspelregel kankonstitutionell omsom

spelreglerfördeldetloppeti långa ärgillar den. Meninte omenman
sågrundmurade på sätt.fastarebliropinionsstöd. Depositivthar ett

vad deliksompersonvalsreformen,bedömningMedborgarnas av
värderingenförbådefenomenviktigaalltsåpersonval,tycker ärom -

personvalåsiktermänniskorsdärförocksålegitimiteten att ommenav
deutsträckningvilkenimedsambandhamisstänkaskan ett

orsaksfaktorviktigÅsikt troligenpersonval ärpersonröstar. enom
tillpositivaväljare ärpersonröstandet. Hypotesen är attbakom som

jämförtsjälvaockså personröstabenägenhetpersonval har attstörreen
tabellerna liResultatenpersonval.negativa tillmed väljare är mersom

1998.3personvalsreformenvärderadeväljarnahuroch visar2
ansågväljareAndelen attinte.majoritetsstöd fannsklartNågot som

åMen,46endastpersonval bra procent.fördet systemet varvarnya
relativtställningklarinteandelen togsidan,andra varsompersoner

andelenlägreklartkritiker änandelenochprocent, som38 varstor
personvals-ansågAndelen attbra.reformentyckte sompersonervar

ordandramedfannsDet16endastdålig procent. enreformen varvar
bedömningpositivgjordedemföropinionsövervikt avklar ensom

samhälls-alla relevantaiåterfannsopinionsöverviktenreformen. Den
förstödetpositivadetSocialtpartigrupper. settallaoch i vargrupper

blandochblandkvinnor mänblandstarkare än unganågotreformen
uppvisadeAndrapensionärer.bland somän gruppersnararepersoner

genomsnittetpersonvalsreformen änförstöd varstarkarenågotett
människorochsektoroffentliganställda ihögutbildade,småföretagare,

betraktasdockmåsteskillnaderAllalandsbygden. somboende
bedöm-äldstasdeochdemellanskillnaden yngstassmåmycket utom

ansågmajoritet attdetfannsförstagångsväljareBland somningar. en
endastsiffraMotsvarandeprocent.56brapersonvalsrefonnen varvar

år.och 80mellan 71bland38 procent personer

valundersökningarpå dedelentillbygger3 kapitel störrei dettaAnalysema
Statsvetenskapligamedsamarbeteigenomförtcentralbyrånstatistiskasom

sedanriksdagsvalordinariesamtligaviduniversitetGöteborgsvidinstitutionen
urvalmedbesöksintervjuerformgenomförs i avUndersökningarna1956. av
Andelen1998.år000storlek 3Urvaletsvalen.efterochbåde föreväljare var

cirka 80intervju procent.förställde varenuppsompersoner
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BedömningTabell 1 personvalssystemet i olika sociala procent1998av grupper

fråga Vad tycker Du det för personval användes i årets val"systemetom nya som

varken antal överviktsumma
social bra eller dåligt vet braprocentgrupp personer
kön

44 32 17 7 100man 963 +27
kvinna 47 30 14 9 100 854 +33

ålder
18-21 56 25 7 12 100 131 +49
22-30 45 33 13 9 100 304 +32
31-40 41 36 15 8 100 361 +33

2641-50 49 20 5 100 323 +29
51-60 50 30 15 5 100 296 +35
61-70 43 32 18 12 100 230 +25
71-80 38 32 18 17 100 172 +20

förvârvsstållning
förvärvsarbetande 47 31 16 6 100 1053 +31
arbetslös 45 29 13 13 100 136 +32
lörtidspensionerad 40 32 19 9 100 88 +21
álderspensionâr 41 33 16 10 100 299 +25
studerande 47 27 16 10 100 173 +31

yrke
industriarbetare 43 33 14 10 100 278 +29
övrigaarbetare 44 33 13 10 100 344 +31
lägretjänstemän 48 32 15 5 100 157 +33
mellantjånstemân 43 33 18 6 100 395 +25
högretjänstemän 48 28 19 5 100 295 +29
småföretagare 50 27 12 11 100 103 +38
jordbrukare 45 27 23 5 100 40 +22

utbildning
grundnivå 41 34 15 10 100 560 +26
mellan 46 33 14 7 100 729 +32
universitet/högskola 50 26 19 5 100 518 +31

bostadsort
landsbygd 48 30 14 8ren 100 301 +34

mindretätort 49 32 12 7 100 451 +37
stad 45 32 16 7 100 796 +29
Sthlm,Gbg,Malmö 40 27 22 100 258 +18

sektor
offentlig 49 29 15 7 100 688 +34
privat 43 33 17 7 100 1005 +26

samtliga 46 16 7 100 1817 +30

Kommentar: Resultaten omfattar samtliga i års1998 valundersökningsvarspersoner
ñck bedömningsfrågan 1 817.som
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procent1998partivalefterpersonvalssystemetBedömningTabell 2 av

icke-1998riksdagsvaletipanivalbedömningav samtligablankt röstareövrkd mprnpersonvalet csv
4645384948504756574438bra 3122472725323120303335e|lervarken 1613915151971820dåligt 720696775657vet

100100100100100100100100100100100summaprocent 181718534337117936884573193intervjuadeantal
+30+32+29+34+27+39+32+37+50+26+18braöveNikt

personvalförsystemetdettycker DuVad nyalöd:Intervjufrågan omKommentar: bravarkenbra,ganskaellermycketSvarsalternativenval"årets varianvändessom mycketsvaradesamtligablandAndelen somdåligt.mycketellerganskaochdåligteller
dåligtmycketsvarade5 procent11 sommotprocentbra var

personvals-föropinionsöverviktpositivklaråterfannsPartipolitiskt en
CenterpartietsblandutbrettStödet mestpartigrupper.i allareformen var

påröstadeväljareblandochväljare svagast somfolkpartietsoch
förOpinionsöverviktensocialdemokraterna. person-ellervänsterpartiet

ochicke-röstareblandmarkeradklartåterfanns ävenvalsreformen
blandlägrenågotreformenkritiker tAndelen mot 0 mblankröstare. var

förstöd attinte tesenResultatengenomsnittligt.icke-röstare gerän
sjunkandedetbakomfaktorvarithakanpersonvalsreformen en

hadepersonvalet inte attresultatetindikerar attValdeltagandet. Tvärtom
resultatenunderstryksSlutsatsenvaldeltagande.i avmed rasetgöra

valundersökningårs1998iicke-röstare omallatillfrågafrån öppenen
någontingendaInteröstade. angavinte svarspersondevarför en

Deticke-röstning.sintillskäl nyapersonvalettill ettkopplat som
lågadetförsyndabocktillinte utnämnaskanpersonvalsystemet

1998.Valdeltagandet
sambandendast svagthar ettpersonvalsrefonnenVärderingen av

ochkunnigaDekunskaper. mestochpolitiska intressemänniskorsmed
tillpositivamestvisserligen atttenderarväljarnaintresserade vara

Blandkritiska.desamtidigt mesttenderar attde varareformen, men
52ansågkunskaperpolitiskagradenhögstamed den avpersoner

dentyckte22bra procentpersonvalsreformen mot somatt varprocent
väljarnaokunnigapolitisktbland de mestsiffrorMotsvarandedålig.var deblandmajoritetEnnegativa.och 6positiva procent40 procentvar

Kunskapsmåttetprocent.54åsiktbestämdingenhadeokunnigamest
grundkunskaperochpersonkännedom ombådeomfattarochbrettär

sakfrågor.politiska
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på människorEn indikator inte helt på intresseatt ochvar renons
kunskaper personvalet de allra flesta bland kritikernaär attom var
beredda för sin åsikt. Vi frågade helt deatt argumentera öppet personer

ansåg det för personval mycket eller ganskaatt systemetsom nya var
dåligt, vilka deras viktigaste skäl Andelsmässigt det litenärvar. en

vi talar endast väljarkåren16 bland demMenprocentgrupp om, av
hela 95 något skäl. vanligasteDet parti börprocent svaret attangav var

före personfokusering riskerar skymma de sakfrågoratt attperson,
och ideologier partierna står för. Andelen bland de svarandesom som

dylika vanligaste skälet22 Det nästargument procent. attangav var var
informationen kandidaterna blir för bristfällig; för dåliga kunskaperom

kandidaterna procent. Andra vanliga fel15 argument attom var
kunde bli invalda bl kupper och manipulation 14personer genom a

personvalet gynnade kandidater medprocent, 12 procentatt pengar
och informationen kring personvalet varit bristfällig eller8 procentatt

reglerna krångliga förvirrandeoch 4 procent. Konkreta förslagäratt
till förändringar förekom också. pekade åtta påLägre spärrar personer

Lika argumenterade för strykningar3 procent. många ettsom
komplement eller för personkryssen.ersättning Tresom en personer

för möjligheten kryssa för fler kandidatargumenterade ochänatt en en
förordade enmansvalkretsar.person

Resultaten visar tydligt kritiska väljare kunde artikulera varför deatt
negativa till den personvalsreforrn genomfördes 1998. Somvar som

framgår vilka framfördes de flesta kritikerargumentav varsom
negativa till personvalet också framgår fannssådant. detMensom som
också kritiker positiva till personval, de kritiska tillsom var men var
utformningen eller ville ha starkare inslag personval. Enänett av
detaljanalys andra intervjufrågor visarmed hjälp cirka 10att procentav

dem personvalsrefonnen dålig det därföransåg ansågatt attav som var
villede ha personval inte mindre.mer av
Övervikten personvalsrefonnenför positiv bedömningen av var

något markerad efter valet före. Andelen ansågän attsommer personer
reformen bra i eftervalstudien 42 i49 procent mot procentvar var

erfarenheteten reformen fungeradeförvalstudien. Slutsatsen hur iatt av
praktiken förhastad.gjorde människor positiva kan dockmer vara
Procentskillnaden liten och vi detaljgranskar resultaten från vårär om
panelstudie valrörelsen där intervjuades bådeunder samma personer-

och ha förekommitföre efter valet visar det sig inte någon-
opinionsförändring riktning, förskjutningi positiv snarare en svag

uppfattningdet negativa hållet. Bland hade en ompersoner som
efter från positivreformen både före och valet gick 6 procent en

gick och blevhållning till negativ medan 3 vägprocent motsatten
hadepositiva från varit negativa. Helaha 91att procent samma
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slutsatsensäkrastevalet. äroch efter Den attförebådebedömning
reformenbedömningamapåverkadeintepersonvaleterfarenheten avav

mycket.särskilt
intedåligellerbra sägerpersonvalsreformen ärbedömaAtt om

Analysenpersonval.exaktvadmycketsärskilt omanserman merom
reformentillnegativvarförfrågandenpå öppna man varomsvarenav

havilleintemänniskorbådefannskritikernablanddetvisade somatt
personvals-ökavillepersonval ochhelstnågra personer somsom

människorvadanalysdetaljerad anser ominslaget. En avmer
frånResultatenintervjufråga.nyanserad enpersonval kräver meren

ochtabellerna 3iåterfinnsintervjufrågadetaljriksådan mer
ingetföralternativolikapresenterade fyraVi svarspersonema -

finnas,börpersonvalsinslagfinnas,börpersonvalsinslag varaett men
detochfinnas,personvalsinslag börriksdagsval,mindre i årets ettän
börpersonvalsinslagetriksdagvali årets samtdetlagom varsomvar

personval igällde inteFråganriksdagsval.kommandeiytterligareökas
mycketResultatenriksdagsval. ärpersonval igälldeallmänhet. Den

vanligastklart svaretDetsocialaolikasamstämmiga varöver grupper.
detFyrtiofyralagom. procent1998personvalsinslaget avgavatt var

Ännuprocent.personval 17frånavståndheltFå togsvaret. personer
personvalsinslag 14ökatsigönskadede ettfärre attangavpersoner

personvalnågotville haintedeviSlårprocent. sompersonersamman
andelenflerde klartblirpersonval änmindrehavillemed dem avsom

14 procent.29personvalsinslaget, procent motökavillpersoner som
populärastepersonvalsinslaget. DenökaminskahellreFler alltså änvill

nyinfördadetpersonvalgraddenbehålladockåsikten somatt avvar
procent.44representerarsystemet

ochväljareinfördadettill systemetpositiva yngreMest var
Äldrepositiva.minstpensionärermedan varpersonerstuderande var

personval, dvshelttillpositiva utansystemettmestden vargrupp som
procent. Enlivstid 27under derasrått gruppannandettill system som

personvalvalsystemtillpositiv utanjämförelsevis ettockså varsom
procent.20storstadsborvar

stödfickpersonvalsinslag mestökatmedpåTanken ettsystemett
ochtjänstemänbland högremedelåldersblandbland män, personer,

dessablandsighöllopinionsstödet ävenhögutbildade. Menbland
folkligtutbrettNågot17-20 procent.kringendast mestsomgrupper

vidpersonvalsinslagetförstärkningytterligarepåkrav aven
1998.intefarmsriksdagsvalen
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procentÅsikt ipersonval samband med riksdagsvalenTabell 3 om

åsikt samband med svenskaDin personval ivadfråga Allmänt ärsett, om:
följande svarsaltemativ.blandriksdagsval kan väljaDu ett

ökatmindre lagommedinget av
personvals- personvals-personvals-personvals- summa

inslaginslag inslag inslag 1998 vet procentsocial somgrupp
kön

17 11 10017 4312man
16 100kvinna 4417 12

ålder
10054 10 1218-21 168

14 10052 1022-30 13
15 10014 42 1431-40 15

10042 1941-50 17
19 9 10019 12 4151-60

10014 1061-70 23 42
10034 7 2327 971-80

förvärvsstållning
100förvärvsarbetande 16 116 13 441

17 10014arbetslös 10 4613
förtidspensionerad 13 16 10012 3623

18 100álderspensionâr 37 927 9
100studerande 9 1215 5311

yrke
industriarbetare 13 17 10015 4411
övrigaarbetare 19 10017 12 42 10
lägretjänstemän 11 9 10024 10 46
mellantjânstemân 16 12 10018 12 42
högretjänstemän 20 10018 12 42 8
småföretagare 15 13 10016 13 43
jordbrukare 1713 40 10 10020

utbildning
grundnivå 18 10021 12 38
mellan 10015 13 47 13 12
universitet/högsko 9 10016 12 45 18

bostadsort
landsbygd 14 10015 13 47 11ren

mindretätort 17 10014 12 45 12
stad 13 10019 12 43 13
Sthlm.Gbg,Malmö 14 13 10020 13 40

sektor
offentlig 19 44 13 12 10012
privat 15 14 10016 13 42

samtliga 17 12 44 14 13 100

iKommentar: Resultaten bygger antal intervjupersoner l 817 tabellsamma som
fullständ1gaDe formulerade, mtervjuformu-svarsalternativen utförligtvar semer

fråga 34låret och tabell
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procentpartivalÅsikt efterpersonvalssystemetTabell 4 om

personvals-åsiktom
icke-riksdagsvalet1998partivaliframtidainslageti

samtligablankt röstarekd övrriksdagsval mpmcv s

personvals-inget
17161720 1810139132221inslagbörfinnas,

partiervalendast av
personvalsinslagett

finnas,bör menvara
121018151414514mindreâniárets 17

riksdagsval
personvalsinslagett

ochdetbörtinnas,
442937 4450 44475744 5139detlagomsomvar

riksdagsvalåretsivar
börpersonvalsinslaget

iytterligareökas
141692117 17171210kommanderiksdagsval 13
132912912912101310vetinte

100100100100100100100 100100100100summaprocent
18171853471 3317936884573193intervjuadeantal

personval iåsiktDinvadAllmänt ärIntervjufrågan löd: sam-sett, omKommentar: svarsalternativ."följandeblandväljakanriksdagsval Dusvenska ettmedband

olikadeåsiktervilkastuderarvigällerslutsatsen ävenDen om
uppvisarpartigrupperAllatabell 4.hade se enväljarepartiernas
väljareFolkpartietsnyinfördaför det systemet. varopinionsövervikt

någotvill hainteAndelenprocent.positiva 57 sompersonermest
högrenågotpersonvalsinslagetminskavilleellerpersonval varsom
blandprocentkring 35 änellerstöddebland väljare mpsv,som

procent,kd 21ellerprocent,27ellerröstade påväljare mcsom
Önskan personvals-påökaprocent.14 attframföralltpåeller

Stödetpartigrupp.någonipopulärtsärskiltinteytterligareinslaget var
fp,högst 17och procents10lägst procentmellanvarierade somsom

kd.ochm
deåsiktsfördelningväsentligtallthade i somIcke-röstarna samma

blandhögrenågotdockåsiktAndelenröstade.och utangick varsom
genomfördadenstöddeandelensamtidigticke-röstare somsom

detsmåsåSkillnaderna attärgenomsnittet.lägrenågot änreformen var
varithakanpersonvalsreformentillinställningtroliggörasvårt attär att

1998.Valdeltagandetminskandedetbakomfaktorväsentlignågon
klartrelativtuppvisarframtid ettÅsikterna personvaletsom

såInteochkunskaperpolitiskaväljarnasmed engagemang.samband
gradOavsetthotat.nyinförda ärdet systemetföropinionsöverviktenatt
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kunskaper eller förtroendepolitiskt intresse, den vanligasteärav
åsikten personvalsinslaget 1998 lagom. samband finnsDetatt var som
märks främst det gäller stödet för tanken utöka personvals-när att
inslaget. stödet för ytterligare öka personvalsinslagetDet starkaste att

med politiskt intressevid riksdagsvalen finns bland ett stortpersoner
ifrån majoritetsstöd.och goda politikkunskaper. det långt någotMen är

Cirka bland de intresserade och kunniga väljarna25 mestprocent
gäller sambandet medförordade utökat personval. det politisktNärett

denförtroende sig intressant med lägstavisar det personernog vara
tillpolitikerförtroende positiva ökagraden är attmestav som

Bland väljare med högt förtroendepersonvalsinslaget 19 procent. ett
ville personvals-politiker det endast utökaför 10 procent somvar

inslaget.
personvalsreformen sikt förbättramålen medEtt attvarav

valda och därmed minskamellan väljare ochrelationerna
syftet började inte uppfyllas redan 1998. Gradenpolitikermisstron. Det

någonsin tidigare ipolitikerförtroende nådde lägre nivåertvärtom änav
indikerade sambandet mellan lågtvalundersökningarnas historia. Det

personval dock antydapolitikerförtroende och önskan kanmeren om
sikt kandet ligga någonting i förhoppningen personvalet påkan attatt

hjälpa förbättra tilltron till politikerna. det måste tillståstill Fast attatt
relevanta sambandetförhoppningen vilar underlag. Det ärtuntett

svagt.
väljarnas åsikter ochviktigaste slutsatsen från vår analysDen av

personvalsreformen det fanns klart positivbedömningar är attav en
kritik.Reformen berömopinionsövervikt i all läger. Denmötte änmer

personvalsinslaget lagom. Detvanligaste åsikten 1998att var varvar
personvalsinslag ellerantingen ville ha mindreendast minoriteter som

legitimitets-något allvarligtPersonvalsreforrnen inrymmer intemer.
inte det gäller opinionsstödet.problem, åtminstone när

Omfattning

Åsikter det gällerall det centralaoch bedömningar i närära, mestmen
naturligtvis själva personröstandet.personvalsreformenutvärdera äratt

Personvals-punkt besvikelse förOch det blev viktigpå enen
skulle iUppskattningenkommittén. 30-50 personröstaprocentatt

Utfallet blev endast någotriksdagsvalet uppfylldes inte. 29,9 procent;
Även gäller omfattningensiffra. detlägre utredningens lägsta närän

Personvalskommit-och landstingsvalenpersonröstandet i kommun- var
uppskattningen 30-50jämförde medöveroptimistisk.tén Man att

slog fast: I dei riksdagsvalen ochskulle personröstaprocent
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1993:21 sll. Ihögre" SOUblibedöms siffrornavalenkommunala
ochkommunvalenipersonröstande endast 34,5verkligheten procent

landstingsvalen.i28,9 procent
gångenförstamed detsiffrornalågaursäkta dekanMan att somvar

sig kommermänniskor läranvändes. Närpersonvalssystemet person-
inbjuderDanmarkiutvecklingenblickEnbli vanligare.röstandet
har intelärt sigdanskarnaVartefteroptimism.alltförtilldock inte stor
möjlig-utnyttjardanskarAndelenvuxit.andelen personröstare som

deökat underintefolketingsvalen har senasteiheten personröstaatt
under 50ellerhållit sig kringtidenhelahar straxNivåntrettio åren.

folketingsvaletdanskaVid det1997:280.Mouritzen senasteprocent
från 51tillpersonröstade 48 procentminskade andelen procent1998

bliskallpersonröstandetförhoppningenför1994. visst stöd attEtt
medhändevadpåfådockvanligare kan somman seromman

ingick ikommunersvenskade sjuipersonröstandet 1998 som
andelenökandedempersonval 1994. Imedexperimentet sex av

andelen. Iminskadei kommunnågot,kommunala personröstare en
procentenhetermed 5andelenökade personröstaregenomsnitt

Carlström 1999.
totaladendet faktumockså väckasoptimism kan attvissEr. av

44valen 1998depersonröstade i någotväljare treandelen varavsom
kryssaderöstade 1998ochgickdemhälftenBra näraprocent. somav

personkryssandevalsedel. Om ärnågonalltså för något namn
påbörjatväljarkårenhalvaredanvanebildande har nästan vanan.

desig såkänderedan 1998 attAndelen vanapersoner som
De personröstamas19 utgörvaleni allapersonröstade procent.tre var

kärntrupp.
valrörelsen.följdpersonröstandet ökadeOmfattningen avensom

Andelenfler.blevantaleteffekt personröstareKampanjen fick attsom
iendast 21 procentde tänkte personröstaatt varuppgavsompersoner

hadede28eftervalsstudien attprocentförvalsstudien. I uppgav
valrörelsen,underpanelstudienfrånResultaten sompersonröstat.

flervisarvalet,och efterförebåde attmed väljareintervjueromfaiade
ideltatänkthafrån inte atttillmobiliserades personrösta attväljare att

demobiliseradesochgick vägprocentpersonvalet 16 motsattän som
avsikthaft förde sättadetefter attfrånavstå atttill personröstaattatt

från 61EU-parlamentsval, procentdanskai4 ökatharAndelen personröstare
HolmbergochGilljam1994till 781989 procent681984, över procent

1998:89.
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procent.5 avsågpersonkryss stabila9 Andelen personröstare,ett som
också gjordevalet och sedande intervjuades forepersonrösta näratt

väljarevaldagen endast Dendet på 13 procent. stora vargruppenvar
helleroch intealdrig övervägdedock de personröstaatt somsom

panelstudien.iomfattade 62det.gjorde Den procentgruppen
valrörelsen. Mobiliseringenfarligt underlevdePersonvalsrefonnen

misslyckande.reformen frånräddade stortett
personvalet vaddeltagandet i 1998intetotalt blevMen sett

färre kombjudnaoch Allahade hoppatsreformatörema trott. menvar
personröstandetOmfattningentänkt sig.inbjudarna hadevadän

till törhoppningama.levde inte upp

Spridning

spriddskulle bli jämntpersonröstningenförväntandet gällerNär att
förhoppningama bättre.däremotinfriadesolika socialaöver grupper

ungefär likaröstandet påvisari tabellResultaten 5 att person var
kvinnorochsocioekonomiska Mäni de flestavanligt grupper.

privat sektoroffentlig elleranställda ilika ofta, liksompersonröstade
lika oftapersonröstade minstArbetslösaeller tjänstemän.och arbetare

personkryssan-siffror pekarförvärvsarbetande våra attt o msom -
förvärvsarbetande.blandarbetslösablandvanligarede något änvar

allra äldstalika ofta depersonröstadealla åldrarMänniskor i utom som
blandbland giftavanligtPersonval likaoñare.avstod något somvar

ensamstående.

skullede kanske5 procentväljare llmindre attEn angavsomgrupp
inte skulledeförts tilli analysenhar attpersonrösta gruppen som angav

personrösta.
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procent1998olika socialaipersonröstareAndelTabell 5 grupper

personröstandel uppgavsom
Iandstingsvaletkommunvaletriksdagsvaletsocialgupp

kön
man
kvinna

ålder

71-80
förvärvsställning

förvärvsarbetande
arbetslös
förtidspensionerad
álderspensionâr
studerande

yrke
industriarbetare

arbetareövriga
tjänstemänlägre

mellantiänslemân
tjänstemänhögre

småföretagare
jordbrukare

utbildning
grundnivå
mellan
universitet/högskola

civilstánd
gift/sambo
ensamstående

bostadsort
Dlandsbygdren

mindretätort
stad
Sthlm,Gbg,Malmö

sektor
offentlig
privat

kyrkogáng
varjeminst månad
gånger året2-11 om

gäng åretomen
aldrig

hhsamtliga

fråganfåttväljaresamtligahar definieratsProcentbasenKommentar: somsom
riksdags-förnågot 1 984parti, totaltoch röstadepersonrösming personersomom
med-svenskalandstingsvalet. Enbart859 för927 för kommunvalet och lvalet, 1

medfrågan personrösmingingår besvarati analysen. Personerborgare vetomsom
ingår inte i procentbasen.
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återfinner vi dock vissa skillnader i deltagandet iområdenPå några
vanligare på lands-Personröstandet exempelvis någotpersonvalet. var

gäller de lokalamärks tydligast detbygden i storstäderna. Det närän
isambandfinns ingetdet gäller riksdagsvaletvalen.och regionala När

SOM-undersök-frånvi på resultatenvalundersökningsmaterialet. Ser
vanligare påpersonröstningendockframkommerningen att var

personröstade irespektive 27storstäderna, 33landsbygden i procentän
också någotSOM-data Personröstandetenligtriksdagsvalet 1998 var
resultatlågutbildade.bland Etthögutbildadeblandvanligare än som

1996:198,Johanssonoch Gilljam 1995fann 1994också Johansson
gudstjänsttillregelbundet gårKyrkofolketGilljam 1998:71. som

aldrig går i kyrkan, 44människor procentpersonröstade oftare än som
andelamauppvisade bland de högstaTvå26 procent.mot somgrupper

lågabsolutjordbrukare. Ismåföretagare och topppersonröstare var
i riksdagsvalet 1998.personröstadejordbrukama med 44 procent som

oftapersonröstade någotockså änEn mersomannan grupp
Antaletmedborgare.blivit svenskainvandraregenomsnittet somvar

bland dempersoner,begränsat 105i är mengruppensvarspersoner
ungefär densammaAndelenpersonkryssade 33 oavsettprocent. omvar

land ifrån Europanordiskt land,frånursprungligen komde ettett
utanförlandeller från Europa.utanför Norden ett

partierna.olikaspridd deinte lika jämntPersonröstningen övervar
tenderadetillparti attpersonröstaröstade på någotVäljare vänstersom

iAndelentabell 6.borgerliga väljare se personröstareoftamindre än
och mp-väljare.försig kring 26-27riksdagsvalet höll procent s-V-,

någotandelenfolkpartiväljareoch personröstaremoderat-Bland var
återfanns blandFlestrespektive 34 personröstarehögre, 30 procent.

centerpartiet, 38ochkristdemokraternaröstadeväljare som
tätplace-kristdemokraternasochCenterpartietsrespektive 41 procent.

andelarhögauppvisadepartieröverraskande. Sammaintering är
i EU-1994kommunala experimentensåväl i depersonröstare som

Gilljam 1998:75.1996:199,Johanssonparlamentsvalet 1995
mellan olikapersonvaletdelta ibenägenheteniSkillnaderna att

heltdemokratiskt problem. Menskall intepartiväljare ett stortses som
med sigsikt förpersonröstande påden måndet inte. Iproblemfritt är

mellankontakterexempel bättretillgoda diskuteratsallt det som -
depolitikerförtroende kommerökatvalda ochväljare och ett -

personväljare. Imångahartillfalla partierfrämst ettgodheterna att som

till dels6 SOM-undersökningårs nationellafrånkommer 1998Data som
på 800urval 2till delsurval på 600omfattade 5 ett personer.ett personer,

varjepå senhöstengenomförsSOM-studiema70Svarsfrekvensen procent.var
Weibull 1999.Holmberg ochenkätstudier,år i form seav
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utnyttjandet personvals-skillnader ialltsåperspektiv kanlängre av
hurkonsekvenser förväljare fåolika partiersmellanmöjligheten

med mångaöka för partierkanfungerar. Tilltronsystemet person-
Övriga ökad misstro.upplevafåpartier kan tvärtomröstare. en

skullerealiserasgodheter intepersonvalets allaMen även om
skillnader imycketmedpersonvalssystemförmodligen storaett

överleva.ha svårtväljargrupperolika partierspersonröstande mellan att
ochväljarevissa partiersutnyttjasendastdeltagandekanalEn avsom

Personkryssandelegitimitetsproblem. ärfåandras skulleinte av
för mycketskilja sig alltinteutnyttjandet fårfrivilligtvisserligen men

kan dock knappastvaletåterfanns i 1998partiskillnaderåt. De som
gårinte detSpecielltkort sikt.problem attnågotutgörasägas som

inställningen tillmeddel hadetillskillnaderna göravisa attstoratt
personval hartill fenomenetnegativapersonval. Väljare är ensom

positiva. Ochväljarebenägenhet ärmindre änpersonröstaatt somsom
tillbland väljarevanligareattityd någotnegativvi såg tidigare var en

väljare.borgerligablandvänster än

års riksdags-, kommun-iolika partier 1998ipersonröstandeTabell 6 Andel
procentlandstingsvaloch

Iandstingsvalkommunvalriksdagsvalpani
273527v
253226s
384941c
304434
304030m
3137kd 38
223427mp
28,934,529,9samtliga

frånoch kommervalstatistikenofficiellaSiffrorna del denKommentar: är en av
Riksskatteverkets valenhet.
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Sambandet mellan personröstning i riksdagsvaletTabell 7 1998 och bedömning av person-
åsiktrespektive graden procentpersonvalvalssystemet om av

procentandel antal
bedomnlng/åslkl personröstare personer

personvalssystemetbedömning av
bra 38 720
varken eller 22 497

dåligt 22 255
åsikt grad personval i riksdagsvalom av

personvalsinslagInget 13 270
mindre personvalsinslag än 1998 23 194
lagom personvalsinslag 1998 33 712som
ökat personvalsinslag 43 217

FrågornasKommentar: konstruktion redovisas i tabellerna l och

tillkritiskaväljaretydligtmyckettabell visarResultaten i 7 att varsom
personval hadetillnegativaochpersonvalssystemetdet envarsomnya

ochpositivaväljarebenägenhetklart mindre personrösta änatt varsom
Andelenmindre.personval personröstarehahellre ville änmer avsom

bland demendast 181998i riksdagsvalet procent somvar
demblandhela 43personvalville hainte procentöverhuvudtaget mot

resultatetimplikationpersonval. ärEn attville ha avavmersom
automatiskteller mindreökakommerandelen personröstare att ommer

Ochminskarpersonvalmotståndet ännuvarandedet mot mer.svaga
förändraspersonvaltillattitydemaminskamotståndet kommer att om

vidbekantskap ochinlämingsteori ettsocialenligt säger att vanasom
till ökadofta lederfenomen acceptans.

mellansambandetcentralaavseendenoch i mångaförväntadeDet
1998.vid valetåterfannspersonröstandeochpolitiskt engagemang

aktiva,Demokratinspersonröstadeväljare mestEngagerade mest.
iväljare dekunnigaoch störstengageradeförtroendefulla, somvar

Oengagerade,deltagandekanalen.denanammadeutsträckning nya
denutnyttjamisstroende väljareokunniga och sämre att nyavar

iskillnadernatabell visari 8Resultatenpersonvalsmöjligheten. att
relativtfallvissa stora.var

personröstadeintressepolitisktmycketmedBland väljare stortett
gradenmed lägstabland väljareandelMotsvarande42 avprocent.

hela 45Andelen personröstareintresse 25politiskt procent. varvar
myckethadeväljarelilla stortbland den ettprocent somgruppen
väljaremycketdenpolitiker. I störreförtroende för somgruppen

andelenpolitikerförförtroendelitetmyckethadetvärtom ett var
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kunniga väljarnapolitisktBland de27 mestprocent.personröstare
Bland depersonkryssa.möjligheten mestutnyttjade 35 attprocent

ochsambandAllaandelmotsvarande 27okunniga procent.var
förvånas någotkankanskeriktning,förväntadiskillnader går manmen

fråga sig,Varför, kandeintede änstörreäratt manav
kunnigaintresserade ochpolitisktblandflerpersonröstade inte ännu

imponerande.direktinte35-45Andelar kringväljare. ärprocent

förtroendepolitisktkunskap,politiskefter1998riksdagsvaletipersonröstareAndel8Tabell
intresseprocentpolitisktoch

antalprocentandel
personröstare personer

kunskappolitisk
15527dåligmycket
29725dåligganska
51828mede|
42533godganska
21535godmycket

politikerförtroende
2945mycket stort

55533ganska stort
92427ganska litet
25327litetmycket

intressepolitiskt
20142mycket stort
35330ganska stort
53425särskiltinte

5725allsinte

kunskaperochpersonkännedomfrågor omserieKunskapsmåttet bygger omenKommentar:
sakfrågor.politiska

SOM-undersök-fråndatadockkansammanhangeti attEn tröst vara
civiladetifungerarpersonvalsreformen väntatvisarningen att som
oftarepersonröstade någotföreningsmänniskoraktivasamhället, dvs att

Människorprocentenheterfånågramycketinteandra;än mer.menmer
ochkulturföreningariuppdragharellergår på mötentsom ex

civilagenomsnittet. Detpersonkryssade någotidrottsföreningar änmer
detgenomsnittet iaktivanågotockså änaktivistersamhällets är mer

personvalssystemet.nya
Blandpartier.politiskaimedlemmarallaaktivaKlart mest varav

partipolitisktiuppdragformmed någon ettmedlemmar person-av
brukar påPartimedlemmar63mindreröstande inte procent.än som
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Partimedlemmar tenderadepersonkryssade till 50möten procent. m a o
påverkan kandidatutvaletutnyttja den ytterligare kanal tillatt somav

intebetyder många chansenpersonvalsrefonnen innebär. Det attatt tog
ochkandidatsammansättningen vid nomineringsmötenpåverkabara

chanserpersonvalet. Tvåockså via detmedlemsomröstningar utan nya
engagerad.bättre än ärär om manen

personröstandet 1998sammanfattat visar resultatenEnkelt att var
dvsborde jämnt spritt,där detförhållandevis jämnt spritt övervara

det bordeojämnt spritt därdetsocial Ocholika att varavargrupper.
ochpolitiska kunskapermed olikaspritt, dvsojämnt över grupper

engageradepolitisktvanligare blandPersonröstande varengagemang.
blandvanligarePersonröstande ocksåväljare.och kunniga personervar

personvalinställningen tillprincipiellapersonval.gillade Den varsom
ellerdeltagande intebakomförklaringsfaktoremaviktigastedeen av

väljarerelativt lillapersonval.i års Dendeltagande 1998 somgruppen
litenpersonröstade i mycketpersonvalssytemetdetogillade nya

utsträckning.

Kvalitet

parti,röstade påpersonvalet-deltog iinteVäljare ett mensomsom
tydligt vadavslöjar mycketkandidatför någoninte kryssade somsom -

fungerade 1998.personvalet såsom detmedproblemetdet störstavar
information dedålighade förväljarnaproblemetDet attstörsta omvar

personkryssadeväljare inteemellan.skulle välja Närkandidater de som
de intetillskälende viktigastevilkatillfrågades attvarom

de vissteklart vanligasteriksdagsvalet detipersonröstade attsvaretvar
tillhänvisadedemHela 53kandidaterna.för lite procent avom

i tabell visarResultaten 9kandidaterna.otillräckliga kunskaper attom
betydelselöst mmkrångligt,välja,ointresse, svårtövriga skäl att

ocksåskälenda andraenstaka Detnågraendast procent. somavangavs
ochnegativfrekvensmednämndes någon attstörre varvar man

personval 28 procent.motståndare till



person/missarVäljare 2591999:92SOU

inteTabell 9 Skäl för riksdagsvaletpersonrösta i 1998. Andelatt svars-
mtervjufråga respektive procentskälen"öppenpersoner som pa angav

fråga: "Vilka de viktigaste skälen till Du inte riksdagsvalet"personröstade iattvar

procentska

kandidaterna 53otillräckliga kunskaper om
motståndare till personval 28

svårt väljaatt

intresserad personvalav
betydelse, för högsaknar spärren

inga kandidaterfanns bra

krångligtpersonvalet

övriga skäl

491antal svarspersoner

från EU-parlamentsvalunde-med resultatEn liknande tabellKommentar:
defmieratsåterfinns Gilljam 1998:80. Procentbasen harsökningen 1995 i

intervjufråganbesvaradeicke-personröstande partiväljareantalet somsom
fråganeftervalsstudien. icke-personröstare besvaradei Andelen varsom

eftersom87 Siffroma inte till hundraprocent. procentsummerar
kunde flera skäl.svarspersonerna ange

delta i någotinte lättförnuftiga. Det attförefaller högst ärskälenBåda
väljaförväntasalternativdenågontingintenär vet manomman

principielltdelta äri något emot.inte lättLikaså detemellan. attär man
delta itillrekryterasantagligenkan attförstnämndaDen större gruppen

Denblir bättre.kandidatinformationenpersonvalframtida senareom
med.fåblir svårarepersonvalsmotståndare attgruppen av

hade fogkandidaternatillkändede inteklaganVäljamas över att
vilkenundersökt i1956sedanviharvalundersökningamasig.för I

valsedlama.påkandidaternatillkännerväljareutsträckning som
partiväljareAndelenläsning.dysterResultaten somutgör en

harvalkretsendeniriksdagskandidatkanåtminstone egnanamnge en
andrakammar-gamladenpåKandidatkännedomentid.minskat över

Vidtid.enkammarriksdagensmodernadenunderbättretiden änvar
dvsbostadsband,hadeledamöterna1956-68andrakammarvalen när

partiväljamacirka 55-60kunde procentvalkrets,sinbodde i avegen
Videftervalsundersökningama.ivalsedelnpåkandidatnågonnamnge
kanpartiväljareandelenharperioden 1973-98underdäreftervalen som

valkretsenriksdagskandidat i denåtminstonepå egnanamnet enuppge
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aldrig femtiovarit över Den har hållit sigprocent. mellan 44-49
med valet 1998 uppvisandeprocent, 44 ungefär nivåprocent, samma

1991 44 procent och 1994 45 procent. Personvalspremiärenssom
utmärks alltså ungefär grad kandidatkärmedom vidav samma av som
de tidigare valen under 1990-talet. Någon förbättring i kandidat-
kännedomen innebar inte det första personvalet.

Valrörelsen tycks dock ha haft viss kunskapsuppbyggande effekt.en
Andelen kunde någon kandidat något högre ipersoner som namnge var 1eftervalsstudien i förvalsstudien, 44än 36procent mot procent. g
Jämfört med valrörelsema 1985, 1991 och 1994 kunskapseffektenvar

1998. Jämfört med tidigare valrörelserstörre på sextio- och sjuttiotalen
dock den kunskapshöjande effekten 1998 års valrörelse klartvar av

mindre. Vid valet 1960 ökade andelen partiväljare kundet ex som
kandidat från 23 i förvalsstudien till 55 iprocentnamnge en procent

eftervalsstudien Holmberg 1993:33.
Bland de väljargrupper har speciellt bristfällig kandidat-som en

kännedom återfinns väljare endast 29 kundeprocentunga namnge en
kandidat, storstadsbor 27 procent, invandrare blivit svenskasom
medborgare 22 procent och politiskt intresse 16utanpersoner
procent. kännsMönstret igen från tidigare val. Precis tidigare ärsom
också kvinnor något mindre kunniga kandidatnamn 35än mänom
respektive liksom41 procent, lågutbildade har mindre kandidatkänne-
dom högutbildade 36 respektiveän 40 Skillnadernaprocent. har dock
i båda fallen blivit klart mindre de längre tillbaka i tidenän var
Holmberg 1993:34-35. Partimässigt centerpartiets väljare, precisvar

oftast i tidigare bästval, på känna till kandidatnamn. Nästanattsom
hälften centerpartiets väljare kandidatnamn 47 procent.ettav uppgav
Sämst på kandidatkännedom vänsterpartiets väljare med endast 32var

namnFnågotprocent som angav
siffrorDe graden kandidatkännedom vi hittillsöver av som

diskuterat har inte varit korrigerade för nämnande felaktigaav namn.
Om vi sådan korrigering för resultatengör från 1998 blir andelenen
partiväljare korrekt kan något kandidatnamn i densom uppge egna
valkretsen endast 32 hela 12 procentenheter lägre denprocent, än
okorrigerade siffran på 44 Exempel på fel begåsprocent. är attsom

partiledaren eller olika kommunpolitiker.nämna
Om vi också inkluderar icke-röstama i analysen och på gradenser
korrekt kandidatkännedom i hela valmanskåren blir resultatet någotav

7 Resultaten för olika och partiers kandidatkärmedom gäller helagruppers
urvalet 1998, dvs förvals- och eñervalsundersökningama sammanslagna. e
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korrektInternationellt32.istället för är30 settprocentsämre, en
imponerande. Mångasärskiltintekandidatkännedom 30 procent

imajoritetsvalmedländerspecielltsiffror,uppvisa bättrekanländer
iproportionella valsystemmedländerocksåenmansvalkretsar, men

forsknings-internationelladet1997. Iflermansvalkretsar IDEA
har1999Electoralof SystemsStudyComparativeprojektet man
kandidat-kring väljaresresultatjämförbarasamlabörjat att

ländertiotalivalundersökningarsiffror frånPreliminära ettkännedom.
medborgareandelarklart högrevisar1996-98periodenunder som

denkandidat iåtminstonekundekorrekt namnet egnaenange
val.proportionella Imedimajoritetsvalsytemivalkretsen än system

valmanskårengenomsnitt 52ikundemajoritetsvalsystemen procent av
val iproportionellamedkandidat. Inågonkorrekt systemnamnge

genomsnitt 38endast isifframotsvarandeflermansvalkretsar var
StorbritannienochAustralien, USAmajoritetsvalsystemIprocent. som

kandidat. Inågonkorrektrespektive 6052kunde 58, procent namnge
Polen ochSpanien,valsystemproportionellamedländer som

respektive 3026, 38kandidatkännedomen sämre,Rumänien var
kandidatkänne-nivåungefärvillDet säga somprocent. samma

kandidatkännedomenpånivånlågaprocent. DenSverige 30idomen
överraskande. Den rätttvärtomord inte ärandramedSverigei är

proportionella val imedsvenskadetför politiskatypisk system som
flermansvalkretsar.

andelMotsvarandeeñervalsstudien.3 forgäller sompersonerResultaten
förvalsstudien 26i procent.kandidatnågonkundekorrekt varange
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påFigur Andel åtminstone riksdags-väljare1 kan namnet ensom uppge
i procentkandidat den valkretsen 1956-1998egna

procent
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6060
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Åren intervjufråganKommentar: 1956-1964 gällde partiets val-detnamn egna
frågansedel medan fr.o.m. 1968 samtliga partiets Resultatengäller valsedlar. om-

årfattar enbart från från 1956röstande och hämtade eftervalsstudiema. Bortsettär
1960och inte Kontrol-resultaten kontrollerade för nämnande felaktigaär av namn.

årler 1968 1991och tyder för 1964-1994 skall justeras nedresultaten valenatt
med cirka 5-8 procentenheter vill väljareoch uppskatta andelen angerman som
åtminstone korrekt 1998kandidatnamn. kontroll visar andelenEnett att svarsperso-

minst korrekt kandidatnamn 32ett procent.somner uppgav var

kandidatkänne-svenskatill denillustrationpåtagligmycketEn att
hälftencirkabristfällig endast personröstamadomen mycket ärär att av

valkretseni denkandidatnamnkunde någotriksdagsvaleti egnauppge
kandidat-personröstadeinteBland väljareprocent.53 varsom

bland dem36radikaltintekännedomen sämre; procentsämre, men
ochuppgiftenspecificerarvi ännukandidat. Omnågon mernamngav

dekundeandelundersöker hur personröstarnastor namnge vemsomav
cirka hälftenenbartsig ocksåvisar detpersonkiyssat för,hade vara

kunde endast 59eftervalsintervjuemalkunde ett namn.uppgesom
Resultatenför.kandidat de kryssatdennamnet varprocent uppge

deväljareBlandföre valet.undersökningen attiinte bättre angavsom
endast 49kundeiförvalsstudien procentavsåg personrösta namngeatt
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osäkerheten måste ha varitstödjakandidat de tänkte Attden stor
kandidatkunniga väljaredessaendast 66illustreras procentatt avav

valdagen.personröstade påverkligenavsikt personkryssamed atten
avsiktfullfölja sinröstadedem gick och atttredjedel attEn utanav

kandidat.en speciellstödja
högstkandidatkännedomenbaraintedemonstrerarResultaten att var

ocksåvisarpremiär 1998. Dehade sinpersonvalet attbristfällig när
för kunnakunskapnödvändigintekandidatkännedom attvar en

väljarepersonröstade mångaUppenbarligen att vetautanpersonrösta.
Andelen väljareröstade på.kandidat dedenpånamnet person-som

kandidatkännedomformhade någonblandröstade varavsompersoner
kandidatkärmedombland väljaresiffraMotsvarande utan38 procent.

införreflektionövervägdGraden23så hög procent. avsomvar
inteväljarensärskiltha varitintepersonröstningen kan stor ensom

Kunskapsmässigtfick krysset.kandidatpå denihågkom namnet som
mindredekundeinte röstatpersonröstare vemuppgesomvar

förraför.kryssat Dendeihågkomkunniga personröstareän vemsom
högstakunskaperpolitiskamedendast 13rymde procentgruppen

denandel iMotsvarandekunskapsindex.nivå på vårt gruppensenare
21 procent.var

naturligtvisvalrörelsen kanintryck undersnabbaochTillfälligheter
eller inte. Menpersonkryssadegällerdetspelat inha när manom

väljarelättrörligabland deinte högrepersonröstandeandelen somvar
parti 1998bytteväljareblandvalrörelsen, ellerunderpartibytte som

Andelenomvända.detResultatetmed 1994.jämfört snararevar
ochvalrörelsenunderpartibytamabland26 procentpersonröstare var

lägrenågotbåda fallenvalen, imellanpartibytamabland25 procent
respektive 29väljare, 30stabilablandandelensiffror personröstareän

procent.
dekandidatkunskaper,dåligahadeMånga personröstare varmen

väljare. Snarareandrapartiernamellanrörliga änintealltså mer
partibytteväljareandelentyda påkanresultatetDet atttvärtom. som

begränsadpartikandidat iattraktivintryck någon annatunder ett varav
ovanligaallt såkanskeMellanparti-personval blev trots1998. som

frågananalyserapå. Etthade hoppatskonstruktörer sättpersonvalets att
blandpartivalpartisympati ochmellansambandetstuderaär att
cirkatillväljareSvenska röstaroch icke-personröstare.personröstare

bästtyckermed ochsigidentifierarparti dedetpånittio omprocent
ipartinågoträdda införröstandeTaktiskt1994:97.Holmberg att

hundrasambandet intetill ärförklaringarnariksdagen attär en av

verkligendet9 förkontrolleratshar inteResultaten uppgessomnamnom
valkretsen.aktuellai denvalsedelpartietsrelevantapå detförekom
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Mellanparti-personröstande skulle kunna skäl tillett annatprocent. vara
parti tillfälligt stödja partibästa ochavvika från ett annatatt somens

mellankandidat. vi jämför kopplingenpopulär Omnågonlanserat
visaroch icke-personröstarepartival förpartisympati och personröstare

i gradenskillnaddet inte någonsig emellertiddet äratt av
sittinte röstade påandelen väljarebåda fallenpartiavvikelse. I somvar

ochförexakt densamma, 13parti bra personröstarebästa procentnära
bygger på begränsatResultatenför icke-personröstare.12 ettprocent

detDärförspeciellt bland ärantal personröstama.svarspersoner,
analysengenomförviblir desammatillfredställande resultatenatt om

bådeparti blandröstade på sitt bästainteSOM-data,på 12 procent som
icke-personröstare.ochpersonröstare

den lillastudiummycket detaljeratEn omgrupp svarspersonerav
parti någotsitt bästainte röstadeväljare annatutansexton som

på,personröstadekandidat depå denparti, och namnetsom uppgav
fyra demindrevisst Intevisar dock på än sextonmönster.ett av

ochkristdemokraternapåmoderater röstatsomsvarspersonema var
Övriga och olikaandratolvAlfför Svensson.kryssat uppgavpersoner

antyderför. Resultatethade kryssatdekandidater attsom
valsedelpå någonAlf Svenssontaktikkristdemokraternas sättaatt upp

visarresultatetpartiet.ha vunnit åt MenValkretsar kani samtliga röster
marginalenpartiledare förpopulärdet krävdesockså attatt en

mellanparti-personröstande.något litetåstadkomma
partibytensjälva motiverade sinaväljarnaanalys hurEn gerav

anfördeendaEndastslutsatsen.tyngdytterligare svarspersonen
sådana skälandratill partibyte,orsakpersonskälnågra än somsom

partiledarnatillhänvisningarpartiledarna Menmedhade göra.att
partibytareallaSammanlagt 15relativt ofta.förekom procent somav

hänvisade till någonpartibyte 1998skäl för sittnågotuppgav
högrenågotattraherat.bort eller Dethadepartiledare ärstött ensom

medvaletrekord. 1985inte något Ivalen,vid desiffra än senaste men
partiledamaspåpartibytamapekade 26Westerbergeffekten procent av

de allraval motiveraralltid i svenskaGilljam 1993:20. Sombetydelse
ieller åsikterideologiska skälmedpartivalsbeteendesittflesta väljare

1995:47-48.Holmbergochsakfrågor Gilljamolika
skulleväljamastod inte iideologieroch närsakfrågorMen centrum

mycketvisari tabell 10Resultatenpersonröstande 1998.motivera sitt
Mikaelpersonvalet.ideltagandetbakomskäl lågandratydligt att

sittfick motiverasjälvaväljarnakunde visaGilljam näratt person-
åsikter denkandidaternasEU-parlamentsvalet 1995röstande i var

1998:77. MenGilljampersonvaletbakomfaktornviktigasteenskilt
valet meddetspeciellt för justuppenbarligen någotdet envar

endast 8detriksdagsvalet 1998Vid procentdominerande EU-fråga. var
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ideologisksakfråga ellernågontillhänvisadepersonröstama somav
handladeskälenvanligasteDesinskäl för personröst.position som

egenskaperpersonligaellergrupptillhörighetkandidaternasistället om
procentrespektive 2830

riksdagsvaletpersonrösta i 1998. AndelSkäl förTabell 10 att svars-
intervjufrågapå respektive procentskälöppen angavenpersoner som

riksdagsvalet"skälen till Du personröstade iviktigastefråga: "Vilka de attvar

procentskâg

grupptillhörighet 30kandidatens
1region/ort

kön
yrke/klass
ålder

egenskaperkandidatens personliga 28
personen/namnetkände till

pålitlig
kompetent
sympatisk

11personval braär
kandidaten bästvar

åsikterkandidatens politiska
rättighet/plikt röstaatt

få personförândringville
skälövriga

antal svarspersoner

från EU-parlamentsvalunder-med resultatliknande tabellEnKommentar:
definieratsåterfinns Gilljam 1998:77. Procentbasen harsökningen 1995 i

frågan eftervalsstudien.besvarade isamtliga personröstare somsom
frågan 88fick ochAndelen personröstare procent.avgav svar varsom

kundeeftersom fler skälSiffrorna inte till hundra än ettprocentsummerar
Uppges-

ytligastedentillhänvisadesoftastegenskappersonligaDen varsom
Åttakandidaten/namnet. procenttillkändetänkbara att svarspersonen-

Litedetpåkryss sättet.motiverade sitt merpersonröstamaav
kunnigellerpålitligkandidatenegenskapersubstantiella att varsom

gällerdetbådegjorde det närtill; 6sällan procenthänvisades mer
fåÅ mycketdetsidanandrakompetens.ochpålitlighet var

kandidatenfaktoreraffektiva attpekade på sompersonröstare mersom
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sympatisk eller inspirerande. Endast 3 personröstamaprocentvar av
känsloskäl det slaget.angav av

Hänvisningar till kandidaternas grupptillhörighet handlade oftast om
vilken region eller del valkretsen kandidaten kom ifrån 15av som

Övriga gruppreferenser ovanliga, nämndeprocent. 9 procentvar mer
eller klass och ålder. allra flestakön, 6 yrke 4 Deprocent procent som

vilket skulle kunnagjorde grupphänvisning anförde inget skäl,annaten
fråga kategoriröstningtolkas det i många fall änatt var om snararesom

personröstning Gilljam 1998:76.
kände inte till kandidater.majoritet väljarna 1998 några AvEn av

personröstningsfråga kunskapernapå dömavår öppna att varsvaren
alltkandidaterna mycket bland den minoritetäven trotstunna somom

i det inte så underligt endast 8personröstade valet. Då är procentatt
sakfrågepolitiska skäl till personröstningen.anförde ideologiska eller

vad de för iåsiktsrösta kräver kunskap kandidaterna, stårkunnaAtt om
analyskanske också vad de har gjort tidigare.olika frågor och En av

ochväljarnas åsikter i trettiofemtal sakfrågorsambandet mellan ett
benägenheten personkryssa bekräftar personröstamas utsagaatt egna -

med åsikter ipersonkryssande hade mycket sällan1998 göraatt
politikens sakfrågor.

sker inom partierna bör analysen ocksåEftersom personröstning
politiks klassiskagenomföras inom partierna. två svenskAtt av

och kristna värden uppvisarkonfliktdimensioner vänster-höger ett--
i hela väljarkårenvisst samband med benägenheten personröstaatt

personröstningenmycket vi redan dvsinte så änsäger vet, att varmer
tillbland väljarevanligare förekommande bland borgerliga väljare än

väljare befinner sig till högerBorgerliga vänster-vänster.
värdenoch tenderar uppfatta kristnahögerdimensionen att som mer

regressionsanalys medsocialistiska väljare. multipelcentrala Enän
påtill samhällevänster-högerposition, inställning ett satsar mersom

de bådapersonval visarkristna värden och åsikt graden attom av
effektmindre påförstnämnda ideologiska faktorerna har en
personval.principiella pådenbenägenheten änpersonröstaatt synen

vänster-högerposition tendensenindirekta effektEn attsvag av
motsvarandepersonval.finns via åsikten Någonpersonrösta om

Personröstningenkristna dimensionen finns inte.indirekt effekt denav
betingadindirekt ha varittill del och1998 kan alltså sägas aven

kristna värderingar. Menvänster-högerideologi inte mestavmen
personvalpersonröstningen hur såg påpåverkad sommanvar av

sådant.
och partiernasystematisk genomgång inomEn vart ett avav --

och åsikter i olikaväljarnas personkryssadekopplingen mellan
endastfallen inga ellersakfrågor visar i klar majoritet påaven
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dockkunde upptäckassambandfåinsigniñkanta samband. De ärsom
fannssamtliga partiervisst Iavslöjarinte intresse. De mönster.ettutan

officiellasamklang med deimed åsikterväljaretendens atten
partiawikandeväljare medoftarepersonröstade någotpartilinjema än
åsiktsmässigavanligare blandnågotPersonröstninguppfattningar. var

partiavvikare.åsiktsmässigablandpartilojalister än
personröstadesocialdemokratervänsterpartister ochBland t ex

väljareoftaskattesänkningar något änväljare emot sommersom var
personröstningfolkpartietskatten. Inomtill sänkapositiva att varvar

EMU-motståndare. InomblandEMU-anhängareblandvanligare än
villväljarepersonkryssademoderaternafolkpartiet och satsabåde som

väljareoftarevärderingarkristnasamhälle med änpå merett som var
Bland miljöpartistersamhälle.till sådantskeptiska ett var person-

ned påskäravilleblandvanligareröstning något personer som
försvaret.ville bantaintebland väljareförsvarsutgiftema än som

samhällemångkulturellttillpositivaMiljöpartister ett person-som var
tilltveksammamiljöpartisteroftare ettkryssade också än var mersom

partilojalisterfrån regelnundantagetendasamhälle.dylikt Det att
kristdemokra-kunnaskullepartiavvikareoftarepersonröstade än vara

och EMU-Kristdemokratiska EU-EU-frågan.vad gällerterna
EU/EMU-kristdemokratiskaoftarepersonröstademotståndare än

anhängare.
intekanpersonröstningen 1998påkvalitetenvad gällerSlutsatsen

riksdags-det gällernegativ, åtminstoneövervägande närbli änannat
färrekapitel.i detta Närför intresset änivalet har stått centrumsom

de hadekandidatendanågon attväljarna kanhälñen somnamngeav
kanpersonvaletdeltog idemhälftenendastemellan ochvälja somav

personvaletinseinte svårtför, detkryssadede attär attnamnge vem
kandidaternakunskapensedantänkt.det Attfungeradeinte omvarsom

dehosmycketvarithapolitiker tycksoch tunnpersonersom
baraunderstrykerkände till någotpersonröstare namnenomsom

okunskap.i dimmautkämpadespersonvalet 1998ytterligare att aven
ting.praktiskaandrakryssade ochhurinte okunskapMen manom

krångligt ellerpersonvaletklagade påfåMycket att varsvarspersoner
personvalsyste-i dettill grundernakändeVäljarnasvårförståligt. nya

88visadevalundersökningi 1998 års attkunskapsfråga tEnmet. ex
kandidat, dvsförbehövde kryssa attintevisste attprocent enman

Riksskatte-utförd förSifo-undersökningfrivilligt. Enpersonvalet var
deendast 3visademed valet 1998 procentsambandverket i att av

hur detvisstede intetillhänvisadepersonröstadeinteväljare attsom
självaintealltsågällde1998Dimman1999.Carlströmgick till

okända.heltfalli de flestaDekandidaterna.personvalet utan var
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Okända kandidater inget personvalger

knappast med inteMan kan personrösta gott samvete vetom man vem
på. flesta svenskar kände inte till någontingDeröstar omman

kandidaterna därför röstade de bara på parti och inte på någon1998,
beteende kan tycka. kan undrahögst hedervärt ManEtt manperson.

kryss kännade mångaöver personröstare ett utansatte attsom ensmer
utgjorde cirka hälften allatill de röstade på.på den Denamnet av

i riksdagsvalet.personröstare
fåförklara eller så vill bortförklara såEtt sätt attatt om man- -

kandidater hänvisa till kognitivkunde någraväljare är attnamnge
forskningsresultat kring väljares förmågapsykologi och amerikanska

kandidatnamn och andra politiskakonkret informationminnasatt som
valrörelse. Forskningen visarde översköljs med underfakta atten

Konkret information förflyktigastenderar kort.väljarnas minne att var
informationen gjort sininte innebära intesnabbt. det behöverMen att

framförallt affektiv kan kvarståverkan; effekter ävennaturatt omav
Forskning i harförsvunnit in i glömskan. USAden konkreta kunskapen

kan förekomma Lodgeinformationsprocesserdemonstrerat sådanaatt
teorin amerikanskaaktuella kallas på1995, Rahn 1994. Denm m

processing. den kanof information OmThe on-line model stämmer
ochkandidatkännedom ha varit bättreväljarnas bristfälliga mer

självaverkligen begav sig underaffektivt verkningsfull detnär
den psykologinefter valet. kognitivavalrörelsen vi kan Menän mäta

väljarkåren inteförklara halvaf°ar förlåta; det bortsvårt änär attatt mer
hälften den mindrekandidat ochkunde enda att gruppavnamnge en
ihåg de på.personvalet inte komväljare deltog i röstatvemsom

klart positiva1998personvalssystemetDet änmöttes av mernya
klarPersonvalet hade stödsentiment bland väljarna.negativa enav

positivapolitiskasociala och Deopinionsövervikt i alla grupper.
för delargrusades dockförväntningarna inför premiären stora av

för dem.kandidaterna förblev okända Närai medväljarkåren och att
bristandeutpekadepersonröstadehälften de väljare intesomav

avstodtill deviktigaste skäletkännedom kandidaterna det attsomom
valaltemativeninformationBristandefrån personkryssa.att om

för detPremiärenfrånhindrade många väljare personrösta.att nya
okändamedlyckad. PersonvalSverige blev intepersonvalssytemet i

ingen höjdare.kandidater är



269personloyssarVäljare1999:92SOU

Litteratur

Justitiedeparte-Stockholm:valrådet.för1999. PMJanCarlström,
mentet.

forInstituteDiskett.1999.Electoral SystemsofStudyComparative
Michigan.Arbor,Research,Social Ann

personpåochpersonval röstarVadMikael 1993. ärGilljam, vem
tillanslutningStudieroch iparti.red PersonWesterstâhl,I

Ökat 1993:63.personval. SOUbetänkandePersonvalskommitténs

Gilljam, M.person. IpåocksåAtt1998. röstaMikaelGilljam,
Stockholm:Europaparlamentsval.förstaSverigesHolmberg,

Juridik.Norstedts

Stockholm:val.Väljarnas1995.HolmbergMikael SörenGilljam,
Juridik.Norstedts

Thedéen,ochPerNäsman,Holmberg, Sören,Hembom, Hans,
med 1999sambandVallokalsundersökning iSVT:s1999.Thorbjörn

Television.SverigesStockholm:Europaparlamentsval.års

Minskandevalsystem:Nuvarande1993.Holmberg, Sören
red PersonWesterståhl,personröstare. Ifåochkandidatkännedom

betänkandePersonvalskommittenstillanslutningStudieroch iparti.
Ökat 1993:63.personval. SOU

theComparedIdentificationParty1994.Holmberg, Sören across
ElectionsedsThomas E. atMann,M.Jennings, KentAtlantic. I

Arbor:Miller. Annof E.WarrenHonorAbroad. Essays inanaHome
Michiganof Press.UniversityThe

framtidLjusnande1999.redWeibull, LennartSörenHolmberg,
SOM-institutet.universitet:Göteborgs22.SOM-rapport nr

Intematio-TheStockhom:Electoral Design.Handbook of1997.IDEA
nal IDEA.



Väljare270 personlayssar SOU 1999:92

Johansson, Folke "Personrösming.1996. I Utvärderat personval.
Betänkande Nomineringsrätts- och valkretskommittén. SOUav
1996:66.

Lodge, Milton, Steenbergen, and Shawn,Marco R., TheBrau 1995.
Responsive Campaign InformationVoter: and the Dynamics of
Candidate Evaluation. PoliticalAmerican Science Review, 89: 309-26.

Mouritzen, DenP.E. 1997. personlige stemmeafgivning. Elklit,I
Buch redJensen, R. Kommunalvalg. Odense: Odense Universi-og

tetsforlag

Rahn, Wendy Aldrich, John and Borgida,M., H., Eugene 1994.
Individual and Contextual Variations Political Candidate

Appraisal. PoliticalAmerican Science 88:Review, 193-99.

ÖkatSOU 1993:21 personval Betänkande Personvalskommittén.av.

SOU 1996:66. Utvärderat personval. Betänkande Nomineringsrätts-av
och valkretskommittén

Westerståhl, red ochJörgen 1993. Person Studier anslutningparti. i
Ökattill Personvalskommitténs betänkande personval. SOU 1993:63.



2711999:92SOU

varförochpersonröstarVem

JohanssonFolke

detställervalpolitiskai allainförspersonröstningtillmöjlighetenNär
enskildekrav. Densåvälmöjligheterinförväljarna nyasomnya

företrädaskallpåverkaytterligare sättfår attVäljaren ett somvem
kompletterakanVäljarenrepresentativai det systemet.honom/henne

kandidatvisspåmedparti röstvaletgrovkalibriga endet enavmer
driverelleregenskapvissharkandidatenden enjustbyggd på att en

helafårdär hansituationi taVäljarenparti stårvaletåsikt. Iviss enav
för.stårpartietåsikterdessaförföreträdareochåsikterpaketet somav

någotmarkeramöjlighettillkommer attpersonvalet somMed en
sakfråga. DetellergällervadviktigtsärskiltVäljaren personvaraanser

utnyttjarväljarevilkaintresseuppenbarligen att somstort seär av
fårvilketoch pådet sättsyftevilketmed görmöjlighet, mandenna man

ställningstagande.sittförinformation/underlag
iförändringarmed ettkänsligtgratis. Dethelt ärIngenting är

vikundevisst Detpå sätt.sig fungerarlärt ettväljarnavalsystem som
förstadetocksåeuropaparlamentsvalet,förstadeti varkonstatera som

intrycketfickväljareantalobetydligtintepersonröstning. Ettmedvalet
krävandesåupplevde detta attoch vissamåste personrösta somatt man

valetideltafrånavstoddetill attskäldetta attde somangav
allavidväsentligsjälvklartInformationen är1996.Johansson

skallvalsystemetiförändringarvidminst geoch inte somförändringar
denipersonvaletpolitiken. Förpåverka attmöjlighetlikaalla att

stödsdetocksåkrävsfungera attkunnaskall avmodellensvenska
dettaundersöka hurskallVikandidaterna.enskildadeochpartierna av

hurstuderaskallviochpolitikerhoshandlingord ochistöd utser
möjligheten.dentill sigochväljarna tar nyaaccepterar

Primärtområden.tvåpåteoriertillkopplaskanPersonröstning
sigDettarepresentativa tarsystemet.detpersonröstningenförändrar

kandidatervilkapåverkaväljarnaförmöjligheten attdenuttryck i nya
personegenskapergälladelskandem. Dettaskall renarepresenterasom

Termenvissföreträda grupprepresen-kandidatdär antas grupp.enen
sammansättningenutsträckningvilkenianalyseritation har använts av

bakgrund överenspersonlig stämmergällervadvalda representanterav
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med väljarnas Dels kanmotsvarande egenskaper. väljarnas preferenser
förväntas företrädaha med kandidaterna kan vissagöraatt att typer av

åsikter/handlingslinjer. det eller olika kriterierOavsett ärom samma
tillämpas personröstning traditionelli i nominering, så detärsom som

givetvis fråga förskjutning i inflytande från aktiva i parti-om en
väljare. Centralt hur vilkaorganisationerna till partiets många ochär av

partiets väljare gillar och eventuellt också utnyttjar möjlig-densom nya
Jfr Esaiasson/Holmberg Westerståhl/heten påverka. 1996 ochatt

Johansson 1981
relevant för studium personvalandra teoriområdetDet ärärsom av

Ävendeltagande/politisk participation. vi väljerpolitiskt attom
politiskt deltagande relativt och inkluderabegreppetavgränsa snävt

försök påverka politiska beslut, ingår tvekanendast såatt utan
personröstning i sådant deltagande. kan ytterligareMan göra en

syftetdistinktion här avseende med personröstningen. Vill man som
personröstande väljare i första hand påverka hur uppsättningen av

främst frågapolitiska skall detärrepresentanter utse om en
Villkomplettering det representativa däremotsystemet.av man genom

viss åstadkomma den åsikt i viss konkretpå kandidatrösta attatt en en
han/hon står för får politiskt genomslag kanfråga person-som

politisktröstningen tvekan ytterligare formutan ses avsom en
form förutomdeltagande. tillkommer röstning och kanEn ses somsom

insändare. Jfrparallell med demonstrationer eller skrivaatt tt.ex. ex
fråga givetvis vilkenParry/Moyser/Day intressant i1992 En är

ellerutsträckning kommer in och påverkar partiernanya omgrupper
tidigare partipolitiskt aktivadet tillhör redanär personer som grupper

vill öka sitt inflytande.som
analys såväl det representativa funktionEn systemets somav

i formpolitiskt deltagande kan inriktad vad inträffarsom avvara
Ofta analys svårgenomforbar,påverkan på politiska beslut. sådanär

frågor.allt täcka bredare spektrum Manframför vill ettom man av
aktiva i syfteväljer ibland, vilket vi också här, vilkagör äratt se som

Bakomfå i syfte påverka vissa beslut.vissa kandidater eller attatt
får denanalys ligger antagande i det långa loppetdenna ett att somom

frågeställningen, huraktiv inflytande. den här aktuellaInomär större
teoriområdenapersonröstningen sammanfaller de två nämndafungerar,

delvis fråga undersöka hur påanalyssynpunkt. Det är att man serur om
vianvänder sig den. Specielltpersonröstningen och vilka närsom av

emellertid finna skälskälen till personröstning kommer vipå att attser
eller den dessa tvååterkomma till frågan den andraom ena av

givetvis också tänkbartteorianknytningar relevant. Detär är attmest
väljareolikaden relevanta anknytningen varierar förmest grupper av

och eventuellt också mellan olika val.
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tillmöjlighetenutnyttjarvilkafrågeställningensiktPå längre är som
vilkaframkommerdemokratisynpunkt. Härväsentligpersonval mest ur

valsystemet. Näriinslag systemetjust dettapåkan vinnasomgrupper
likadetochdettillinställningen acceptansendäremot avavärär nytt
ochväljarnasmed någotanalysendärförVi börjarintresse. omstort
hurochagerandepartiernaspersonvalsinslaget,politikernas syn
ochmedborgamivåtillviDärefter gårpåverkas. övervalkampanjema

möjlighetenanvänder sig attochväljarnahurundersöker avser
vi därpersonröstning knytertillmotivenanalysI anpersonrösta. .aven

representativai det systemetändringfrämstdet ärtill frågan enom
politisktförförutsättningarnapåverkarocksåpersonvaleller om

deltagande.
kommunaladeninriktadehandförstaistudiernaempiriska ärDe

samtligaförkandidatersamtligatillenkätfrågorställtharVinivån.
flertaletförvalledareintervjuatochsvenska kommuner avsjupartier i

ställtocksåviharkommunernade sjuIkommuner.i dessapartierna
kommunväljaresvenskavi uttalarväljarna. Närtillenkätfrågor omoss

principiiväljaretill större,enkäterpå ettdettagenerellt bygger
sjudevilketikommunerurvalrepresentativtochslumpmässigt av
fåmöjlighetundersökningsdesign attingår. Dennakommunerna ger

allmänhet.iväljaresvenskagällerresultatfram som
harväljarnabeträffarVadkommunnivån.enbartinteStudierna rör

samtligapåpersonvalsinslagetjämföraochanalyseramöjlighetvi att
Enkätunder-kommunalval.ochlandstingsvalriksdagsval,nivåer;tre

vifrågordeval. Flerasamtligadelardessai tre nutäckersökningen av
försökenmedsambandipolitikertillocksåställdespolitikernatillställt

tillmöjlighetvissdärmedVi fårval.årsi 1994personvalmed
frågorfleraharmotsvarandePâtidpunkt. sättmed dennajämförelser

1994försökenmedsambandbåde iidentisktställtsocksåväljarnatill
jämförelse-ocksånågoteuropaparlamentsvalet,ioch gersom

möjligheter.

personröstningtillAttityder

diskussionenomfattandeganskai denochtid somlångaUnder den
socialdemo-alltframförsigställdepersonval,införandetföregick av

nivån.nationelladenavvaktandeganskavänsterpartietochkratema
stämdei centrumkandidatenenskildedenställaAtt merpersonsom

ideologier.partiersdessaidraggrundläggandemeddåligt överens
införandeBeslutetpartierna.borgerligastället deiPådrivande omvar

medsambandistudiernaframgickstrid. Detpolitiskdock avutantogs
principiellt inivånkommunaladenpåpolitikernaförsök1994 års att
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viss utsträckning ställning till personvalettog efter partilinjer. Väljarna
positiva partisympati, det finnsoavsett mindrevar skillnadermen som

går i riktning på politikemivån. När vi kommersamma in på densom
politiska aktiviteten, bedriva kampanj föratt politikerna och att

för väljarna,personrösta så det överhuvudtagetär svårt någraatt se
systematiska partiskillnader Johansson 1996. frågaI där ställnings-en
tagandet knyter till grundläggande ideologisyn torde inte haan man
anledning kommunpolitikemaatt tro dåligtatt informerade devar om
nationella partiernas ståndpunkter. Det förefaller sannolikt attmer man
gjort annorlunda bedömning med anknytning till kommunalpolitiskaen
förhållanden.

Inför 1998 års val hållningen till personvalet från centralt hållvar
avsevärt reserverad från flera partier. Den tidigare tendensen tillmer ett
vänster-höger-perspektiv i Ävenpå personröstning borta. isynen var
partier där principiellt positiv till personröstning hademan var man
börjat riskenöverväga partiet skulle kunna förloraatt kontrollenav

vilka i förstaöver hand blev invalda. Detta uppfattadesom man som
mindre önskvärt. I uppenbart syfte begränsa frekvensenatt av person-
valskampanjer vidtog olika åtgärder krav på kandidaternaman attsom
inte awika från partiets linje eller krav på överlämna eventuellaatt

ekonomiskaextra till partiet. Skillnaderna ihållningssättresurser var
dock mellan partierna ochstora också inom parti i olika delarsamma

landet.av



varföroch 275Vem personröstar1999:92SOU

personröstning procenttillpositivaAndel väljareTabell 1
AntalKom-Lunds-Riks-

intervju-munal-dags- tings-
valetvaletvaletParti personer

34254549 lVänsterpartiet
l4556 l5250Socialdemokraterna

23267672Centerpartiet
37l7969 74Folkpartiet

5770 l6569Moderaterna
365696466Kristdemokraterna

4 l67 I6072Miljöpartiet
4767646 lLokaIt/regionalt/annat

3066645959röstandeSamtliga
fåttdåligt möjlig-bra ellerdetFrågan Dulöd: Tycker är attKommentar: att man

väljarnaandelredovisasårets vaI tabellenlienskildhet rösta avatt person
iAttitydernabra med personval.eller Guns/wbraMyckedet ärattsom anser

intervju-kommunväljare. AntalViktningval.röstning ivalrespektive mot samma
riksdagsvalet.avserpersoner

partiröstandesamtligaprocenttredjedelar 64tvådetI avnärmaste
ipersonröstningmedGanska braellerMycketdetväljare ärattanser

mindremarginelltinställningen ärinnebärkommunalvalen. Det att
mellanjämförelseEn1994.försökskommunemaidenpositiv än var

dock påvisarväljareborgerligarespektivesocialistiskahosattitydema
ochpositivamindreväljareSocialistiska äråsiktsskillnad.ökaden

valårs1998vid änpersonröstningtillpositivaväljareborgerliga är mer
tillpositivamindrenågotväljarnaTotalt är1994.försöket setti

kommunalvalen.ilandstingsvalenoch änriksdags-ipersonröstning
blanktsvarande röstatgenomgående. Dehuvudsaki somMönstret är

personröstning,tillnegativaöverhuvudtaget ärinteeller röstat mer
ävenmed 2-3 närsjunker procentpositivaandeleninnebärvilket att

inkluderas.dessa
personröstning äntillpositivanågotväljareKvinnliga är mer

valen.kommunalai detydligsärskiltSkillnadenväljare. ärmanliga
mindrepåtagligtäldre,ochår är60åldersgruppen,äldstai denVäljare

minstärDenpersonvaltill än sompositiva gruppgrupper.yngre
utbildning.obligatoriskenbarthardepersonröstningtill ärpositiv som

medMycket/Ganska bradethälften ärmindre attnågot änHär anser
depositiva änsektoroffentlig äriarbetarpersonröstning. De mersom

varitellerdeLikaså ärsektor. ärprivatisysselsatta somärsom
harintedepositivamindre änland någotnågot somimedborgare annat
tillpositivmindreärYtterligarebakgrund.sådannågon somgruppen

servicenkommunaladendeövriga attpersonröstning ärän ansersom
kommunaltillinställningennegativadåligt. DenMycketfungerat
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service kopplad till negativ attityd till personröstning iär en mer
samtliga val.

Tabell 2 Ande1 positiva till personröstning -
alla röstberättigade

Riks- Lands- Kommu- Antal s ars-
dagsvalet tingsvalen nalvalen personer

Procent
Iknuli 57 56 62 3430
Kön
Mun 56 54 60 16228
Kvinna 58 59 64 1802
Ålder
18-24 69 63 70 342
25-29 54 55 60 271
30-39 56 55 60 533
40-49 60 57 63 623
50-59 63 64 67 66
60- 51 51 58 942
Utbildning
Obligatorisk 44 44 49 1008
Ob1ig,+2 55är 56 60 1116
Treårigt 63 62 69 548gymnasium
Högskoleutbildning 65 63 68 793
Kommentar: Andel de röstberättigade det Mycket bra ellerärav attsom anser
Ganska bra med personval. Viktning kommunväljare. individerAntal attity-avser
der i riksdagsvalet.

valKommunpolitikerna i de sju kommuner vi studerat i årets är
kollegor 1994.påtagligt mindre entusiastiska inför personval sinaän

tillfrågades fjärdedelar detkommunpolitiker 1994 ansågNär tre att var
Johansson 1996Mycket eller Ganska bra med personröstning.

positiva deVisserligen politikerna från försökskommunema änvar mer
positiva idagkom från kontrollkommuner, andelen ärtre mensom

kontrollkommunema Tillmindre den i de 1994.än även trevar
där politikernavisso ingår i urvalet från två kommuner1998yttermera

fick också försökskommunema,sin 1994. Det ärge syn en av
fallenVänersborg, kontrollkommunema, Lidköping. bådaoch Ien av

Skillnaden dockandelen positiva politiker mindre 1998 1994.än ärär
mindre vad den totala siffran visar.något än
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på personröstning iKommunpolitikernasTabell 3 syn
de olika valen.

besva-AntalKotnmu-Landstings-Riksdags- som
frågannalvaletvaletvaletProcent rat

107953 5755Samtliga
10717 2318Vänsterpartiet
334363437Socialdemokraterna
12787 9088Centerpartiet
95797377Folkpartiet
83726763Kristdemokraterna
19172 7672Moderaterna
7748 5352Miljöpartiet

Övriga 82555451partier
Kön

6325956 55Män
4555554 51Kvinnor

Ålder
3556054 5518-46
36756525447-55
3565553år 5756-

erfarenhetTidigare
4776460 60invald. varit

tidigareledamot
invald. varit

14251 5454tidigareledamot
lnvald första

188575354sängen
varitlnvald.

2544848 44tidigareledamot
personvalmedFrågan Du detlöd: Vad tyckerKommentar: systemet somnyaom

Mycket bra ellerprocentandelårets Siffrornaval.anvandes svaratanger soml
Ganska bra

partiernaborgerliga mestdeförnivåkommunal representanterärPå
politikerochMiljöpartirepresentanterpersonröstningen.tillpositiva

företrädareblandochpositivamindrenågotpartierlokalatillhör ärsom
andelensocialdemokraterna är person-ochvänsterpartiet ansersomfor

borgerligadeblandvad den ärhälftenmindrebra änröstningen av
positiva ännågotocksåpolitikerManliga ärföreträdarna. mer
kommunaladegälleruppfattningiskillnaderkvinnliga. Dessa

någotpolitiker ärval. Yngresamtliga merpå trepolitikernas syn
påtagligkommunalvalet. Enipersonröstningtilläldrepositiva än

erfarenhet. Deolikamedpolitikerjämförviframkommerskillnad när
depersonvaltill änpositivamindre somtidigareledamöter ärvaritsom

positivamindreinvaldablivitdeLikasåkandidater. är somär somnya
framkommerEffekternainvalda.blivitintekollegordeän som
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oberoende varandra. kanDe socialisationsfaktor ochav somses en en
framgångsfaktor. De varit med länge och/eller lyckats i nuvarandesom

hade helst låtit bli införa ettpersonvalsmoment.system sett att attman
har kommunpolitikemaHär vad gäller samtliga val.samma syn

Politikerna i kommunerna har också ställts infor fyra olika
påståenden effekter personval och fått instämma helt eller delvisom av
eller avstånd från påståendet helt eller delvis. Påståendenata rör
personval generellt och har ingen speciell koppling till någon nivå. De

inriktade på personvalets inverkan det representativaär närmast
förstaDet påståendet löd: väljarna tillåts påverkaNärsystemet. även

personval det politikerna ökad legitimitet. fyraNärgenom ger en
femtedelar 78 procent instämde helt eller delvis i detta påstående.
Lägre grad instämmanden 53-70 kundeprocent bland delsnoterasav
vänsterparti- och socialdemokratiska kandidater, dels bland sådana
kandidater både blivit invalda och varit ledamöter fulhnäk-som nu av
tige tidigare. Graden instämmande högst 87-93 procent blandav var
kandidater från de borgerliga partierna.

andraEtt påstående löd: Personval innebär det politiska arbetetatt
ledamöterblir svårstyrt. kan få vill samverka medMan in intesom

instämde totalt samtidigt skillnadernaHär 72partiet. procent men var
mindre mellan extremvärdena. Av företrädare för instämde någots+v

fyra femtedelar medan för82 procent, motsvarande andelar deänmer
borgerliga partierna mellan och hade57 74 Deprocent.var som
tidigare ledamotserfarenhet instämde också i högre utsträckning oavsett

de blivit invalda vid detta val ellerom
ideologiskt centralt gällerEtt påstående på representantrollen.synen

Påståendet löd: blir invald på bör särskiltDen personröstersom
företräda de väljare han fått stöd hälftenNågot 53 procentöverav.
instämde i detta påstående. Borgerliga företrädare instämde högrei
utsträckning procent socialistiska företrädare56-63 41-42än

äldre inte invaldaprocent, och de blivit deän änyngre mer som mer
blivit invalda.som

fjärde och sista påståendet löd: Personval innebärDet partiernaatt
längre kan fulla inför väljama. instämdeHär 47inte sittta ansvar

totalt Bland kandidater från instämde respektive 6859procent sett. s+v
endast de partiernasmedan 33-43 borgerligaprocent procent av

kandidater detta riktigt påstående..ansåg att ettvar
Politikerna positiva effekter de också problem eller förser men ser

partiarbetet negativa konsekvenser i form svårigheter med samman-av
tillhållen partilinje och därmed arbete. negativaDe ärtyngre som

finnspersonval uppfattar naturligtvis oftare det problem, ävenatt men
del de politiker principiellt positiva sådanaärstoren av som ser

problem.
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omfatt-påsinfåttocksåkandidaterna harkommunala synDe ge
tredjedelkommunalvalet. En attipersonvalsinslaget anserningen av

medanpersonvalvill hafjärdedelochlagomdet stort merär en
sistnämndapartival.skall haendastvillfjärdedel attytterligare manen
borgerligaför Deföreträdare tres+v.främststödsalternativ av

medanlagom,personvalsinslaget ärkd mzsoch attpartierna anserc
någotvill ikandidaterManligapersonvalsinslag.vill hakandidater mer

personval. Dehakandidaterkvinnligautsträckning än avmerstörre
invaldablivitinteemellertid deutökningstöder ärsärskilt somensom

iinvaldablivitdemedantidigareledamötervarithellerinte somoch
partival.föredrarutsträckning rentsärskilt stor

på omfattningenKommunpolitikernasTabell 4 avsyn
kommunalvaletipersonvalsinslaget

Bedrivit
MerMindre person-

valskam-Endast person-person-
valdval" panjLagompartivalProcent

142732825Samtliga
6 122348 lVänsterpartiet

15162143 1lSocialdemokraterna
25384964Centerpartiet
293448312Folkpartiet
122937817Kristdemokraterna
6l533437Moderaterna
317331519Miljöpartiet
8Övriga 1440635partier

Kön
153033824Män
13233228 9Kvinnor

Ålder
15273292118-46
14303082847-55
14253572756-

erfarenhetTidigare
invald, varit

82933821tidigareledamot
varitinvald,

1234 2425 9tidigareledamot
förstalnvald

182533829gängen
lnvald. varit

262533828tidigareledamot

k...valiförekommapartierval börfinnas. endastpersonvalsinslag börIngeta av
årets k...valimindre änfinnas. det börpersonvalsinslag börEttb varamen
årets k...validetlagomfinnas och detpersonvalsinslag ärbörEtt varsomc

kommunalval.i kommandeytterligareökasPersonvalsinslaget börd
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Partiernas och politikernas aktivitet

ovanstående tabell redovisas förutomI den personvalsyn som
hittills diskuterats också andelen de politiska kandidaterna i de sjuav
kommunerna bedrivit personvalskampanj inför årets val. Totaltsom

sig ha bedrivit kampanj.14 Denna andel kansägersett procent
jämföras med andelen 16 bland kandidaterna i försökskommu-procent

Skillnaderna i1994. kampanjaktivitet avsevärda mellanärnema
partierna. andelar, respektive framkommer förHögst 25 29 procent, c
och fp, medan kd och ligger medelnivånpå för samtliga.m
Miljöpartiets och övriga partiets företrädare har i liten utsträckning
bedrivit kampanj och vänsterpartiets kandidater knappast alls.
Skillnaderna däremot små mellan och kvinnor och mellansmåär män
olika åldersgrupper. Aktiviteten i olika kommuner kraftigt frånvarierar

lägsta notering i Kalixpå l till högsta i30procent procenten en
Borås. blivit invalda har bedrivit personvalskampanjerDe i störresom
utsträckning övriga. deFörutom bedrivit14än procent som person-
valskampanj i detta val sig ytterligare kandidaterna20säger procent av
kunna tänka sig det i kommande val. förefaller med andraDetgöraatt
ord möjligen finnas viss potential för ökad aktivitet. bör dockMan taen
denna uttalade villighet i framtidnågot så avlägsengöraattom en som
vid val med salt. kan konstateras politikernaDet inästa atten nypa
Vänersborg, haft tidigare erfarenhet, faktiskt mindre aktiva änsom var
genomsnittet.

Ungefär hälften de kandidater drivit kampanj har enligtsom egnaav
uppgifter gjort det kostnader. Vad beträffarnågra demutan satsarsom

kan vi först kvinnliga kandidater någotnotera att satsarpengar mer
manliga och kandidater något äldre. Detän än storapengar yngre mer

flertalet dem lagt sin kampanj har hållit signågra påav som ner pengar
under femtusen cirka femkronor. Ett begränsat antal kandidater,

samtliga, har drivit kampanjer kostat mellan och5 10procent av som
kronor. Mellan och000 10 000 kronor har20 procentett avpar

kandidaterna betalat och därutöver har litet bedrivit dyrareantalett
kampanjer. Partierna har finansierat ungefär hälften personvals-av
kampanjema. dämäst källan till finansiering kandidater-Den största är

själva. eller har,de kampanjer kostat 20 000 kronorAvna som mer
med hälften partierna hälftenundantag, betalats ochett avav
kandidaterna själva. fall kampanjen fått bidrag lokaltharI ett av
näringsliv.
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personvalskampanjer.förKostnader1Figur
Procent.uppskattningar.Kandidaternas egna

üAndel
kandidater

Kronors...a
50000-zo-soooo10-200005-10000-soooingen

kostnad

sigskiljaförefaller intepersonvalkampanjerförKarnpanjteknikema
förekommandeoftastövrigt.i Devalkampanjerfrånmycketsärskilt

delaväljarna utkontakta är attgällerdet atttillvägagångssätten när
välbild överensDenna stämmerhållaoch torgmöten.broschyrer att

harundantag torgmötenamed1994 attfrånerfarenheternamed av
fler.blivit något

ProcentKampanjteknikerTabell 5
utnyttjatAndel som

l4kampanjnågonbedrivitTotalt,
Media
Dörrknackning
Annonsering
Broschyr
Torgmöten
Arbetsplatsbesök
Annat

personvalskampanjerochsigaktiverar gerpolitikernaAtt genom
del iacceptansenkanbehöver,deinformationdenväljarna som enses

begränsadframgåttsida. Detpartiernas ärfrånpersonvalet ensomav
personvalskampanj.bedrivitkandidaternadel somav

endastdet vänster-ärframgårvalansvariga attmed deintervjuerAv
tillhänvisarochpersonvaletfrånavstånd enpartiet somtarsom

personvals-bedrivaskallintepartipolicy säger attgenerell mansom
populism.förriskenhållflerafrånframförsövrigtkampanjer. I
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Samtidigt framhålls dels problem risk för partisplittring ochsom
möjlighet köpa sig mandat. Dels framhålls väljarna fåratt att
möjlighet personröstning lyfta bort politiker inget utförtatt genom som
eller fungerar proppar i Attefjord 1998systemet.som som

intervjuundersökningEn med begränsat antal kandidater iett tre
kommuner i Stockholmstrakten visar personvalsreformen haftatt
måttlig betydelse för de lokala partiorganisationema. Författarna
konstaterar blev invalda enbart på i deatt personröster tresex personer
kommunerna, flera dem troligen skulle blivit invalda ävenattmen av

personröstning. undersökningI kan utläsas stöd,utan änsamma om
inte alltid materiellt, från partiorganisationema och också detatt
uppkommit motsättningar mellan kandidater bedrivit personvals-som
kampanj och andra kandidater riskerar förlora sin plats.som
Partiorganisationema förefaller inte heller ha tagit särskilt intryckstort

väljarnas uttryckta preferenser det sedanpersonröster närav genom
gäller fördelningen platser i styrelser och nämnder. Persson/Sjöbergav
1999

Väljarna

totaltDet 40 väljarna i val.någotär personröstatsett procent av som
innebär följaktligenDet majoriteten, inte60att personröstatprocent

överhuvudtaget. Den bland de harstörsta personröstatgruppen som
gjort det i samtliga val. Sjutton samtliga harröstattre procent av som
varit maximalt aktiva i detta avseende. dämästDen ärstörsta gruppen
de enbart i kommunalvalet.personröstatsom



varföroch 283Vem personröstar1999:92SOU

olikaipersonröstningAndel grupper6Tabell
AntalKommu-LandsL/reg. svars-Riksdags-

nalvalet-valel personervaletProcent
2967352327Totalt

Kön
1401352328Man
1566342-126Kvinna

Ålder
27430212718-24
21923171825-29
44641273430-39
53134222340-49
57143283550-59
44434262660-69
47729162170-

Utbildning
87 1301722Obligatorisk
971352127årOblig.+2
452362728Treårigt gymnasium
701382829Högskoleutbildning

Yrkessektor
19235 l2227Offentlig

1443342326Privat
Är/varit medborga-

landi annatre
196362632Ja

2789352326Nej
på kommunalSyn

service
17l402838braMycket

1205382530Ganska bra
Varken bra

963332325dåligeller
268352224dåligGanska
61442426dåligMycket

iundersökning 27 procentdennaenligtpersonröstadeTotalt sett
iochlandstings/regionval 35 procentiriksdagsvalet, 23 procent

riksdags-beträffarvadframkommerandelar ärkommunalval. De som
30valstatistikenvadlägrelandstings/regionval något änoch ger

iriksdagsvaletgällervad stortliggerSkillnadenprocent.respektive 29
gällervadlågpåtagligtdäremotSkattningenfelmarginalen. ärinomsett

differensfrån dennabortsevidaretillsVi kommerlandstingsvalet. att
i deutgångspunktmedframkommerskillnaderdiskutera deoch som

skalljämförelsenhurdiskuteraskanDetundersökningensiffror ger.
andelenhävdakani attexakt person-ske settstort manmenmer
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kommunalvalet högrenågot andelenröstning i i 1994 årsär än
Problemet med jämförelsen ligger i skillnadernakommunförsök.

kommuner Skillnaden relativt liten.mellan och små dock Detärstora
överdrivetnivå lätt siguppenbarligen nårär utanen som man vare

eller denomkring personröstningenmycket information utan att
personvalskampanjer.omfattande förekomststimuleras avgenom mer

barautgångsnivå från vilken detkan andra ordmedDen enses som
uppåtkan gå

sig och kvinnorskillnader mellanfinns ingaDet mänstörre vare
viäldre det gäller personröstning. Omeller mellan och när seryngre

framkom det där kvinnorredovisade resultat såtillbaka tidigarepå att
personröstning i nuvarande form Härpositiva till än män.var mer

såtillvida ändåalltså sigjämnar denna skillnad männenattut
kvinnorna.utsträckning Deni näst yngstapersonröstar somsamma

äldre. intebåde ochmindre aktiv Dettaåldersgruppen äränär yngre
kan ocksåpersonröstning dettaspecifikt för närmönster noterasutan

Möjligen kankommunala politiska beslut.försök påverkadet gäller att
harinte längrevalet och politisk verksamhetförklarasdet attav

hunnit bli ordentligtandra sidan heller intebehag, ånyhetens ännumen
insocialiserat.

personröstningutbildning innebärHögre sättsamma sommer
till personröstningen.positiv attitydutbildning innebarhögre en mer

medpositiva tilloffentligt anställdaMedan systemetvar mera
privatskillnad mellan dessa ochfinns det ingenpersonröstning så

beträffandepersonröstning. Ocksåfrekvensenanställda vad gäller av
eller varit medborgareomsvängning.medborgarskap sker De ären som

personröstning,positiva till medland mindrei något systemetannat var
framkommerverkliga beteendettill detvi kommer attnär numen

åtminstone iutsträckningi någotdenna störrepersonröstargrupp
negativ tillspecielllandstingsval.riksdags- och En som vargrupp

servicenden kommunalapersonröstning de ansåg att varsomvar
skeptisk tillgenerelltlillaMycket dålig. denna ganskaI var mangrupp

heller särskiltförekommer inteSjälva personröstandetpersonröstning.
kritiska tillför kommunalvalet.med undantag i Demycket här ärsom

i deovanligt hög utsträckningikommunala servicenden personröstar
kommunala valen.
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Partianhängarskap personröstningTabell 7 -
Riksdags- Landstings- Kommunal-

valet /regionvalProcent val
Partianhäitgare

34 25 39anhängareStarkt övertygad
starktAnhängare.

2326 34övertygad
anhängareinte av

22 21något 33parti
26 23 35Samtliga

2994 2831intervjupersoner 3000Antal
.kommunväljareViktning tillKommentar:

försannolikhetenpartianhängare större attövertygad ärOm ärman
respektiveövertygadheltinte ärpersonröstarän om manmanomman

detSkillnadenöverhuvudtaget.parti närnågotanhängareinte är av
kommunaladeriksdagsvalet förförpersonröstande ängäller är större
relativticke-partianhängarealltså settdevalen. I personröstarsenare

mer.

för politik personröstningTabell 8 Intresse -
Kommunal-Riksdags- Landstings-

/regionval valvaletProcent
för politikIntresse

648intresserade 44 IMycket
29 24 37Ganska intresserade

8 l7 26särskilt intresserade linte
10intresserade l5 20allsinte

27 23 35Samtliga
2820 29872978Antal svurspersoner

Viktning kommunväljareKommentar:

aktivitetpolitisk ärandrabeträffandeLiksom somtyper personerav
gällerdetaktivapolitik närintresseradesigsäger meravvara

allseller intemindresigdepersonröstning sägerän varasom
skillnadenval,samtligagällerpolitik. Detta treintresserade menav

allsintedem ärintresserade ochmycketdemmellan är somsom
landsting-ochi riksdags-kommunalvaleni änintresserade störreär

valen.
generelltockså störremedför settvalutgångenförintresseStörre

betydelsendärmedochSkillnadenbenägenhet personrösta. avatt
kommunalvaletfor änemellertid klart störrevalutgångenforintresse är

personröstningförekommerlandstings/regionvalövriga val. Iför
intresseradeallsintesådanabland äroftapåtagligtrelativt avsett som
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ökandevisserligen liksom i samtliga val medvalutgången. ökarDen
omfattning det gällerinte iintresse för utgången, närmen samma

övrigalandstingsval för val.som
riksdagsval kanpersonröstandet i kommunal- ochjämförNär man

skillnader.sammanfattande urskilja vissa Förutom att person-man
kommunnivån, det alltså starkareomfattanderöstandet ärär mer

medför båda fallpolitik. intresse itill intresse för Högrekopplat mer
kommunalvalet. Likaså harskillnaden ipersonröstande, är störremen

betydelse för personröstning påintresse för valutgången större
pattianhängaredet gälldekommunal- riksdagsnivå.på Närän att vara
personröstning.det främst bidrog tilli riksdagsvaletdet somvar

ställnings-det delvis olikaeventuellt peka påkanMönstret äratt
de två nivåerna.taganden bakom personröstning på

politiskt aktivafråga detcentralEn ärärär samma personer somom
fall bara ytterligarepersonröstningen i såandra Innebärsätt en

redan aktivaaktivitet för sådanamöjlighet till ytterligare politisk ärsom
personkarakte-jämfört sambandet mellan någraformer Vi hari andra

former aktivitet.andraoch förutom personröstning också tvåristika av
påvälja parti ochDels röstdelning, inte bara röstarösta attett utanatt

försök påverkakommunalval, delsolika partier i riksdags- och att
beslut.kommunalpolitiska

utbildningsnivåkorrelationen mellanvisar sambandetsigDet att
ganskamed 0.09,och personröstning är svagtmätt ettgamma

röstdel-utbildningsnivå ochsamband samband mellanMotsvarande
respektivepolitiska beslutförsök påverka 0.31ning respektive äratt

utbildningsnivåhand väljare med högrei första0.31. Det är som
utsträck-i mindrepåverka. Personröstningenröstdelar och försöker är

roll förhellerbakgrund. spelar ingenning kopplad till social Det större
medanpartianhängare ellerbenägenheten ärpersonröstaatt om man

ochbeslutenaktivt försöker påverkapartianhängaredet däremot är som
politik bidrar tillintresse förröstdelar. Storticke partianhängare som

starktsambandet med intresseaktivitet,alla former politisk ärmenav
medelstarkt medröstdelning ochpåverka, förför försök svagtatt

personröstningframkommerpersonröstning. Det är attmönster som
varittidigarebåde sådanafortsatt aktivitet utövasär somaven som

inflytandetbreddas det politiskaPå såaktiva och andra sättgrupper.av
möjlighet.Jfr Johansson 1996dennagenom nya

i vilkenordinalskalenivå. villsamband DetGamma säga mätermäter
utgår ifrånpårangordnasutsträckning sätt tsamma om mansvarspersonema

personröstning.utbildning ochex
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Icke-personröstning

naturligtofta detbrukaraktivitetpolitisk attstudiumI somsemanav
naturligaaktiva.blir Detundersöka vad det görär att personersom
stimuleraförräckerValrörelsenaktivitet.ickeutgångsläget attär

insatsaktivitet kräverytterligareEnflertalet väljare rösta.att somen
särskiltförutsättningar,speciellainte har ärinträffarinte om man

för handen.omständigheterspeciellaandra äreller någraintresserad
naturlig.inte likautgångspunktdennapersonröstningBeträffande är

ocksådet krävsinsatsdengivetvis attAnledningen extraattär
har därförliten. Viförefallerändå röstar,personrösta, när varman

frånavståttvarför personrösta.också ställt frågan attman
möjlighetenkände tillintegivetvismöjligt skälförstaEtt är att man

visste någotinteioch nästa attstegpersonrösta omatt man
sig kunnainte ansåganledningen personrösta.denochkandidaterna av

principielltmindreeller emotgivetvisSedan kan mervaraman
partiernatyckerförantingenpersonröstning,med attattsystemet man

skäl.ellerkandidaternominera sinaskall få annatav
harsåde inte närapersonröstat, tredemAv svarat attsom

Trevarför de intefråganpå personröstat.fjärdedelar givit något svar
möjlighetmed fjärdetillsammans öppensvarsalternativmöjliga engavs

tillKändeskälenförhand föreslagna inteskäl. Deannat tre var
, Kändeskulletill hurpersonrösta/kändekunde göraatt manman

pårespektive Litarpersonernamycket atttillräckligttillinte om
möjligenvalsedlarna. kanManpåbrapartierna sätter personerupp

deförtill förmånbiasfrågan vissiinbyggtdet liggerhävda att en
fjärdedetpå öppnaföreslagna skälen. När svarenman ser

antalfinnsnågot. Deteventuella farhågorstillas ettalternativet som
någotganskaliggerderas näraalternativfjärdevalt detta atttrots svar

villigavarituppenbarligen inte accepterahar attföreslagna. Dedeav
måttligasåinvändning. Närhaft någonellerformuleringen annan

svarsalternativ,Annatväljaobetydligavvikelser fått inte attgruppen
alternativenföreslagnadenågotvaltdetilltron tillökar att avsom

detillanledningbildrimlig attdettaverkligen att avger enanser
personröstat.

tillkännasig intetvådet endast sägerTotalt procentärsett som
Informatio-hureller intepersonröstning gör.med vetatsystemet man

tillfredställandetämligenfungerat ävenavseendedettahar i omnen
låtitsig hatvåinvändningen sägerkan ha procentgivetvis att omman

allmedskulle viokunnighet, såmotsvarandebli röstaatt av
komman-iMålsättningenalarmerande.uppfatta dettasannolikhet som

skallsvarsalternativ intedettagivetvisde val måste att varavara
i någotanledning störreväljare. Dennaaktuellt för någon gavs



1999:92SOUoch varför288 Vem personröstar

utbildning ochobligatoriskväljare med enbartutsträckning avav
land.är/varit medborgare i någotväljare annatsom

låtit bli därförsig hapersonröstande väljareickefjärde attVar säger
ochJfr Johansson 1996tillräckligttill kandidaternakändehan/hon inte

någotväljareKvinnor och1998. över-Gilljam/Holmberg äryngre
bland sådanavanligtLikaså dettarepresenterade i denna är somgrupp.

övertygade. Deteller anhängarepartianhängareinte attär utanär vara
olikamellanskillnadermarkeraderelativtfinns också typer av

kändaskullekandidaternaFöreställningenkommuner. att mervaravar
ivanligareskäldärmed detta störreochkommunermindrei vara

förväntningarnaavviker frånskillnadernaobserveradeDekommuner.
vanligarebliranledningenkanentydigtintesåtillvida säga attatt man

bor.i vilkenkommunden ärstörre man
deundersökning kan 47 svaratdennaI procent namngesomav

har ändåfemtedel dennakandidat. Närakommunalnågon gruppaven
alltför litede vissteblilåtaskälangivit personrösta attattatt omsom

ambitions-höghar ganskaväljarna oftavisarkandidaterna. Detta att en
igenkännerifrån alltidräcker långtröstande. ettsitt Detnivå i att man

informationBehovetvederbörande.vill någotMan veta avomnamn.
ställnings-sådanaunderstrykspersonvalskampanjeraktivaoch av

väljama.tagande hos
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Anledning personröstaTabell 9 att
AntalKände inte Litar

till partier-Kände Annat svars-perso-
skältill att/hurProcent personernerna na

5 277025 I62Totalt
Kön

5 l3 l521 l62Man
l6 l45528 42Kvinna

Ålder
2428 327I18-24
20020 33 332529

6l0 4 529 I430-39
50626 10 4240-49
5320 20 I3 550-59

6 42922 2360-69 l
4423 l9 32 470-

Utbildning
6 81723 27Obligatorisk 4

Öblig.+2 898263 l7 4
41026Treårigt 2 l l 4gymnasium

5 67023 l0Högskoleutbildning l
Partianhångare

6 597övertygad 2 l4 I lStarkt
l42726 l8 5övertygad 2Anhängare.

3 7763 29 l3partianhängare
Ãr/varit medborgare i

landannat
l835 22 l3 l

26082 25 l6 5Nej
Kommuntyp
Små 32 l44med omland 2l lltätorter

3 5502 26 22Mellanstora tätorter
593Småstäder/ 33 23 4lstörre tätorter
334omland 2 24 21 5Städer med
505förorter 2 l7 IO 5Större städer/

83 45 20 lStorstäder 4 l
Frågan Vad skälet tilllöd: Till Dig inte personröstade:Knmmcnlur attsom var

Fråganbli personrösta. ställd generellt och gäller samtliga val. Pro-Du lät äratt
någotcentbas samtliga väljare parti.röstatär som

partiernade litar påoftare sätterväljareäldreGenerellt attattsägersett
Gruppenblidärför låterde personrösta.kandidater ochbra attattupp

undantag. Därmarkant oväntathärdock också25-29 år ettutgör anger
obligatoriskenbartharinte Deskäl tilldettamånga personrösta.att som

hänvisabenägnasärskiltocksåpartianhängare attutbildning eller ärär
den minstabor idemgäller förpartierna. Sammade litar påtill att som

kommuner.typen av
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kandidatpå vissVarför personrösta

vioch varför. gårNuvilkahar vi studerat personröstarSå långt som
anledningen tillochpåtill sätterattpersonröstaröver manvem man

slumpmässigt.naturligtvis kryssaprincip kankryss just där. I rentman
väljarenoch förutsätterdärhänformVi lämnar dock denna att som

stödjasyfte. Han/hon villformmed någondetgörpersonröstar enav
föreslagit olikaVi har nioegenskap.har visskandidat typer avensom

andrasvarande självför dengivit möjlighetskäl och dessutom att ange
ingetviktigaste skälet,markera detombedsskäl. Den mensvararsom

uppenbarttämligenskäl.två eller flera Detmarkerarhindrar äratt man
någotkandidatpå vissförskäl har sägerdet personröstaattatt enman

huroch därmed någotpersonröstningsyftar med sinvart ommanom
fungerar.systemet

förväljare kryssadeskälet tillvanligasteDet att personensomman
vanligasteifråga.kandidaten Detförtroende förkände nästatt manvar

därmedochgod erfarenhetkandidaten haansågskälet att varamanvar
i försökenvanligaste redanskäl detvåför uppgiften.lämplig Dessa var

skäl dominerarstabilt.förefaller mycket Dessaoch1994 mönstret
orsakenvanligastedärnästväljare. Dendelgrupperi de flestaockså av

visshadekandidatenkandidatvisspersonröstning påtill att envaren
skälmarkerade dettaväljarefemteviss fråga. Varåsikt eller drev en
kandettauppenbartviktigast. Det är argumentettär att somsom

jämförframgår klarti betydelse.påtagligt Dettavariera om man
både ihadebetydelse detdenandel medovanstående avsevärt större

Jfreuropaparlamentsalet 1996och ii 1994försöken kommunerna
brukarskälGilljam/Holmberg 1998. DeochJohansson 1996 som

och socialålder°grupprepresentation°, kön,rubrikenin underföras
Tillväljarna.vardera ll-14markerasgrupp/yrkesgrupp procent avav

invandrare, någotkandidaternaskäl hör är treatttyp somavsamma
detväljare tycktetiondeorsak.viktigaste Var attprocent varanger som

viss delrepresenterade/kom frånkandidatenviktigast att aven
vissmarkeradeungefär likakommunen/valkretsen. En stor engrupp

kandidatmisstrode hysteallt därförframförkandidat motatt somen
vallistan.påstod högre upp

beroende påsystematiskttill delvarierarolikaDe argumenten en
försigröstande bestämtdenföre valdagen atthur långt som

tilloftarehänvisadei förvägsig långtbestämtDepersonrösta. som
delrepresenterade visskandidatenfråga,åsikt i visskandidatens att av

bestämdeBland demerfarenhet.kandidatenseller tillkommunen som
särskiltkönkandidatensvaldagen, såeller påsista veckansig under var

viktigt.
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Tabell 10 Argument kandidatför vissval av

rg" "ä -v-.3EExâåågåêâi
U 3 ::-i E ää

a nnn 7 "Pruccnl
i 22 39 9 513 46Totalt l 1 14 I |

Kön
48 38 97 17 l 23 7Man 1l 4 l

19 10 2 43 21 40 8Kvinna ll Il 4
Ålder

818-24 28 35 23 6 44 24 21 5 4
25-29 26 29 3 6 31 30 2 18l l 14

20 530-39 13 13 47 35 31 14 4
40-49 8 3 17 4 13 52 21 35 4

8 6 7 12 750-59 l 48 17 45 6
12 9 3l 5 2 43 4760- l l l 19

Utbildning
Obligatorisk 7 5 95 56 18 46l 14 l

år 9Oblig.+2 12 2 13 46 20 48 9 4l I
Treårigt 9 26l 15 6 16 5 30 7 5l l
gymnasium

21Högskole- 17 20 6 5 40 22 31 8 8
utbildning

Väljarna förKommentar: ombads markera det viktigaste skälet till de kryssatatt
kandidat Procentsiffrornaviss i val. Flera skäl kunde markeras. i tabellenetten

hänför tillsig personröstning i kommunalvalet.

detolikaskillnader mellan närsystematiskanågraFinns det grupper
kvinnoroftareargument Könvissmarkeragäller typatt avangesav

iväljareoftareäldre och ocksåoftare änmän,än avyngre avavav
medväljareochväljareutbildningsnivå. Yngrehögremedgruppen

socialtill visstillhörighetsåväl ålderocksåutbildninghögre somanser
manligaoftamarkerades ocksåSocialviktigt. avgruppsomgrupp

följerpersonröstningtillorsakinvandrare somEgenskapenväljare.
visskandidatensocial Att representerarmönster engrupp.somsamma

viktigterfarenhetharhan/honochvalkretsendel att avsomsesav
ocksåerfarenhetengälleroch vadutbildningsnivåmed lägreväljare av

skälÅsikter kandidatplaceradhögre ärmisstroochväljare.äldre mot
väljare.speciellt till någonknytassärskilt kaninte grupp avsom
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ipå kandidatvisspersonröstningförArgumentTabell 11

partier.olika

U"Emä7 5 U U U° "7

ä3å°" gö :s:- --_ wVanå g. E5
1 D -1t - ,.I VProcent

Vänster-
9771910 568 14 412partiet

Socialdemo-
34416471913 4946 6 l 1kraterna

88l34 443 246 O 1798Centerpartiet
82319 4147512 1420 14Folkpartiet

Moderata
samlings-

20453748 259510 714järnetistdemo-
7122999 613 8 013kraterna
5610 338630 13209 24Miljöpartiet

Lokalt/
regionalt

8832 ll39 40815 41617/annat
Samtliga

1130849 22 37ll9 11 411röstande
Underlagetviktigast ärangivitProcentKommentar: argument person-somsom

kommunväljare.Viktningkommunalvalet.röstande i

för singrundeniväljarepartiernasolikasig deSkiljer person-
skillnader,enstakafinnsdetdirekt konstateraVi kanröstning att men

partierflertaletuppenbar. Föralldelesintedembakomsystematiken är
finnsdetförekommande,oftaerfarenhetförtroende ochär men

ochkristdemokraternasVänsterpartiets,skillnader.påtagligasamtidigt
oftadubbelt såminstförtroendeväljaremiljöpartiets somanger

frånväljaremedtillsammanssocialdemokraternamedanerfarenhet,
förviktigtvalkretsDelerfarenhet. äroftalikaoch avangerm

ochkönmarkeratoftaväljarefolkpartietsmedancenterväljare,
iåsiktochålderväljaremiljöpartietsavgörande. ärFörinvandrare som

socialdemokratiskaochvänsterparti-skäl. Bådeväsentligaviss fråga
stårkandidatnågonbli medvillofta desärskiltväljare att somavanger

listan.påhögre upp
kandidaterpolitiska ärtankeninne påvarittidigareVi har att mer

skillnaderkan finnasföljaktligenoch detmindre kommunerkända i att
kommuner.olikamellanfungerarpersonröstningen typeri hur av

kandidatvissvalförviktigastvilketIfråga argument avansessomom
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och glesaskillnader mellan småoch systematiskaklarafinnsså
olikaidär alla bor Dekommuner tätort.respektive nästanstora

grupprepresentativtvi tidigare förtegenskaper samman somsom
viktigare isamtligaoch invandraresocialålder, ärviktiga, kön, grupp
kommunermindre och glesatätbebyggda kommuner. Iochstörre mer

kandidaternaviktigastoftarerelativtväljarna attsett somanger
har personligtellerkommunendelviss attrepresenterar manaven

kandidaten.förförtroende
dehuvudmönstret ärsist attkan tillsDet attnoteras

ganska välfortfarandetillämpar stämmerväljarnakriterier/argument
väsentliga viduppfattarpolitikernakriteriermed deöverens varasom

ord ingamed andrafinns motsätt-till vallistorna. Detnomineringar
synpunkt.generellväljskandidaternamed hurharningar merursom

Johansson 1996Jfr

får personrösternaVem

ellerväljarevilka personröstarhuvudsak påvi iharSå långt sett som
kandidat.visspåvarför deochdetbli personröstarlåter göraatt en

personröstningpåkommunpolitikemasviberördeInledningsvis syn
för fåaktivapolitikerna personröster.utsträckningoch i vilken attvar

iinfallsvinklardessa olikanågraknytaskallVi enavsammannu
politiker fårvarför vissaförklaravi försökeranalys därutvidgad mer

flerasamtidigtvianalysmultivariatandra. I prövaränpersonröster en
vanligvi utnyttjarstatistiska teknik ärförklaringsfaktorer. Denolika

regressionsanalys.
sjui dekandidatenenskildedenvi ifrånutgåranalysdennaI

andelenalltsåförklaraviegenskap ärkommunerna. Den attavser
vikandidategenskaperfått. Dekandidat harvarjepersonröster somsom

kandidatensutfalletförklara ärskall personrösterförsta handitror av
hurpersonvalskampanj ochbedrivitkandidatenlistan,position om

har inteVimassmedia.i olikaförekommitinformationmycket som
berörts. Itidigareegenskaper/argumentdeallainkluderakunnat som

vissdriverförtroendeingivande,kandidatenutsträckningvilken ärsom
fångavi inte kunnathardel kommunen,vissåsikt eller representerar av

här.upp
säenkätenbesvaratkandidaterallainkluderaranalysDenna som

tillsvi härinnebär ocksådem.inkludera Detvi kan attfullständigt att
allafrånkandidatergäller förförklaringsmodellvidare attantar samma

åldersgrupperolikakön ellertillhörande olikakandidaterochpartier
regressions-Ismå kommuner.ochkandidater frånförliksom stora

visseffektvi diskuterarocksåliggertekniken näratt enaven
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visar resultaten hurlistan, såtill exempel position påegenskap, stor
samtidigt kontrollerar förvi härharbetydelse denna egenskap när som

massmedia.förekommit ibedrivit kampanj ellerhabetydelsen attav
tiden tolkashär skall helai den analysResultaten presenteras somsom

dem stårangiven position ochmedmellanjämförelse somgruppenen
ned listan.längre på

förklaringsförsökerhållnaTabell 12 Andel personröster ett-
ProcentEffekt av:

förklaradPosi-
variansPosition Kampanj TV Radio Tidningartion

5512.0 1.2 I ll -
491.2 3.5I-2 7.5 I.8 l.4

5.5 l.2 4.2 I.8 1.6 44l-3
2.23.8 0.9 4.7 l.9 4ll-S

371.9 3.15.02.1l-lo l.9
35l.9 3.50.9 5.0-l-l5 l.6
34l.9 3.71.3 5.ll-20 1.0

3.8 341.2 1.0 5.l 2.0l-25
siffrorAngivnavariabel erhållnaBeroendeKommentar: är personröster.procent

lutningskoefficienter. direkt tolkasstandardiserade kanvanliga icke Dessa härär
förklaringsegen-utdelning procentenheterpersonröster respektiveden i somsom

skap ger.

andelframkommer ständigtpersonvalomkringdebatten storI att aven
påförst eller högtstårtillfaller kandidaterpersonröstema upp ensom

sig haskall visaegenskapgivetvis dennahypotesvallista. Vår är att
lista fårnågonförsta plats påstår påkandidaterbetydelse. Destor som

förstastår pådetta Omprocentenheter sätt.12 personröster man
ochprocentenhetergenomsnittligt 7.5dettasåeller andra plats ger

till cirkakontinuerligt nedeffektenfaller procentdärefter manomen
harpå listanPlaceringenplatserna.första storde 25står på någon av

högstahand de femförstaidetbetydelse för ärpersonröstema, men
Jfrplatsen.förstagivetvis,och särskiltutdelningplatserna som ger

1999Håkansson
direkt effektipersonvalskampanj dettasåbedrivitOm german

spelarandel Dethögreprocentenhetergenomsnittligt personröster.l
listan. Detpåhögt eller långtstårrollinte någonhär större nerom man

sig mindredetrelativt lönar omkampanj,sig bedrivalönar settatt men
personvalskampanjtilläggaskanhögt Detstår mycket att enupp.man

intervjuad iblirförsannolikhetenökarväsentligtdessutom att man
effekt.indirektocksådärmedoch harmassmedia den en

väl alldelesochhar berörtsbetydelse ärInformationens stora
information tilldiskuteraruppenbar. När stora avgrupperman
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och vi har redan konstateratcentralaindivider massmedia självklartär
massmedia väsentlig.i Deha förekommitegenskapen ärattatt som

i vidi tidningar, radio eller TVintervjuadede blivitsjälva säger att
procentenheterfårminst två tillfällen 2-5 änpersonröster personermer

har intei media. TVfått mindre oväntat störstutrymme genom-som
mindre roll förspelarsådessutom TVslagskraft det är attmen

kandida-mellangruppen,betydelse har förTVtoppkandidatema. Störst
iprocentenheterhärExponering i 5plats. TVpå 3-10terna ger

realitetenlistan har ined påstår längreDepersonröster. som
regionalradiolokal ellerii Förekomstförekommit mycket lite TV. ger

listanstår påhur högtprocentenheteromkring två oavsett upp man
för inte nåttkanal demviktigaretidningarmedan däremot är ensomen

nomineringen.placering ihög
också kunnatkön har viskillnader mellanstuderatvi någotNär

i formhög utdelningf°ar likakandidater intekvinnliganotera att av
placering påhögde harkandidatermanliga närpersonröster ensom

förresultatbättredäremot någotPersonvalskampanjerlistan. ger
bara ifortfarandedockEffekten liggerkandidater.kvinnliga

förprocentenhetprocentenheter 0-1storleksordningen 1-2 mot
sig oftakandidatermanligamanliga kandidater. De sägersom

etermedia,särskilt imassmedia får genomgående,förekomma i enmen
kvinnligavaddettaform påutdelning i ännågot personrösterstörre av

får.kandidater

efekterIndirekta

hur olikamedharresultatredovisa någraskall kort göraVi attsom
utfallet i formpåverkakanindirektkandidategenskaper person-av

massmedia,iförekomstenvad bestämmerresultatDessa rörröster. som
ellerpersonvalskampanjbedriverkandidatpåverkarvad om ensom

placeringkandidatenspåverkakanvadnågotsamt somom
vallistan

frånviutgårmassmediaiförekomstenskall förklaraviNär
pekar påfalli dettanyhetsvärderingsteorier attnärmastetablerade som
eller förtidigarekändförantingen attförekommaskulle äratt manman

själv.för sigkampanjbedrivitexempelovanligt, tillgjort någotman nu
iförekommersannolikhetenpersonvalskampanj ökarsådan attEn man

tidigarefullmäktigesuttit iharOmprocentenheter.media med 34 man
media med 17iförekommitsannolikheten fördettaökarså att man

alltså tolkasskall2 och deregressionsanalyserpåresultat byggerOckså dessa
egenskaper.nämndaövrigakontroll förmedeffekt finnsså angiven ävenatt
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varitpolitiker, vi antal årerfarenhetLång mäterprocent. mansomsom
i media,förekommerockså tillbidrarpartipolitiskt aktiv, att merman

ålder såSambandet medmindre.effekten attutär sermen
tillminskar med 17med i mediakommasannolikheten för att upp

kandidater. Dettillhör den ärinte yngstaprocent gruppenmanom
högkandidaten harnyhetsvärde. Omhar högstdealltså senare som

iförekommasannolikhetendetta ocksåutbildningsnivå så ökar att
förklararviegenskapermed De nämntmedia 17 procent. nu

medieförekomst.kandidaternasivariansen15 procentsammantaget av
olikafyrafinner vivi härförklaringsfaktorerdeAv prövat att

personvals-kandidat bedriverförklarabidrar tillegenskaper att om en
tillvalsedeln bidrarplacering påeller attkampanj Högre man

personvalskampanjoftarebedriverkampanj. Likasåbedriver omman
förtroendeuppdraginneharoftadet villorganisationsaktiv, sägaärman

åldersgruppeni denKandidater ärorganisationer/föreningar.i yngsta
böroch slutligenavseendei dettakollegoraktiva äldreän manmer
invaldavarittidigarepersonval.idén med Depositiv tillhelst somvar
positivalängeaktiva politikervaritde har ärfullmäktige och mersom

övrigaoftaredärmed någotbedriverpersonval och änövriga tillän
förklaras nioTotaltpersonvalskampanj.kandidater procent av

förklaringsfaktorema.nämndafyrakampanjaktivitet deivariansen av
ivariansenförklara 2kan vi bara procentDäremot synenav
ideologiskamed delvisställningstagandesannoliktpersonval. Det är ett
här.förklaringsmodell videin iinte prövarförtecken passarsom

valsedeln ökarplacering högtredan kunnatVi har att uppense
personvalskampanj och förbedriverför attsannolikheten att manman

hur högtvad bestämmervi någotfår Kanpersonröster. manuppsomse
undersökervibakgrundsegenskaperfrån deutgångspunktmedhamnar

fullmäktigeuppdrag. HarerfarenhettidigareViktigasthär är manav
positionergenomsnittligt 7hamnarfullmäktige tidigare såisuttit man

detbidrargjort det. Däremotinte harlistanhögre på än manomupp
Organisationsaktivitetpolitiker länge.varithardessutominte om man

möjligEnplacering på listantill högre tvärtom.bidrar inte heller utan
organisationsaktivatill få införklaring attär att grupp-avman ser

egenskaperhar någradärmed intederepresentationsskäl och att som
ocksågällerplaceringtill lågtendenslistan. Enför dem högt upp
äldstadel deoch tillde30-60 år. Deti åldern är yngstaär enmanom

sin ålder.krafthögt ikan placeraskandidaterna avsom
alltsåhar60-70 år,äldstadentillhörDe näst gruppen,som

högtkommasärskilt lättmed dentillsammans attyngsta uppgruppen
30-40sannoliktupplever ärmotståndvalsedeln.på Störst manomman
längrepositionergenomsnittligt 6sigbefinnerår. dennaI mangrupp
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utbildningkandidater. Högredenvalsedelnpå yngstaän gruppenner
vallistan.påhögreplacerastillocksåbidrar att uppman

antingenbidrarförklaringsegenskaper prövatsdeFlertalet somav
andelenförklara/förutsäga personröstertillindirektdirekt eller att som

ochkönkandidatensundantagentvå ärendafår.kandidat Deen
land.någotimedborgarevaritha annatelleregenskapen att vara

myckethurförbetydelsenågonharfaktorerdessaIngendera av
effektdirekthar någon ärintedefår. Attkandidatpersonröster en
däremotanalyser. Dettidigare ärefteröverraskningnågonknappast

eller någonkvinnaegenskapenkönöverraskande attnågot att vara
och påmediaintressetillbidrarinvandrarbakgrund inte störreform av

effekt.indirektfårså sätt en

synpunktersammanfattandenågraPersonvalet -

personval.införandettillpositiva2/3väljarnaBland närmareär av
väljareochborgerligaickepositivanågot änväljareBorgerliga är mer

Äldre väljareväljare.andrapositivautbildning änmed högre är mer
nomineringar.partiernasskall lita påtyckaocksåtenderar attatt man

entydig:totalbildennyansskillnader äralltså vissafinnsDet men
fårde personrösta.tyckerväljarna attom

hälftendelade. Mer ärnågot änåsikternapolitikernaBland är mer
villenskildapolitiker. Den störstasärskiltpositiva,dock gruppenyngre

politikerFlertaletpersonvalsinslaget. attutökaoch medtill anser
detpolitiskadet attlegitimera systemet,tillpersonvalet bidrar menatt

kandidaternaHälftensvårstyrt.blirdetsamtidigt ansergör att avmer
detochväljaresinaföreträdaskall attsärskiltpersonvaldade egnaatt

väljarna.införsitt fullakanlängreintepartiernatill taleder ansvaratt
klartdesamtidigtpersonröstning ärtillpositivaoftaPolitikerna är som

olikavilligauppenbarligen accepteradärmed attochmedvetna om
partiarbetet.förkonsekvensernegativa

ochnivåkommunalpersonval påtillpositivaVäljarna är mest
intekommunalvalet. Näriutsträckningockså i manstörrepersonröstar
tillkännasiginteoftastdetberor att anserpersonröstar man

blilåtaskäletvanligaste attdämäst attkandidaterna. Dettillräckligt om
ochbranomineringensköterpartiernalitar på attärpersonrösta att man

väljaretill.fram Dekommitvad partiernaskall somaccepteraatt man
negativaofta lite motdessutom extrauppfattningdennahar är

personval.
skall fåålderochkönpersonegenskaperFöreställningen att som

representationspeciellskallväljarna röstai formgenomslag attav
principielltKvinnorstöd. ärfår merför dessa svagtgrupper
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inte i omfattningdeintresserade personröstning, änröstar störremenav
ikvinnorotvivelaktigt så dedetDäremot personröstarär attmän. som

manliga väljare kvinnor.utsträckningnågot röstaränstörre
det gäller vilken kandidatdominerandeDe närargumenten man

förtroen-kandidatens erfarenhet och deti ställetskall påpersonrösta är
Manliga väljare betonarför kandidaten.väljare kännerde somman

kandidatens sociala bakgrund någotochförtroende dessutom änmer
eller ålder spelarPersonegenskaper könvad kvinnliga väljare gör. som

roll. visar sig dock någotmycket mindre Dealltså relativt sett mervara
förefaller dessutomi mindre.kommuner Detutslagsgivande i änstörre

observerbara kandidategenskapen,lättastvara kön, den ärså att som
sig i sista stund.bestämmerutgår ifrånnågot gärna om manman
personröstning knyteranalyskonstateradesInledningsvis att av

detteorier omkringtraditionella teoriområden, delsdirekt till tvåan
deltagande.rörande politiskt Detdels teorierrepresentativa systemet,

f°arpåverkasrepresentativa representantenattsystemet engenom
valdroll.ändrad på sin En personrösterrepresentant genomsyn

han/hon iintressenpåsannolikt hakommer att syn vemsen annan
uppfattning redanväljarnashand bör Deförsta sättsrepresentera. egna

Dettaförsta synsätttidigare i representanter.storrummet en gruppav
sannolikvalts Enbland demvinner personröster.terräng genomsom

relation.valda fårväljare ochkonsekvenspositiv närmareär att en
grundkan uppkomma påkonsekvensintressant attEn avannan

och alltsåmarkeraskandidaten intesådanakriterierväljarnas är att av
inteurskiljbarenkelt Det ärinte i första hand representerar grupp.en
vissmedgamla eller väljareellerkvinnor, inteellermän unga

Personvalsmarkeringamaorganisationsanknytning är gruppen.som
inteerfarenhet. går dåoch Detdel förtroendei stället tillbygger stor

han/hon kanmed vilkenspeciellurskilja någonkandidatenför att grupp
sig fåstöd upplevamed dettavalde kan störrekänna lojalitet. Den som

sååtminstone kan tolkasställningstaganden. Någotfrihet sina atti som
förförtroendemarkeraväljarnasmeddet skulle sätt attstämma

personligen.kandidaten
påverkastroligen kommerrepresentativaOm det attsystemet av

påtyderganska litefinns det däremotpersonröstning så attsom
förkanaltillutvecklaskunna tänkaspersonröstning skulle nyen

beslutsfattande.politisktpåverkasyfte direktpolitiskt deltagande. i att
gälleraktiva detandra är närDet personröstar änär somsomgrupper

personröstninghar konstateratgenerellt. Videltagandepolitiskt attmer
traditionellipolitiskt aktivabreddar utöver röstaär attgruppen som

val detbyggt sittsig havilka väljarnaform. de ärAv sägerargument
politiskttraditionell formindikeraregentligen bara ett aven mersom

grundkandidatför påkryssaroch detdeltagande är att avenman
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väljarefemtebaraDetfråga. ärvissiställningstagande vardennes en
sigoch förröstning. Isinförgrunddetta argumentmarkerat somsom efterpersonröstningpartiernamöjligtteoretiskt att genomdetär

sinalojala motkandidater ärochsakfrågorvissai somståndpunkter
sådanEnenfrågefraktioner.tillförvandlasskulle kunnaväljare,

nämnvärdnågonhadock intebakgrunddennaförefaller motutveckling
ianknytninglokaleventuelltkanidag. Däremotsannolikhet

siktpåväljaresinarepresenterarmed egnakombination att merman
kommundelar.mellanmotsättningartillleda större

delavsevärdtillbestämsfårkandidatpersonrösterAndelen ensom
Denomineringarna.inålyckatsharkandidatenpositionvilkenav klarthartoppositionema, ettinneharnormaltpolitikerna,ledande som

utfalletanalysenisigdetvisadeSamtidigt avmed detta.ochiförsteg
sådanpersonvalskampanj. Enbedrivasiglönadedirekt attdelsdetatt

ganskastorlekenpåeffekten varaävenformi röster,resultat omavgav bidrogdeneffekt attindirektkampanj genomDelsbegränsad. engav
sigvisadedirektnågotmassmedia, varaikandidat somsyntestill att en kundemassmediaiAttandelen personröster. synasförbetydelseav ledandetidigaremedföljdefördeldendel ensomkompensera aven

Massmedialistan.placering varhögföljandedärmedochposition
nåttintekandidaterförväsentligaspeciellt somochväsentligadärmed

framkommaanspråkmed genomattlistantopplacering menen
personröster.

Samtidigt görpersonröstning.tillpositivafortsattalltsåVäljarna är
demyckethuruppmärksammaväljarnapersonröstamöjligheten att

dem.skall representerakandidaterdeinte somrespektive vet omvet
flervilldet sägautveckling, sompositivfåskallFör att enman
aktivitetkrävsmedbelåtenhet systemet, merfortsattochpersonröstar

förvissofinnsDetkandidater.och enpartiorganisationerfrånhittillsän
partiernasdet ärattpersonröstar utaninte anserväljareliten somgrupp tiondelomkring avutgör enDennakandidater. gruppsak utseatt

strategilovandesärskiltnågoninteförefallerDetväljare.samtliga vara
minoritet.dennahosmycket synsättetalltförbyggaatt

iidagSverige äripolitiska systemetdetinomkankrisDen seman tilldettamedvetandetbidrogSannolikt omkris.partiernashandförsta
image.partiernasförbättravillpersonval. Manaccepteradeatt man helhjärtad. Detalldelesintevi konstaterat,Acceptansen somvar,
partierflerapersonvaletinförtveksamhet somdenframgår av förefallerval. Detårs1998införådagaladecentraltåtminstone

kan göralängdeniegentligenpartiernatveksamtmycketemellertid om
heltAnledningen ärpersonval.betydelsennedförmycket avså att tona

lärsnabbtnomineringenibralyckatsintekandidaterdeenkelt att som
detvingasdärmedochpersonvalskampanjmedsiglönakandetsig att
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försvara den påvallistannått högra position på sätt.att sammaensom
ej.sig den önskad ellerigångutvecklingPå så kommer ärsätt vareen

positiva inställning visarväljarnaskombination medförhållande iDetta
ochförändring politikerrollentillpotentialdet finns storatt aven

personvalssystemet.inbyggd ihela politikendärmed av
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personröstningochKön

WängnerudLena

varitharFråganpersonvalssystemkvinnor ettMissgynnas av
svenskadetreformendenefteroch senasteförebåde avdiskuterad

planPå19980924. ettNyheter1997; DagensTollinvalsystemet
konsekvensernegativamisstankenavvisalättganskadet att omverkar

riksdagenikvinnorandelenökade1994valetmedJämförtkvinnor.för
innebarPersonvalssystemetprocenttill 42,740,4frånvalårs1998i

personvalUtankvinnorepresentationen.förnettovinstlitent.o.m. en
invaldmindrekvinnablivitdethade en

någotheller finnasintedetverkarutomlandsblickenFlyttar man
Ikvinnor.missgynnarpersonvalslutsatsenstöd för attomedelbart

liknande vårt, ärpersonvalssystemhaftlänge ettDanmark, som
därFinland,I37,4folketinget procent.ikvinnorepresentationen

kvinnorepresenta-långtgående, ärbetydligtpersonvalssystemet är mer
37,0riksdagen procent.itionen

Finland presenterasochDanmark ovanSverige,försiffror somDe
världen,iGenomsnittetperspektiv.internationellt omskall etturses

1999 12,7årparlament,nationella ärikvinnorandeltillserman
procent Det är15,2parlamenteuropeiska ärförGenomsnittetprocent.

länderna oavsettnordiskade person-kunskapetablerad att -numera
villkvinnorförförhållandevis somej-eller är gynnsammavalssystem

1999.Wängnerud1996;Norriskarriärpolitiskgöra
bilddenbakomkommaförsöka somanledningdock attfinnsDet

iskriverHåkanssonAnderskvinnorepresentationstatistiken över ger.
medelålderndeni övreMän,boktill denna att:bidrag personersitt
gynnadesbefolkningscentrum avvalkretsensibosattaoch personer

val.respektiveefterdirektfördelningenSiffroma anger
personvalet.grundpåenbartriksdageniinkorn av2 ledamöter12Det somvar fördelningenhadepersonvaletUtansjuoch män.kvinnorfemdessaAv var

Andersitabell 7Semandat.dessapååttaoch mänkvinnorfyravarit
bok.dennakapitel iHåkanssons

Inter-parlamentariskakvinnorepresentationbeträffande3 statistik seFör
http://www.ipu.org/HYPERLINKinternet:påhemsidaIPUunionens

1999-06-24.hemsidanfrånhämtadeUppgifterhttp://www.ipu.org.
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personröstandet. missgynnadesOmvänt kvinnor, ochyngre personer
landsortsbor. verkar andra finnasDet med 0rd flera strömningar
verksamma här.

det här kapitlet skall jag analysera personröstningen iI 1998 års val
könsperspektiv. Analysen kommer huvudsakligen ske frånett attur

framkommerväljarnas utgångspunkt. de resultat bådeEtt är attav som
kvinnliga och manliga väljare i utsträckning påstörst personröstat

kandidater. vanligt kvinnor sittmanliga dock någotDet är sätterattmer
kryss framför kvinnliga kandidater det. Allra aktivaän män göratt mest

det gäller kvinnliga kandidater har folkpartietspersonröstanär att
och centerpartiets kvinnliga väljare varit. vi kommer vidare inInnan

skall dock börja med kort beröra personvaletväljarna jag att ur
manliga kandidaterna.synvinkeln från de kvinnliga och

kandidaterKampanjtekniker bland kvinnliga och manliga

volymen behandlat frågan vilkaflera författare i den härDet är som om
gynnades respektive missgynnades personvals-kandidater som av

klart manliga kandidater fick flerDet står personröstersytemet. t.ex. att
kvinnliga kandidater. Valstatistik från statistiska centralbyrån SCBän

visar totalt avlades i års riksdagsvall 533 705 1998personrösteratt
motsvarande bland väljarna. det totala antalet29,9 Avprocent

andelgick till kvinnliga kandidater vilket578 142personröster ger en
blandSamtidigt utgjorde kvinnornapå 4337,7 procentprocent.

riksdagskandidatema.
dock det handlarfråga i det här sammanhangetrelevantEn är om

kvinnliga kandidater eller skevheten idirekt missgynnadeett omom av
faktorerindirekt därröstetal resultatetär somprocessav en mer

sitt kapitellistplacering in. Anders Håkansson konstaterar ispelat Det
medelåldern och de bor ii den övreär män,att sompersoner

utsträckning besittersin valkrets för de ihuvudorten i störreattgynnas
inte mindre 68positionerna i sitt parti. utgjordede främsta Männen än

jämförtriksdagsval,valsedlama i 1998 årsförstanamnenprocent av
till den totala andelen.med 57 procent om man ser

undersökningskall vidare med i det här avsnittetjag gåDet är aven
manliga kandidatersdet finns skillnader i kvinnliga ochhuruvida några
undersökningbedriva valkampanj. Tanken bakom denna är attsätt att

kandidatenberoende på valsedelnaktiviteten kan olika ut somse var
sjunker längre nedbefinner möjligt graden aktivitetsig. Det är att av

med lägre gradplacerad. sådant scenario,på listan kandidat Iär etten
kunnalistorna, skulleaktivitet bland kandidater längre ned på manav

varandra imekanismer förstärkertala olika indirektatyper somom av
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andel personrösterdengällerdetspiral somnedåtgående nären
erhåller.kandidaterkvinnliga

endadetintescenariot ärpåpekaviktigtdock attattDet ovanär
listornanedlångt satsarkandidatersåkantänkbara. Det attvara

endaderaspersonvaletför ärjustkampanjer attsinamycket påextra
nedåtgåendetankenfrånutgårändåjagvalda. Attbli enchans omatt

gjort1993EsaiassonPeterundersökningarpåbl.a.spiral beror som
årsoch 1988i 1985riksdagskandidaterblandkampanjaktiviteterav

någottillfällendessavidkvinnorvisaderesultat varattvalrörelse. Hans
aktivamindre män.än

Martinval harårs1998utvärderingförRådetförInom avramen
kandidater1000blandenkätundersökning närmareihållitBrothén en

radlånginnehöll1998. Enkätenriksdagsvaleti enställde uppsom
ochaktivitetgradkampanjforrn,valkandidaternas avfrågor avom

23visar procentbearbetning attEnkampanjema.innehåll i svarenav
självakandidatermanligabland anseroch 29kvinnliga procentbland

sådanpersonvalskampanjf Resultatetbedrivit enavdeatt en
generelltkvinnornautslag säger attsåledesuppskattning ett somger

försvinnerskillnadDennaaktiva männen.mindre ännågotvaritsett
bedömninghållenallmäntresultaten serföriställetdock av enmanom

direktochkonkretaenkäteni ärfrågordepåtill mersomsvaren
valrörelsengjorts iharinteellergjortsvadhandlar somom

denhuvudslutsatsen ärfördetaljiresultatenpåingåskall inteJag
skillnaderpåtagliganågraintefinnsdetpåskinalåtitjag nysssom -
kampanj-gällerdetkandidatermanliga närochkvinnligamellan
kampanj-ned påladekandidaternatidtill denOmaktivitet. serman

ochkvinnligablandexempelvis 25 procentvalrörelseniarbete uppger
lagtveckavanligunderdekandidatermanligabland att en24 procent

heltidsjobbvanligtvad etttimmar motsvararantal änned större somett
påsigbefinnerkvinnornaocksåvisarmer.7 attSvarenellertimmar44

formerolikaideltogdeoftagäller hurdetnärnivå männensomsamma

förboki dennakapitelBrothéns enSe4 till 973gickEnkäten ut personer.
undersökningen.presentationnärmare av

formdel någonför person-"Bedrev Du avlyder5 ställdFrågan egenärsom
valrörelse"valskampanj i årets

någoti störrevalkampanjer mänPersonliga attkapitleti° visarBrothénMartin
jagpersonvalskampanj. Detutprägladförkallarhanvadbedrivitutsträckning

förutsättningar attobjektivakallarBrothénvaddockvidvikt ärlagt mest
mycketkönsskillnademaområdedetta ärpersonvalskampanj. Inombedriva

små.
kampanjarbeteladetid Dumycketlyder "Hurställd7 nerFrågan ärsom

Svarsaltema-augusti/septembervalrörelse iåretsgenomsnittsvecka iunder en
timmar.44tilltid änfrån ingensjuinnehöll mertiven steg upp
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aktiviteter offentliga debatter, appelltal på ochgator torg,av som
författande insändare tidningar,artiklar och i besök företag ochav av

etcarbetsplatser, användande internet, telefonsamtal till väljareav
framkommerEtt ytterligare resultat kvinnliga kandidaterär attsom

förekommit i radiode och i ungefärTVattuppger press, samma
utsträckning manliga kandidater. 34 bland kvinnligaprocentsom

fyra ellerkandidater de förekommit gånger i lokala ellerattuppger mer
deregionala tidningar. det 70Sammantaget är procent attsom uppger

manliga kandidater motsvarandeförekommit minst gång. Bland ären
siffror fyra gånger eller mer respektive minst36 73 procentprocent

gång.9en
inte redovisa resultaten samtliga analyserhar valtJag att somav

kampanjaktiviteten bland kandidaterna i valrörelse.1998 årsgjorts på
mätningar gradenbild framträder i dessa dockDen är att avsom

bland har skettaktivitet lika hög bland kvinnor Detmän.är som en
sedan valrörelserna och jfr.förändring på detta område 1985 1988

Huvudresultatet således det inte finns mycketEsaiasson 1993. är att
indirektför låg kampanjaktivitettalar förekomsten enav somsom

andelmekanism bidrar till förstärka kvinnors lägreatt avsom
mekanismer det då verksamma härVilka är ärpersonröstema. som

rollSpelar väljarnas agerande någon

utgångspunktFrån väljarnas

skall i fokus i den följande analysen. Harfrågor ståDet tvåär som
utsträck-möjligheten till personval ikvinnliga väljare använt samma

det gäller vilkenmanliga väljare Finns det skillnaderning när typsom

8 årsmånga gånger under 1998"Ungefär hurFrågan ställd lyder:ärsom
kampanjaktiviteter" aktiviteterföljande Devalrörelse ägnade DigDu som

apelltal pådebatt vid utlystanförande eller offentlig möte; gatorangavs var:
presskonferenser/artiklar/insändare i tidningar;författandeoch egettorg; av

företag/arbetsplatser/vårdinstitutioner/skolorpressmeddelanden; påbesök o
kommunikationradio;telefonväkterier idörrknackning i bostadsområde;dyl;

telefon. Svarsaltemativenringt väljare påväljare via Intemet/e-post/chat;med
gångergång till fler 30innehöll fem från ingen änsteg upp

9 radioofta blev intervjuad i"Ungefär hur DuFrågan ställd lyderär press,som
Lokala/Frågan uppdelad påårs valrörelse"och under 1998TV var

Storstads-Lokal/regional radio Lokal/regionalregionala tidningar TV2.
ochradio RikstäckandeRikstäckande TVtidningar Sthlm, Gbg, Malmö

tillfyra gånger eller fler, tvåUtländska medier. Svarsaltemativen trevar
nämnvärdagång. framkommer inte någragånger, gång eller ingen Deten

mediafrågor.könsskillnader på någon dessaav
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respektivekvinnligamanligaellerkvinnliga somkandidater -av - kommer attfrågeställningar geDessapåsinlagt röstväljaremanliga
inledningsvis:ställdesfrågadenbelysatill somunderlag attytterligare

vi attRedan vetpersonvalssystem nukvinnor ettmissgynnas av
andellågjämförelsevis person-fått avfactodekandidaterkvinnliga en

vilketpå sättfastställagårdet attsnarastFrågan är omröstema.
andellägrekvinnors avkonsekvenservilkaochskettmissgynnandet

kandidatperspek-ochVäljarperspektivetfå.tänkaskanpersonröstema
mynt.sidortvå sammakantivet avsomses

ellerpersonröstaAtt

Fördeltagande. attpolitiskt engeformPersonröstning är avnyen
medbörja attskall jagkönsperspektivanalys ettdennatillgrund ur

könstillhörig-hurvisarsammanhangiundersökningen somettinsätta
tidigaredenSverige. Iideltagandepolitisktpåverkabrukarhet

ärDethär.intressesärskilt enaresultat ärtvådet avforskningen somär
politisktmanifest somengagemang,formerolikagällerdet avnäratt väljaremanligaochkvinnligamellanskillnadernavaldeltagande, är

80ochkvinnligabland82deltog procent1998valetsmå. Imycket
varitstadigtdethar1976 envaletSedanväljare.manligablandprocent

sinutnyttjat rösträtt.kvinnor mänänandel somhögrenågot
kallaskanområdedetbetydelse somär attresultatetandraDet av

ikommitintekvinnordock uppharpolitisktlatent engagemangför ett
störregenerellt settharväljare t.ex.Manligamän.nivå somsamma ocksåPartiidentifikationen ärväljare.kvinnligapolitik änkunskap om högredetoch ärväljarekvinnliga enblandmanliga änblandstarkare

intresseradede är avattväljarekvinnliga uppgermanliga somandel än
manligabland63 procent1994det årexempelettpolitik. För varatt ge intresseradeganskaeller avmycketdeattväljare varuppgavsom

52andel procent.motsvarandeväljarekvinnligaBlandpolitik. var
justväljaremanligaoch somkvinnligamellanskillnaderDe

formerolikaÄven gällerdetnäröverdrivas.intedockskallredovisats
utveckling motpåtagligskettdethar enpolitisktlatent engagemangav Deåren.20-30deunder senasteoch mänkvinnormellanlikhetökad

personröstandet.förkonsekvenserdock hakankvarstårskillnader som tillvaletipersonröstningenbl.a.undersökningar,Tidigare av
blandhögrepersonröstandet ärvisat atthar t.ex.Europaparlamentet,

38ff.1995,WängnerudOskarsonpåbyggerredovisningen° följandeDen valunder-frånhämtadedock1998årvaldeltagandet ärbeträffandeResultaten
universitet.Göteborgsinstitutionen,Statsvetenskapligasökningen,
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väljare starkt politisktär intresserade Gilljam Holmbergsom 1998,
69 fi. Vi skall i det följande huruvida politisktse gettengagemang
något utslag på kvinnors och utnyttjandemäns personvals-av
möjligheten i 1998 års val. Tabell börjar1 med visa huratt personröst-
ningen såg bland samtliga kvinnliga ochut manliga väljare i riksdags-,
kommunal- landstingsvalet."samt

landstings-personröstning i riksdags-,Tabell Kön och samt
1998 procentkommunalvalet

antal antal
skillnad kvinnorkvinnorval mänmän i

101297228 29riksdag
939 93335 035kommun

95390627 28 -1landsting
respektivevisar uppgivit val. ProcentbasenharResultaten andelKommentar: personröstsom

rostade någotfått ochdefinierats samtligaväljare frågan personröstmng parti.pasom om somsom
procentbasen.Kallarmedfrågan personröstning "vet ej"Personer besvarat inteom ingar lsom

valundersökningen Statsvetenskapliga Göteborgs1998, universitet.institutionen,

Resultaten visar skillnaderna generelltatt mycket små, försett attvar
inte försumbara,säga det gäller kvinnorsnär och utnyttjandemäns av
personvalsmöjligheten. Personröstandet högst i de kommunalavar som
valen, där utnyttjade 35 bland kvinnliga ochprocent 35 blandprocent
manliga väljare möjligheten till personval. I riksdagsvalet 7det 28var

bland kvinnorna och 29procent blandprocent utnyttjademännen som
personvalsmöjligheten och i landstingsvalet andelen 27 procentvar
bland kvinnorna och 28 bland Mönstret följerprocent männen. vad vi
tidigare könstillhörighetens betydelsevet för manifest politisktom ett

Innan vi drar några långtgående slutsatserengagemang. mer om
könstillhörighetens betydelse skall dock analysen föras vidare.ett steg
Jag har valt två indikatorer latent politisktut ett engagemang -
politiskt intresse och utbildning för de likartatprövaatt ettom ger-
utslag bland Ålderkvinnliga och manliga väljare. och partitillhörighet

också med i analysen.är

" Förutom avsnittet kampanjtekniker bygger samtliga resultat i det härom
kapitlet på den valundersökning genomfördes statsvetenskapligasom av
institutionen vid Göteborgs universitet i samband med valet 1998. Undersök-
ningen led i det valforskningsprogramär ett leds professor Sörensom av
Holmberg. Se Holmbergs kapitel i denna bok för presentationnärmareen av
undersökningen.
2 Se kommentar under tabellen för kategoriindelningen. Att jag valt arbetaatt
med dikotoma variabler beror underlaget blir så litetatt varjenärpass
analys skall under kontroll förgöras könstillhörighet. Fler indikatorer hade
kunnat inkluderas jag har valt begränsa mig till någraatt demen mestav
vanligt förekommande i forskningen väljarbeteende.om
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1998riksdagsvaletiolikablandpersonröstningochKön grupperTabell
procent

antalantalköns-
kvinnor mänskillnadkvinnor mängrupp

596468+23133intressepolitisktmed
ll 332389427924intressepolitisktutan

254271-13534utbildninghögre
671580-22826utbildninglägre

295307+3283118-34ålder
717665-2292735-80ålder

85138+71522vänsterpartiet
40233002525socialdemokraterna

5149-164731terpartietcen
4355-23735folkpartiet

263189-53227moderaterna
92123+83543kristdemokraterna

II 3748-153226 3217miljöpartiet
påbyggerintressePolitisktriksdagsvalet.iuppgivit personröstandelvisarResultatenKommentar: som sigväljareomfattarintresse"politiskt vara"medkategorin uppgersomsubjektivtintresse:frågaomen väljareomfattarintressepolitisktkategorin"utanpolitik, somintresseradeeller ganskamycket av mellandikotomiserarUtbildningpolitik.intresseradeinte allssärskilt ellerintesig avvarauppger interespektivedeutbildninguniversitet/högskolahögrevid somgång studeratnågonväljare som inomfaktornaktuellaskillnad för denvisarinramaderesultaten störstutbildning. Delägregjort det

väljaresamtligadefinieratsharProcentbasen somväljare.manligarespektivekvinnliga somgruppen fråganbesvaratparti.något Personer omröstadeochpersonröstning somfått frågan somom valundersökningen1998,Källa:procentbasen.iingår inteej""vetpersonröstning med
universitet.Göteborgsinstitutionen,Statsvetenskapliga

påverkarengagemangsvariablemakonstaterakan är attförstaDet man
väljare. Köns-manligablandkvinnligablandlikartatpå sätt somett

politisktgradolikamedväljareblandsmåmycketskillnaderna avär
Könsskillnadema ärutbildning.sinpånivåolikarespektiveintresse

väljare.äldrerespektivetillsmåmycketockså yngresermanom
iställetdock tarbrytskönsskillnadersmåmed manomMönstret

miljöpartietsochcenterpartietsBlandpartitillhörighet.tillhänsyn
personvals-utnyttjatkvinnorfärre mänbetydligt ändetväljare somär

och iprocentenheter16skillnadencenterpartieti ärmöjligheten:
vänsterpartietochkristdemokraternaIprocentenheter.miljöpartiet 15

kristdemokraterna äripersonröstat:kvinnor mänflerdet änär som
procentenheter.sjuvänsterpartietoch iprocentenheteråttaskillnaden

och iallskönsskillnadingendetfinnsväljaresocialdemokratiskaBland
respektivetvåsmåmycketskillnadernamoderaternaoch ärfolkpartiet

procentenheter.fem
påfokuseraföristället atttabellenläsa är attEtt sätt attannat

inomfaktorernaolikadeeffekternajämförakönsskillnadema av



308 Kön och personröstning SOU 1999:92

kvinnliga respektive manliga väljare. Detgruppen kan konstatera iman
sådan analys partitillhörighetär haratten effekt bådestörst bland

kvinnor och Faktorermän. politiskt intresse och utbildning harsom en
modest effekt medan ålder har effekt imer lika medstor ärsetten som

noll.
För sammanfatta kanatt det bådesäga bland kvinnoratt ochman

den politisktmän är intresserade och den välutbildade väljaren isom
första hand utnyttjat personvalsmöjligheten. Allra betydelsestörst har
dock partitillhörighet. Bland kvinnliga väljare det främstär kristdemo-
krater andelen överstigerpersonröstat 40 procent, folkpartietsom och
centerpartiet ligger på mellannivå mellan 30 och 40 procent,en
medan moderaterna, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet
ligger lägre andelen understiger 30 procent. Bland manliga väljare
intar centerpartiet klar ledarposition andelen överstiger 40 procenten
medan de övriga borgerliga partierna miljöpartiet intarsamt en
mellanposition mellan 30 och 40 procent och socialdemokraterna och
vänsterpartiet ligger lägst andelen understiger 30 procent.

viktigasteDet framkommit denna analys det inteärsom att ärav
självklart vi enbart kan lutaatt tillbaka på traditionellaoss mer
förklaringsmodeller politiskt deltagandeöver vi skall analyseranär kön
och personröstning. Politiskt intresse och utbildning har visserligen
effekt på utnyttjandet personvalsmöjligheten partitillhörighetav men
verkar betyda Framförallt har det blivit tydligt könsskillnademamer. att
återfinns vissainom partier. bakgrundMot denna kunskap uppstårav
frågan vi inte skall till egenskaper hos lika välpartiernaom se som
egenskaper hos väljarna vi skall förstånär vilka mekanismer ärsom
verksamma här.

I avsnitt det intenästa längre självaär personröstningen står isom
fokus vilken kandidat kvinnautan eller väljarna sittsattman som- -
kryss framför. Tanken det finns skiljelinjeatt mellanom en
förklaringsmodeller fokuserar partier och sådana fokuserarsom som
väljare finns dock kvar och skall utvecklas.

3 Betydelsen partitillhörighet för utnyttjandet personvalmöjlighetenav av
återspeglas i väljarnas inställningäven till personvalet. Stödet för personvals-
reformen starkast blandär Centerpartiets och folkpartiets väljare och svagast
bland väljare röstade på socialdemokratema och vänsterpartiet. Se Sörensom
Holmbergs kapitel i -denna bok.
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kandidatmanligellerkvinnligframförKryss

konstatera attkunnatpersonval, harhaftlänge mandärDanmark,I man förståskallbetydelse när manväljaregenskaper ärochparti- avbåde
danskadetframför. Ikrysssittväljarna sätterkandidatvilken som

partiernavänsterorienteradedeikandidaterkvinnliga merfårsystemet
deikandidaterkvinnliga meränpersonrösterandelhögreen detharpartiernavänsterorienteradedeIpartierna.högerorienterade

framträdandekandidaterkvinnligaflerfunnitssamtidigtdock
bådesåledesparti kanBetydelsen1990, ft.56 avWambergpositioner

kvinnligapåtillgångochorienteringideologisk enomhandla om
kandidater.

undersökningarnadanskadevisarväljaregenskapertillOm serman påpersonröstarutsträckningi störstdeväljare ärkvinnliga somatt
32 procentvisade1984 attårfrånGallupundersökningEnkvinnor.

personröstat enbland männen,14 procentkvinnorna, motbland
56ff.1990,Wambergkandidatkvinnlig

tidigare.gjordundersökningliknandenågonintedetfinnsSverigeI
denundersökningardockhands avtill ärligger näraområdeEtt som förInomkandidater. ramenpartiernasharväljarnakännedom om

Göteborgsinstitutionen,Statsvetenskapligavidvalundersökningama
duKommerfrågan:ställttillfällenflertalvid ettharuniversitet, man Dinivaltillställdekandidater uppdenågon sompåihåg namnet av

dethuruvida ärsärskiljadetgår attval Iåretsivalkrets svaren
kännedomharväljarna om.kandidatermanligaeller somkvinnliga

kvinnliganamnkännedomfokuserar omUndersökningar som
1991.och19851973,1968,årfrånmaterialpågjortsharkandidater

vanligt attnågotdetsig ärdet mervisar atttillfällendessasamtligaVid
väljaremanligakandidater än attkvinnligaväljarekvinnliga namnger

40och procentkvinnligabland48 procentÅr det1991 t.ex.det.gör var kandidat."kvinnligminst enväljare namngavmanligabland som
här:betydelseärfaktorerytterligare avsomdetkön ärFörutom

politisktgradenmedökar avkandidater t.ex.kvinnligakännedomen om 1993;Frankenbergväljarnablandutbildningenpånivånochintresse
60.1993,Wängnerud

kvinnligakännedomförekomsten omskrivit avsjälvjagNär om
normseendeiföreteelse termerdenna avdiskuteratjagharkandidater

någonkanöverhuvudtaget namngeväljarnahälftenungefär somDet avär namnkännedomgäller omdetProcentbas när34.1993,Hohnbergkandidat
kandidat.minstnamgettväljare ende somkandidater utgörskvinnliga av
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Ävenoch resurser.kognitiva kvinnor undan för sittundan ökatom
deltagande i svensk politik kan fortfarande hävda utgörattman mannen

för det politiska livet. inflytelserika positionerna,De mestnorm som
exempelvis partiledare, besitts fortfarande Majoritetenmän.mest av
bland ledamöterna i riksdagen fortfarande manlig. Förändringar harär

för till det kan ändå väljarnaägt säga näratt spetsa attrum men man
tänker politiker det fortfarande vanligtså bildenär attmer av en man
dyker upp.

Med stöd i socialpsykologisk forskning kan utgå från attman
kognitivt starka har lättare bryta normseendeatt änmot ettgrupper
andra. Intresse och kunskap "ser förbi traditionelladegör att man

och i utsträckning uppmärksammar förekomstenmönstren större av
kvinnliga politiker. Att lättare identifierar sig med någonman av

kön också grundläggande kunskap betydelse här.ärsamma av
bakgrund de tidigare nämnda danska resultaten och deMot av

svenska undersökningar bygger på väljarnas namnkännedom skallsom
här försökajag skilja mellan väljarorienterad och partiorienteraden en

förklaringsmodell personröstningen på kvinnliga respektiveöver
manliga kandidater. mellan deGränsen två modellerna inteär
knivskarp den väljarørienterade modellen fasta på olika slagstarmen
kognitiva bland väljarna denmedan partiorienterade modellenresurser
istället fasta på egenskaper hos partierna. skall börja medJagtar
väljarna för därefter övergå till partierna.att

Den väljarorienterade modellen

i föregående avsnitt framkommer jag iAv resonemanget att antar att
fler kvinnor på kvinnliga kandidater och ii detän män personröstat att
finns samband mellan kognitiva och personröstning såett resurser

kognitivt starka förväntas ha på kvinnligasätt personröstatatt grupper
kandidater i utsträckning kognitivt Deänstörre grupper.svaga

politisktindikatorer kognitiva jag använder mig ärsomresurser av
förintresse och utbildning d.v.s. de faktorer tidigare använts attsom

Ålder visatindikera latent politiskt den faktorärett engagemang. som
sig ha minst effekt tidigare i kapitlet det rimligtär att anta attmen

5 Kognitiva kan handla intellektuell träning, förmåga tillsägasresurser om
varseblivning.
° diskussion i politiken Wendt HöjerFör t.ex.en mannen somom norm se
Åse 1996.
7 socialpsykologiskAronson, Wilson Alert 1994 introduktion tillär en
forskning.
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ochväljareäldreföreteelsersigtill änhar lättareväljare att ta nyayngre
analysen.följandei deneffektsåledes harålderatt en

detnågotskall jagresultaten sägapåkommervi omInnan
harde personröstatväljare attunderlaget. Deempiriska uppgersom
ochpartigällt namn,kandidatvilken röstentillfrågadeblivitockså om

väljarnahälftenungefärendastdet ärdockvisarMaterialet att avkön.
framför. Desitt kryssdekandidatvilken sattihågkommersom

vilkenkategoriintevetdärförinkluderaranalysernaföljande en
kanintedesomvuppgivit personröstatväljarede attomfattar sommen

gällde.ellerkvinna röstenkandidatvilkensigerinra man -
skallavsnitti dettajämförelsenvilketsjälvklart på sättinteDet är

intei"vethamnarväljareandelsådetDå storär somäga passenrum.
dedvs.nivåernakommenterameningsfulltknappast attdetkategorin är

respektivekvinnligatillfallitandelför personröstertalenabsoluta som
deunderlångtliggerframkommerandelkandidater. Denmanliga som

intedockanalyseni attviktigt ärVadvalresultaten. ärfaktiska som
undersökaröstetalgäller attdet utannivåerexakta närfastställa

påavseendemedväljareolikamellanskillnadereventuella avgrupper
finnskandidater. Detmanligarespektivekvinnligapersonröstning på

iframkommertendenserdeanledning attnågon att tro sominte
avseendet.i detsnedvridnaskallmaterialet vara

användavalthar jagjämförelser atttillunderlagframfåFör ettatt
kandidatermanligapåförövervikt personröstervisarmåttett som

påandelminus personrösterkandidatermanligapåandel personröster
harjämnaredestoöverviktmindre denna ärJukandidater.kvinnliga
deninomkandidatermanligaochkvinnligamellanfördelatsrösterna

andelbetyderresultat störrenegativtväljare. Ettaktuella engruppen
visarTabell 3kandidater.manligakvinnliga änpåpersonröster

blandkandidatermanligarespektivekvinnligapåpersonröstning
väljare.manligaochkvinnliga

det härireferenspunktvalstatistik kan utgöras från SCB:sResultaten en
årsi 1998avladesde personröster62,3sammanhanget: procent somav

kvinnligatilloch 37,7kandidater procentmanligatillgickriksdagsval
manligaförprocentenheterpå 24,6överviktbetydervilketkandidater, en

valresultatet.reellai detkandidater
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på respektive manliga kandidater ikvinnligaPersonröstningTabell
procentriksdagsvalet 1998

övervikt
manligantalmanlig kvinnlig vet summa

kandidatinteväljare kandidat kandidat procent personer
+202831005433 13kvinnor
+282961005039 11män

denkandidatkönstillhörighetenpåväljarnaförsubjektivhågkomstblandResultatenvisarKommentar:
desamtligaväljaredeñnierats personröstat.på. Procentbasenharde attpersonröstat somuppgersom

universitet.institutionen,Göteborgsstatsvetenskapligavalundersökningen1998,Källa:

både kvinnliga och manliga väljareresultat framkommerDet är attsom
manliga kandidater. Blandi utsträckning personröstatstörst

föråterfinns övervikt procentenheterkvinnliga väljare 20en
Bland manliga väljaremanliga kandidater.på ärpersonröster

procentenheter. Vid sidan dettamotsvarande övervikt 28 av
fördelningenhuvudresultat kan vi dock samtidigt notera att av

bland kvinnor blandvarit något jämn än män.personröstema mer
inte kategorin högre får tillandel vet DetKvinnors är än mäns.av

det iögonfallande resultatet iföljd vad framstår mestatt somsom
kvinnligamanliga väljare benägna väljareanalysen änär är attatt mer

kandidater.på manligapersonrösta
huruvidabehandlar frågan könsmatchningHenrik Oscarsson om -

i sitt kapitel i denna bok.kvinnor och påkvinnor på män mänröstar -
generell nivå denna matchning intevisar påDet han ärär att en

dock frågan huruvidaskall vidare medsignifikant. jag gåDet är
väljare. Vi ska också fåkönsmatchning framträder i vissa ettgrupper av

det detställdes tidigare:det antagandepå ärstämmer attsom uppsvar
påi utsträckningde kognitivt starka personröstatstörstgrupperna som

bland kvinnligaTabell visar resultatenkvinnliga kandidater 4
kontroll för politiskt intresse,respektive manliga väljare under

ålder.utbildning samt

li

i
1
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kandidaterkvinnliga respektive manliga iPersonröstningTabell 4.
procentväljarorienterade modellenriksdagsvalet 1998: den

övervikt
manligkvinnligmanlig vet summa

kandidatantalintekandidatkandidatväljare procent
+2016152 1001434med politiskt kvinnor
+351861004346 11intresse män

+2295120 1005434politiskt kvinnorutan
95 +171005929 12intresse män

+1510110030 15 55kvinnorhögre
+38851004845 7utbildning män

+2315210036 13 51kvinnorlägre
+25100 1954938 13utbildning män

+149760 10013ålder 27kvinnor
+318410039 8 5318-34 män

+25100 1865137 12ålder kvinnor
+2848 100 21240 1235-80 män

kandidatkönstillhörighetenpå denblandväljarnaförvisarsubjektivhågkomstResultatenKommentar:
kategorin"med politisktsubjektivtintresse:på frågapå.Politiskt intressebyggerdepersonröstat en om

kategorinpolitik,intresseradeväljare sig mycketeller ganskaomfattarintresse" avuppger varasom
intresserade politik.intesig inte särskilteller allspolitiskt intresse"väljare"utan avvarasomuppger

universitet/högskolahögregång vidUtbildning dikotomiserar väljare någon studeratmellan som
definieratsutbildning. Procentbasenharutbildning inte gjort det lägrerespektivede somsom

Statsvetenskapligavalundersökningen1998,samtligaväljare Källa:de personröstat.attsom uppger
institutionen, universitet.Göteborgs

förprocentenheter,övervikten, 38denvisar störstaResultaten att
välutbildadeblandåterfinnskandidatermanligapersonröster

jämntfördelat sig mestdär personröstemaväljare. Denmanliga grupp
förövervikten personrösterdärväljare:kvinnliga ärär yngre

föröverviktrelativtprocentenheter. En storkandidater 14manliga
politisktblandåterfinnskandidater ävenmanligapåpersonröster

iväljare,kvinnligavälutbildademedanväljaremanligaintresserade
resultat.jämntvisarväljkvinnliga ettmed delikhet meryngre

antagandetstödja attinteframträder kan sägas omDet mönster som
kognitivtochstarkakognitivtmellanskall dras svagaskiljelinjen

ochkvinnligauppvisarkognitivtdeInom gruppernasvagaregrupper.
vilkenpåavseendemedbeteendelikartatväljaremanliga rättett

manligaÖvervikten påför personrösterpå.kandidat de personröstat
manligablandkvinnligablandungefär likakandidater storär som

respektive 1722intressepolitisktinomväljare utangruppen
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utbildning respektiveprocentenheter, med lägre 23 25 procentenhe-
i år 25 respektive procentenheter.ter åldersgruppen 35-80 28samt

inom deistället, mellan kvinnor ochSkiljelinjen går något mänoväntat,
framträderskiljaktiga resultatenkognitivt starkare De mestgrupperna.

verkar idetbland välutbildade väljare. Där mänatt extra storsom
oftarekandidater medan kvinnormanligautsträckning personröstat

kandidater.kvinnligapågenomsnittet personröstatän
ytterligare skall viframkommitdiskuterar de resultatjagInnan som

partiorienteradetidigare kallat för dendet jagtillövergå prövaatt
respektive manligapersonröstning kvinnligagäller påmodellen detnär

kandidater.

modellenpartiorienteradeDen

partiernasförsökt skilja mellanhar jagföljande analysendenI
kallas för tillgång påoch faktor kanorienteringideologiska somen

itoppositionemamed avseende påkandidater dåkvinnliga -
partierna.

delat partierna igjort jagförsta jagDet är treatt en somgrupper:
demiljöpartiet d.v.s.vänsterpartiet ochsocialdemokraterna,omfattar

valetefter 1998.underlag för regeringsbildningenutgjordepartier som
medan denoch folkpartietomfattar centerpartietandraDen gruppen

kristdemokratema.ochomfattar moderaternatredje gruppen
kandidater betyderkvinnligavad tillgången påfå bildFör att aven

indelning utgåttgjorthar jag iför personröstningen nästa steg en som
de Valkretsarvalsedlar. varje parti har jag skiltfrån partiernas För ut
förstanamn.kandidatermed kvinnligavalsedlardär det återfinns som

9 väljarorienteraddel iorientering kanideologiskaPartiemas enses som en
väljaremodellerna så den fokuserarrenodlahar dock velatmodell. Jag att som

kognitivaindikatorer påfasta påenbart ta resurser.
2° har detvarit självklar.partierna har inte Härde borgerligaGrupperingen av

tillgångorientering ochmellan ideologisksammanvägningskett vissen
kandidaterpå kvinnligaframförallt kd tillgångenkvinnliga kandidater. I är

skälövriga partier, dettoppositionema lägre ipå demed avseende är ettän
fram-Grupperingenövriga mittenpartier.sammanförts medtill kd inte äratt

analyseradesliten partiernaprocentbasen skulle bli förförallt gjord för att om
for sig.var

2 hemsida påpå riksskatteverkets Internet:redovisadevalsedlar finnsSamtliga
http://val.rsv.se/.http://val.rsv.se/.HYPERLINK

fall har22 valsedlar, i dessmed fleraåterfinns det Valkretsarvissa partierFör
Krist-kandidatkvinnligvalsedlarna harnågonjag överst.noterat enavom

respektivevalsedel ihaftparti oftastdemokraterna det änär mer ensom
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och 29fall partiermöjliga 7203genomgång visarDenna att av
kandidater.kvinnligalistornaValkretsar 33 procenttoppas avav

manligakvinnliga respektivepåandelTabell visar5 personröster
dels på deuppdelatväljaremanligaoch trekvinnligablandkandidater

valsedelmedvalkretsoch dels toppaspartigrupperingama avsom
valsedelmedvalkretsrespektive toppaskandidatmanlig avsom

Även påöverviktendet personrösterhärkandidat.kvinnlig är av
för jämförelsema.underlagkandidatermanliga utgörsom

eftersomanalysenföljandedenproblem idock ingetinnebärdetvalkrets,
Inomkandidaterhañ manliga överst.valsedlarkristdemokratiskasamtliga

manligamedungdomslistorkonkurrerandedetförekommermoderaterna
valkretslänsi Skånevalkrets östraSkåne länsi samtkandidater västraöverst

kandidater.kvinnligaValkretsartvåi dessa toppashuvudlistoma avmen
kandidatmanligrespektive överstkvinnligmedKonkurrerande listor

imoderaternaochfolkpartietsocialdemokraterna,fori övrigtförekommer
län.Västerbottenscenterpartiet iförVästernorrlands län samt

försju Valkretsar;ikvinnamedvalsedel23 överstfanns detmoderaternaInom
social-13;centerpartietmiljöpartiet 12;åtta Valkretsar;siffranfolkpartiet var

kristdemo-inte någonvänsterpartiet 14. Detochdemokraterna 13 avvar
kandidat.kvinnligtoppadesvalsedlarkraternas av ensom
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respektive manliga kandidater ikvinnligaTabell Personröstning
partiorienterade modellen procentriksdagsvalet 1998: den

övervikt
manligkvinnligmanlig vet summa

kandidatväljare kandidat inte antalkandidat procent
partigmpp

16 63 126 +5och 100kvinnor 21mpv
126 +1813 56 10031män

-644 100 32och kvinnor 25 31c
+38100 3749 11 40män

+466 42 100 103och kd kvinnor 52m
+4044 100 1348 8 1män

valkrets med överstman
+29samtliga 38 9 100kvinnor 53 177

1898 47 100 +3745män

63och kvinnor 21 13 67 100 +7v mp
66 +2312 53 10035man

+6och 100 18kvinnor 28 22 50c
44 100 +4852 4 27män

och kd kvinnor 44 100 96 +4852 4m
+4450 6 44 100 96män

valkrets kvinnamed överst
samtliga 0kvinnor 24 24 100 8452

87 +1330 53 10017män

och 100 +2kvinnor 21 19 60 63v mp
27 15 58 100 60 +12män

och kvinnor 21 43 36 100 14 -22c
40 30 30 100 10 +10män

och kd kvinnor +2857 29 14 100 7m
35 18 47 100 17 +17män

Kommentar: visarResultaten subjektivhågkomstblandväljarnaför könstillhörighetenpå denkand-dat
de på. föreSe tabellenför till indelningsgrunden.ProcentbasenharkommentarJersoiuöstat texten
definierats samtliga väljare valundersökningen 1E9S,de Källa:personröstat.attsom som uppger

institutionen,statsvetenskapliga universitet.Göteborgs

-
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partigrupperingamasbland deolikavisar påResultaten mönster tre
finns detkristdemokratiska väljareochmoderataBlandväljare. en

blandbådekandidatermanligapåövervikt förbetydande personröster
övervikten 46kvinnliga väljareBlandmanliga väljare. ärochkvinnliga

Förprocentenheter.manliga väljare 40blandochprocentenheter
någonsåledes intedetfinns störrekristdemokraternaochmoderaterna

tydligtröstningsbeteendet. Ettkönsmatchning italaanledning att om
ochkvinnorpåkvinnor mänmatchning röstarsådan attmönster av en -
väljare.folkpartietsochcenterpartietsblanddockåterfinnspå män -

iendadenfolkpartietochcenterpartiet ärinomväljareKvinnliga grupp
påövervikt fornegativ personrösteruppvisarundersökningen som
förfavöriprocentenheterskillnadenkandidater:manliga är sex

ochcenterpartietsBlandkandidater.kvinnligapåpersonröstning
övervikt, 38betydandedockåterfinnsväljaremanligafolkpartiets en

kandidater.manligapersonröstning påförprocentenheter,
väljaremiljöpartietsochVänsterpartietsSocialdemokraternas,

framträderHärytterligare mönster.i sinuppvisar typ entur en av
förprocentenheter, personrösterövervikt, 18modestförhållandevis

inomväljarekvinnligaBlandväljare.manligablandkandidatermanliga
överviktenmiljöpartietoch ännuvänsterpartiet ärsocialdemokraterna,

andelmellan denprocentenheterfemendastskiljerdetlägre: som
påandeldenoch personröstatkandidatermanligapåpersonröstat som

kandidater.kvinnliga
inslagtydligtfinnsdetkansammanfatta ettsäga attFör avatt man

moderaternafolkpartiet.och Inomcenterpartietinomkönsmatchning
fokuserad.manligtutpräglatpersonröstningenkristdemokraternaoch är

miljöpartietoch personröst-vänsterpartiet ärsocialdemokraterna,Inom
utjämnad.förhållandevisningen

huruvida ärtill personröstenhänsynmedanalysen tagenNär görs
kandidatkvinnligvalsedelpartietsdärvalkretsavlagd i toppas av enen

därValkretsarsamband. Ipositivtfinnsdetsigvisar deteller ej, ettatt
föröverviktenkandidater liggerkvinnligavalsedlama toppas av
därValkretsarinivåerlägrekandidater på änmanligapåpersonröster

kvarstårresultat närkandidater. Dettamanligavalsedlama toppas av
övervik-sjunkerpartigruppersamtligapartigruppering. Itillhänsyn tas

kvinnliga ochblandbådekandidater,manligaför personrösterten
ståttkvinnordärValkretsartillVi kommermanliga väljare, somnär

Återigen ochcenterpartietsskiljervalsedlama.förstanamn
kvinnligamedValkretsarisig:väljarekvinnligafolkpartiets ut

procentenheter,övervikt, 22betydandedetfinnskandidater i topp en
kandidater.kvinnligapåför personröster

sigerinrainte kanväljareandelsådetoch medI är storatt somen
föralltdraskall jag intepå, storalagt sinkandidat de personröstVilken
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växlar på de resultat framkommit. Det kan också på sin platssom vara
påpeka underlaget för vissaatt att i de indelningar gjortsgrupper som

består litet antalrättett Inte desto mindre det någraav ärsvarspersoner.
saker värda fasta på iär vidare diskussion. förstaatt ta Det ärsom atten
i den fortsatta forskningen måste arbeta både med väljar- ochman
partiorienterade förklaringsmodeller vill förstå fördelningenom man av

på kvinnliga respektivepersonröster manliga kandidater. Andelen
på kvinnliga kandidaterpersonröster högre i Valkretsar där kvinnligaär

kandidater stått förstanamn på partiernas valsedlar. Men tillgångsom
på kvinnliga kandidater inte det endaär Utbildningstyr. är t.ex.som en
faktor visat sig ha betydelse för väljarnas beteende inom dettasom
område.

Det kan fråga sig i vilken utsträckningär resultatenman ovan
speglar genomtänkt handlande bland väljarna.ett valrörelsenImer
1998 det flera partier uppmanade sina väljare kryssa påattvar som
kvinnliga kandidater Eduards 1999, 78. Ett antagande skulle kunna å

budskapet denått politiskt resursstarka väljarnaatt devara att 2men
på helt olika kvinnorna har följtreagerat sätt: uppmaningen, männen

den. Huruvida sådan tolkning hartrotsat något stöd kommer atten
framgå avsnitt där vi skallnästa undersöka väljarnas skäl förav att
personrösta.

Skäl för personröstaatt

I valundersökningama har fått motivera varförsvarspersonema
respektive varför inte de utnyttjat möjligheten till personval. Frågan

ställts har varit fråga där väljarna själva fåttöppen vilkasom en ange
varit de främsta skälen för dem. Tabell 6 visar skälen bland demsom
avlagt Kategoriseringenpersonröst. bygger påsom av svaren samma

indelning Sören Holmberg använder i sitt kapitel i denna bok.som

24 Mönstret med skiljaktigt beteende bland kvinnor och med högremänmer
utbildning, bland kvinnor och med lägreän utbildning, kvarstår vidmän
kontroll för partigruppering förutom det gäller moderaterna ochnär
kristdemokratema. Könsmatchningen att kvinnor på kvinnor ochröstar män
på män särskilt framträdande bland välutbildadeär väljare inom centerpartiet
och folkpartiet.
25 analysEn det norska kommunalvalet år 1983 har visat väljarnaattav
reagerade negativt på de uppfattade, allt för provocerande kampanj fören, som
kvinnliga kandidater. Kampanjer hade förekommit i tidigare norska val,även

Årdå med lyckosam effekt för kvinnorepresentationen. strök dock1983
väljarna kvinnliga kandidater från listorna Dahlerup 1989, 62.
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riksdagsvalet 1998. Andeliskäl förTabell Kön och personröstaatt
intervjufråga skälrespektivepå öppen angavsvarspersoner som en

skillnadkvinnor mänskäl
+22931kandidatens grupptillhörighet

-71811region/ort
+8513kön
+549yrke/klass
-352ålder

028 28personliga egenskaperkandidatens

+18 7personen/namnettillkände
066pålitlig
06 6kompetent

-242sympatisk

-11211personval braär
+11112kandidaten bästvar
-39åsikter 6kandidatens politiska

4 +711rättighet/plikt röstaatt
-26 8få personförändringville
-3107övriga skäl
till"Vilka de viktigasteskälen Dupå fråga:ResultatenbyggerKommentar: är attöppensvaren en

inteolika har kunnati riksdagsvalet" Eftersom flera skältänker nämnaspersonrösta summerar
egenskaperredovisasgrupptillhörighetoch personligatill kategoriernaprocentandelarna hundra.För

därförblir inte förindelning; flera skälkunnatfinfördelad här har nämnasäven även summanen mer
definieratskategorin.Procentbasenharför denöverordnadedeolika underkategoriernadensammasom

kvinnoreftervalsstudien. intervjuade:97 113frågani Antalsamtliga besvaradepersonröstaresom som
universitet.institutionen,valundersökningen Statsvetenskapliga GöteborgsKälla: 1998,man.

förstatill. Detmärkeläggavärdaresultatnågra är attDet är som
rättighet/pliktsindetupplever attväljarnahuruvidahandlar somom

blandendast 4kvinnornabland procent11personrösta: procent men
kanDettaforskäl personrösta.detta attett varamännen somanger

nivåerpåliggergenerelltkvinnortillförklaringen sett somatt samma
personvalsmöjligheten. Trotsanvändandetgällerdetmän när av

detväljareoch manliga närkvinnligamellanskillnaderkvarvarande
väljareskvinnligamotverkarpolitisktgäller latent engagemang

valhandlingen.manifestai denlägrede hamnarpliktkänsla att
kandidaternastill,märkelägga ärresultatet, attandraDet värt att

de skallväljarekvinnligabland närskäldetkön nämns mestär som
iställetdetväljaremanligaBland ärförsina skäl personrösta.attange

ocksåframkommerkönsskillnad närVissregion/ort nämns mest.som
betydelsevilket haryrke/klassbakgrund störrekandidatensgällerdet

väljarna.manligablandkvinnligabland än
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visst stöddet finnsgenomgångdennaefterVad kan är attsägaman
de kryssatmedvetet valgjortväljarekvinnliga närför antagandet ettatt

förmotsvarande beläggdock intefinnskandidater.för kvinnliga Det att
manligaBland de fåvaltmedvetetväljare lika män.manliga röstaatt

framkom-köntill kandidaternashänvisningardirektaväljare görsom
pådemfleragranskning personröstatviddet attnärmaret.ex. avenmer

kvinnor.

Slutdiskussion

missgynnasfrågan:entydigt påenkelt ochnågotsvårtDet är att svarge
nej.planPåpersonvalssystem är svaretkvinnor ett yttreettav

i 1998 årskvinnorepresentationenökningbidrog tillPersonvalet aven
förtalarförhållandenfleradet attriksdagsval. Samtidigt är som

andelmissgynnande. Kvinnornasvaritborde haresultatet ett av
procent. Bilden62,337,7låg lägre motmärmens:änpersonröstema

ytterligareförstärksfördelningskev personröstema om manavav en
åttafickriksdagsledamöter än procentdetill 87 mersomser
kvinnor 33och 29procent67dessa 58 mänpersonröster: varav

Fprocent
boki dennaforskarebådegjorts,beräkningarFlera de avsomav

del-tillmissgynnadetutredare visarinterna storriksdagensoch attav
innehaftintekandidaterkvinnligaförklaraskanfullt attut avom -
manligautsträckningivalsedlarnatoppositionema på somsamma

varförförklaratill attdock intehjälperbeskedkandidater. Detta
inedgångföriställetuppgångdet blev:blevslutresultatet som

tillgängligtfunnitsmaterialmed detkvinnorepresentation. Men som
i dettaAnalysemaså.längrekommakanske inte ändethär går att

personvalsprocessen.imotstridigheterinslagetunderstrykerkapitel av
för denpåvaksamströmningarantalpekarKapitlet attett somut vara

korrektapolitiskt26 den säga attattnaturligtvisDet emot manattär normen
densärskilt troligtinte typenkvinnor. Det attvalt bortmedvetet är av svar

förtolkning alltdra sinsig fördock aktaskallhär.framkomma Man attskulle
kvinnligaframförkryssvalkvinnorskan sättaVad attlångt. säga är attman

manligaframförkryssvalexplicit sättakandidater mäns attänär mer
kandidater.

blandutgjorde 4327 kvinnornamed procentjämförasskallDetta att
57kandidaterna, män procent.

åttautslag23 skulle fälla procentförGränsen ettpersonrösten person-avatt var
valkretsen.i denröstema egna

AnderssonE.9/1998 Hans2 InfoPMberäkningarriksdagensFör avseegna
utredningstjänst.vid riksdagens
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riksdagen.i Jagkvinnorepresentationfortsatt högsäkerställavill en
fåoch kanframkommitresultatdenågraskall diskutera somsomav

område:dettaagerande inompartiernasförkonsekvenser

liggerkampanjaktivitetkandidatersmanligaochKvinnliga0
nivåsamma

särskildariktapartiernaföranledning attinte någonfinnsDet
aktivabedrivakandidaterkvinnligatilluppmaningar att mer

befinnerredankvinnorpekar påindikatorerflestavalkampanjer. attDe
framgångsrikt öververkarDet attnivåpå män.sig semersomsamma

förunderlättavilltoppositionervalsedlarnaspåfördelningen manom
slagithardamernasVarannanerhålla personröster.kvinnor att

förstanamnen.det gällerfulltintepartier närflerai utigenom men

utsträckningiväljaremanligaoch personröstarKvinnliga samma0

sigfördelareftersombetydelse personröstemaresultatDetta är av
blandkönstillhörighetkandidaternasavseende påmedjämntnågot mer

det skettvisatForskningen harväljare.manliga attblandkvinnliga än
formerolikadet gällerochkvinnor närmellan mänutjämning aven
utvecklingdennaåren. Om20-30deunderdeltagandepolitiskt senaste

kvinnligapåpersonröstningenfortilldetbörfortsätter gagnvara
kandidater.

skiljelinjekönsbaseradPersonröstning ensom0

könsmatchning-generellfanns någondetinte påtyderResultaten att
1998.riksdagsvaletiochkvinnorröstade mänmänkvinnoratt -

Detvissa värtmatchning i ärsådanframkommerDäremot grupper.en
blandframträdandesärskiltkönsmatchningentill ärmärkelägga attatt

talaanledning ettväljarna. Det attresursstarkapolitisktde omger
går intepolitik. Detsvenskskiljelinje ikönsbaseradtillembryo en ny

förovidkommandekönstillhörighetkandidaternasavfärda somatt
skiljelinjekönsbaseradedär tarpartierpersonröstning. Deväljarnas en

detverkarfolkpartiet. Häroch icenterpartietiuttrycksig starkast är
kvinnligainkryssaforinmedvetet gåttväljare attkvinnligaattsom

kandidater.
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Synlighet för kvinnliga och manliga politiker0

resultat kan fundera det få väljare kanEtt såäröver ärattman som
ungefärerinra sig vilken kandidat de på. gångerDetpersonröstat är tre

väljare de facto på kvinnliga kandidaterså många personröstat änsom
valundersökningen. manliga kandidatervad framkommer i För ärsom

dedet ungefär dubbelt så många väljareproportionen jämn: är sommer
facto manliga kandidater vad framkommer ipå änpersonröstat som

förvalundersökningen. troligt genomslaget partiledarnaDet ärär att av
betydelse här alla i 1998 års val. kanskeMenmänutomstor en var

kvinnligafinns också nonnseende spelat in: bildendet ett som av
förankrad väljarnas näthinna bildenpolitiker inte lika fast påär som av

de heller ihågkomnapolitiker. Därför blir inte imanliga samma
utsträckning.

konsekvenser personvalssystemetFramtida av0

framtida konsekvenser personvalssystemet detdet gällerNär ärav
det finns andra faktorer betydelsefullaviktigt komma ihåg äratt att som

kvinnorepreentation.eller bakslag förskall förklara framgångnär man
personval, liggerSamtliga nordiska länder, de medäven ettur

politiker iinternationellt perspektiv högt det gäller andel kvinnliganär
nationella jämställdhetsträvandena sådet parlamentet. Jag ärtror att

framtidenstarkt förankrade i svenska partier det i skeratt enpass
placeringama valsedlamas toppositioner. Detöversyn merav

då fördela sig jämntslentrianmässiga personröstandet kommer att mer
och manliga kandidater.på kvinnliga

dock den personöstningVad inte kan, eller bör, någotgöra ärman
beskrivitgenomtänkt val. harbygger Jagpå ett ovansom

könsbaserad skiljelinje.embryo tillpersonröstningen ett en nysom
fått underlag till potentiellhar personvaletKanske vi t.0.m. engenom

politikernaspolitik. Allt forskning visarkönskonflikt i svensk attmer
och ståndpunkter ibetydelse för prioriteringarkönstillhörighet har
Wängnerud 1998.sakfrågor Skjeie Thomas 1994;politiska 1992;

riksdags-kvinnliga och manligaJämförelser mellan å sidanena
manliga väljare har visatoch andra sidan kvinnliga ochedamöter å att

manligakvinnliga väljarna medankvinnliga politiker står denäramer
Esaiasson Holmberg,politiker de manliga väljarnastår näramer

personvalssytem därWängnerud 1996. Ett1996; Oskarson 1995,
skiljer demblir tydliga idag det gäller vadkandidaterna närän sommer

3° kapitelforskningsområde Wängnerudintroduktion till detta 1998,För seen
f
1I
ä
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socialadenpolitiseringökadtillledakan avpartikamraterderas enfrån
kanpersonvalssytemetkonsekvensernagrupptillhörigheten. En avav

tillbidrarsiktlångpåpolitiska systemeti detkilarinslår somdetbli att
partidemokratin.svenskatraditionelladensöndervittring aven

behandlarbokdennakapitel iSoininens somMarittaochBäck3 Jfr. Henry
betydelenbehandlarkapitelHenrik Oscarssons sometnicitet samtbetydelse av kanskeskiljelinjersociala"gamla" somtvåregionoch ärKlassålder.av

personvalssystemet.medochifå renässanskommer att en
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Ålder personröstningoch

Henrik Oscarsson

tillförklaringintressantsärskiltinte somsigiålderFysisk är
individuellamångadebeteende. Det ärpolitiska snararemedborgares

ålderfysiskmedassocierade somerfarenheter ärochegenskaper som
människasvadkringfundera enattDetintresserade ärvi genomär av.

varförtillförklaringarfinnakanviålder representerarfysiska som
åt.sigskiljerbeteendepolitiskaäldreoch personersyngre

erfarenheterdedels enindikation somålderUppnådd är en
förerfarenheterdedelslivstid,sin somunderackumuleratharindivid

könsroller kanvåramedPrecisviktiga.ochaktuellanärvarande somär
underåldersrollerolikaiinsocialiserasmänniskorvitänkavi attoss

hurbildermentalaochmed omvarandraVi förserlivstid. normervår
ochföräldrarkarriärister,studenter,ochbörvi somageravara

generation,visstillvi hörocksåindikerar attålder enVårpensionärer.
poli-ochsocialterfarenheterunikasigmedbär avgenerationvarjeoch
bytssuccessivtgenerationeräldrevilkenliv. Dentiskt genomprocess

förändringartillförklaringförekommande avvanligtärmotut enyngre
samhälle.ivärderingar ettochattitydernormer, väljarnasmellansambandtydligafinnsdettidigarefrån attVi vet

engageradeochaktivabeteenden. Detochåsikterpolitiskaochålder
hunnitÄldre harväljareålder.ökadmeddeltagandet växerpolitiska

kunskaper attoftastoch har störreerfarenhetochrutinsigpåsamla mer
väljare ärYngre merpåröstningsbeslut änsina yngre.grunda

försigoch bestämmertrendkänsliga senareochrörligasjälvständiga,
Gilljam1994;OscarssonOskarsonseskall texde röstahur

1996.Möller
svenskaförbetydelsehadeålderutsträckningvilkeniFrågan är

detFinnsriksdagsval.års1998medsambandipersonröstningväljares
tillinställningeniväljareäldreochmellanskillnadernågra yngre

sinutnyttjade atträttdeutsträckningvilkeniochpersonröstning
kampanj-olikakandidateräldreochAnvändepersonrösta yngre

iväljareäldreochväljarna Komtillnå yngreför utktiviteter att
väljarnadeValdesättolikapå ungariksdagskandidatemamedkontakt

kandidaterunga
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Åldersskillnader i väljares personröstande kan uppträda på många
olika Detsätt. emellertid inteär möjligt här täcka allaatt tänkbtra
åldersrelaterade förklaringar. följandeDe analyserna ålderseffekerav

personröstning organiseradeär i fem avsnitt. harJag valt :tt
undersöka det existerar åldersskillnader det gällernär 1 väljarrasom
attityder till personval, 2 väljarnas faktiska personröstande, 3 väljar-

motiveringar till varför de personröstadenas eller inte,egna 4 dm
politiska kommunikationen mellan väljare och kandidater uncer
kampanjen. Kapitlet avslutas med 5 analys där åldersrelateraleen
förklaringar ställs andra förklaringar tillmot varför väljarna valde att

på de kandidaterrösta de gjorde.som

Yngre och äldre tycker personröstningom

Personröstning lanseras ibland form röstning anpassad försom en av
moderna demokratiska medborgare. Personröstningsreforrnen uppfattas

sina anhängare medel för återuppbyggaett deav alltattsom mer
försvagade länkarna mellan medborgare och partier och väljanage

inflytandestörre vilkaöver partirepresentanter skall plats i te-tasom
slutande församlingar. Mot bakgrund den minskande känslaav IV
partianhängarskap, ökad individualisering och kognitiv mobilisering i
väljarkåren kan inslaget personröstning vitalisera denett sättav attvara
svenska partidemokratin.

Kanske borde framför allt människor i så fall uppskattaunga
personröstning idé; det framför alltär desom yngre som passar
beskrivningen moderna, partiidentifierade,svagt kritiska,som
informerade och självständiga väljare. Ett vanligt argument som unga
framför för inte sig partipolitisktatt det inte finnsär någotengagera att
parti just dem och de inte vill köpa färdigtatt åsiktspaketsom passar ett
rakt Tänk fick ihop sittsätta parti många.av. egetom man säger

Personvalsreformen sannolikt bättre möjligheter för enskildager
medborgare finna pålitligatt meningsfrände delar mångaen som egna
personliga erfarenheter. Det rimligtär tänka sig det lättareatt föräratt
dagens självständiga, kritiska och sofistikerade medborgare attyngre
identifiera sig med med heltän parti. I så fallett det förståsen ärperson

.betydelsefullt väljarna uppfattaratt personröstningen verkligtettsom
meningsfullt politiskt deltagande kryssandet haratt reell påverkan-

företräderöver de olika partierna och partierna självavem som att
mildrar partipiskoma och lämnar för individuellagott utrymmeom
personvalskampanjer.

Personvalet har utvärderats i rad utredningar SOU 1993:63;en
1996:66 och dessutom i mindre skala iprovats samband med 1994 års
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åldermellansambandethurochstuderavikanDärförriksdagsval. om
underförändratsharpersonröstningtillattityderoch

tabell 1.livstid sehittillsvarandepersonvalsreformens

inslaginföraförslag störretill olikapositiva attAndelTabell avl om
19951994,1992,åldersgrupperolikaiSverigepersonval i

Pearsonsprocent,och 1998

detDutycker sys-"Vad nyaomväljamöjligheten att"öka personvalför somtemetocksåparti utanbarainte val"åretsanvánds/-es ival"svenskaipersoner 19981995 vu1994 eup1992 vuålder som

-56år -15-17 - 63575856år18-22 48616759ár23-29 55626859år30-39 52636768âr40-49 52657572år50-59 46647372ár60-69 4566687070-
206+.O4+.07+.13ålder-åsiklsamband

Svenskasom,1992SOM-undersökningenhämtade frånResultaten ärKommentar:
Europaparlarnentsvalsundersölmingen1998 vuoch samtvalundersökningama 1994

bra,"mycketsvarsalternativ:femerbjödsintervjufrågorsamtligaeup. För1995
iSiffrornadåligt.mycketdåligt" ochganskadåligt,ellerbravarkenganska bra",

attsvaratdet villpositiva, sägaandelenvisarprocenttal sompersonertabellen är som
försambandsmåttPearsonsbra. är ettganskamycket ellerförslaget rär

ochåldermellansambandetpåriktningenochstyrkanintervallskalevariabler och visar
negativtfullständigt-lmellanvarierakanSambandsmåttetpersonval.tillinställning

ikorrelationskoefñcienterSamtligasamband.positivtfullständigtoch +1samband
signiñkansnivå.noll på 95frånskilda procentssignifikanttabellen är

väljareäldretendensklarfanns attundersökningarna vartidigadeI en
SOM-undersöking1992 årsIpersonröstning äntillpositiva yngre.mer

inslagtillpositiva störreettnågotår av40väljare över mervar
60knapptårunder 40väljareprocent70 änomkringpersonröstning

procent.
tillinställningochåldermellansambandet person-positivaDet

undersökningari debetydligtvarit somdockharöstning svagare
valårs1998medsambandOch il990-talet. vargenomförts i mitten av

år18-22ålderniFörstagângsväljamanegativtiställetålderssambandet
andelMotsvarandeprocent.personröstning 63tillpositivamestvar

ålderssamban-Förändringen45väljarna procent.bland de äldsta avvar
personröstningtillinställningäldressigkommer attriktningdets av
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periodenmindre positiv under 1992-1995blev samtidigt det intesom
motsvarande opinionsörskjutning bland denågonägt rum yngre.

handlar ålders-det faktiskt verklig förändringAtt om en av
bekräfta fortsatta årssambandet kan vi också analyser. I 1998genom

till personvalställdes fråga inställningsvenska valundersökning en om
substantiella tabell 2.för åsiktsyttringar seutrymmesom gav mer

Ålderssambandet tydligast vi till andelen väljarenärär somsersom
personröstningen de ställer sigintar negativextremt somsynen -

partier.personval bör finnas, endast valingetbakom åsikten att av
populär bland förstagångsväljarna 10 procent.åsikt minstDenna är

sedan åldersgrupp.till förslaget ökar i varje äldreAndelen positiva
förslagetår gillar tredjedel procentväljare äldre 70 32Bland än en

personval och endast val partier.till valsystemåtergång ett utan avom

Åsikter valundersökningen procent.personvalet i 1998Tabell 2 om

ålder
41-50 5160 61-70 71-23-30 31-4018-22åsikt

3221 2710 12 17 20val partierfinnas,endastpersonvalböringet av
13 12 13åretsriksdagsval 18 16 11i 17finnas, mindreänbör menvara

46åretsriksdagsval 59 50 49 45 45det i 62ochdetår lagomfinnas,bör som var
21 16 917 20ytterligarepersonvalsinslagetbörökas

100 100 100 100100 100 100procentsumma
151214 306 279 275 215139antalsvarspersoner

års svenska valundersökning.hämtade från 1998ResultatenKommentar: är

för personröstningväxande entusiasmväljarnas relativtDe settyngre
Så längefaktum kvarstår:1990-talet svârförklarlig. Menunder är

ritbordet hade den sinapersonröstningsreformen låg på varmaste
ivid personröstningspremiärenäldre.anhängare bland de Men

de äldre.väljarna positivaderiksdagsvalet 1998 änyngsta mervar
framför alltväljare och kansketänkbar förklaringEn är att yngre -

detmindre uppförsbacke äldrehadeförstagångsväljama näränen-
helt enkelt eftersomunder valsystem,gäller lära sig ett nyttatt agera

ökadeför innebar detändå dem. Omväntröstningserfarenheter är nytt
förändringårs val relativtpersonröstningsinslaget i 1998 störresetten

för äldre väljare för Somtänkesättinvanda beteenden och än yngre.av
väljareäldrelängre fram uppfattade mångavi kommer i analyseratt se

vad väljare gjorde.personvalet krångligare än yngresom
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personröstningÅldersskillnader i

faktisktmedhandhand igårattitydersjälvklart attalltidinteDet är
gällerdetåldersskillnader närmotsvarandeFörekommerbeteende.

personröstningsopinionenanalysernaipersonröstning avsom
olikaipersonröstamöjligheter attsinaäldreochUtnyttjar yngre

utsträckning
följerdeltagande ettpolitisktmedborgerligtformerflestaDe av

ökaroch engagemangetdeltagandetlivscykelmönstervälbekant - detvarefterpensionsåldem,medochtillframgånglivetsunderstadigt
sigvisatdockdetharundersökningarfleraIklingarsakta av.

justbefolkningsgrupperolikamellanskillnadermarginellarelativtvara HolmbergGilljam1993:63;SOUsepersonröstninggällerdetnär
deiväsentligtalltibekräftasocksåharhuvudresultatet1998. Det

val.års1998medsambandigenomförtsundersökningar som
existerardetförstödinget attvalårs1998frånresultatMina ger
väljarnautsträckningvilkenigällerdetålderssamband närnågot

åldersgruppersamtliga3. Itabellsepersonröstasinutnyttjar rätt att
Det30kring procent.riksdagsvaletipersonröstandeandelenligger
år70-80väljarnaäldstaallradeundantaget är attviktigaenda
deAttprocent.21väljareandrautsträckning änlägrepersonröstade i

någotdedeltagande änlägremedsig ettskiljer utäldstaallra grupperna
tidigaresedanvivadmed omvetöverensstämmermedborgarnayngre

deltagandeformer.slagsandraiåldersskillnader

olikaoch isamtligabland1998valetipersonröstandeAndelTabell 3
procent.åldersgrupper

1998valetipersonröstandeandel
landstingkommunriksdagålder

242930ár18-22 273532ár2329 253426år30-39 283831ár40-49 344030år50-59 273729år60-69 202621ár70-30
273528samtliga

och byggervalundersökningsvenskaårs1998frånhämtadeResultaten ärKommentar
intervjupersoner.0002på knappt

iflernågot änpersonröstandeandelentotaladenkommunvaletI var
40-iväljarealltframfördetHärlandstingsvalen.ochriksdagsvalen var
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och SO-ârsåldem utnyttjade sin flitigastpersonröst 40 procent.som
Bland förstagångsväljama och de äldsta väljarna andelenvar person-
röstande i kommunvalen under 30 29 respektive 26 procent.procent

Även vi utnyttjar uppsättning kontrollvariabler finner vi inteom en
några ålderseffekter det gäller väljarnasstora när personröstnings-
beteende se tabell 4. Yngre och äldre väljare använder sin ipersonröst
lika hög utsträckning könstillhörighet, utbildningsnivå,oavsett politisk
sakkunskap, personkunskap eller grad politisk intresse.av

andelLägst personröstande finner vi bland de äldsta lågutbildade
väljarna 17 procent. andelStörst personröstande återfinns bland
ungdomar 23-29 år med. goda personkunskaper 43 procent.

Tabell Andel4 personröstande i riksdagsvalet i1998 olika åldersgrupper,
uppdelat efter kön, utbildning, politisk sakkunskap, person-
kunskap och politiskt intresse procent.

ålder
60-69 70+50-5918-22 23-29 30-39 40-49grupp

kön
30 25 2324 3729 31man

33 1930kvinna 31 32 28 25

utbildning
24 17Iág 22utbildning 19 29 27- 3138 37medel utbildning 29 31 26 29

32 37 38hög utbildning 28 3929 37

politisk sakkunskap
lág 37 24 2424 31 26 28

1828 34hög 34 29 3533

personkunskap
lág 2025 3227 30 22 29

36 28 21hög 36 3643 42

politiskt intresse
33 31 24intresserade 36 37 27 36

26 19inte intresserade 26 2423 26 28

Kommentar: Siffroma i tabellen andelen personröstande i varje Ettanger grupp.
kursiverat procenttal resultatet bygger på färre 40 intervjupersoner.att änanger

Slutsatsen väljares attitydmässigaär entusiasm föratt störreyngre
personröstning inte har sin motsvarighet i faktiskt beteende.ett
Resultaten från 1998 års val bekräftar tidigare studiers resultat detatt
endast små åldersskillnader det gäller andelenär personröstande.när

små åldersskillnaderDe finns följer i utsträckningstor ettsom
åldersmönster vi känner igen från andra politiskt del-typersom av
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uppvisaråldersgruppenäldstaallra somdendetalltFramför ärtagande.
andel personröster.lägreen

personröstandesittmotiveraräldreochYngre
tillförlitliga-detalltid mestintekanskerättframma menDet mest - frågade är attgörsigbetermänniskorvarför somundersökaattsättet vilkainformationviss ommotiveringar ossgerVäljamasdem. egna

väljarnaVadröstningsbeteendet. uppgerbakomlågdrivkrañer som Följerpersonröstarinteellerpersonröstardevarförskälförsjälva
åldersmönsternågotfallsåimotiveringardessa

förintervjufråga attställdes öppenvalundersökning enårs1998I
ellerattpersonröstavaltdevarförtillmotiveringarväljarnasfånga egna vihardärefterochordagrantantecknadesIntervjupersonernas svar

tabell 5.sekategorierolikaiindelatochkodat svaren
valdede attvarförtillmotiveringvanligasteväljaresSvenska

kandidaternastillhänvisariksdagsval är attårs1998ipersonrösta
grupptillhörighet.socialakandidaternaselleregenskaperpersonliga

60 procentomkring avkategorier utgörbådadessaifallerSvar som
motiveringar.samtliga

sakfrågor-politiskaiåsikterkandidaternasrörMotiveringar som studiertidigareenligtvanligastesärklassidenvaritmotivering somen Europaparlamentsval seårs1995medsambandipersonröstningenav 8 procentendast avsamlade1998:77HolmbergGilljam - del påviss atttillförståsberorResultatetval.års1998ipersonröstarna kandi-betydelsefullalikaförekominteriksdagsvalårs1998idet Kandidater-1995.Europaparlamentsvaletisakfrågordatskiljande som hade1998ochskolavård, omsorgvalensfrågoriståndpunkter somnas partivalväljarnas somförbetydelselika storintenaturligt nog EU-medlemskappositionsfrågori somståndpunkterkandidaternas
1995.
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Tabell 5 Väljamas motiveringar till varför de personröstade eller inte
personröstade bland samtliga och i olika åldersgrupper,
1998 procent.

ålder
samtliga år18-30 år31-60 âr61-80

motiveringar för personröstning
kandidatens åsikter 8 2o 8 12
kandidatens personliga egenskaper 2Bo 30 27 29
kandidatens grupptillhörighet 30o 37 28 29

region 15 13 15 17kön 9 9 7 14yrke/klass 6 13 6 Oålder 4 11 2 2
övriga motiveringar 9o 13 7 10

antal intervjuade 210 46 122 42

motiveringar emot personröstning
bristande intresse för personvalet 6o 8 5 5
bristande kunskaper kandidaterna 53o om 64 50 50
ingen passande kandidat 9o 5 10 8
ingen bra kandidat 2o 3 1 3
gillar inte personvalet 28- 21 29 33

krångligtpersonvalet 2o 1 2 2
personvalet saknar betydelse 2o 3 3 0
övriga motiveringar 6o 8 4 7

antal intervjuade 274499 118 107

Kommentar: Resultaten hämtade från Öppnaär 1998 års svenska valundersökning.
intervjufrågor användes. Upp till fem kodades för varje intervjuperson. Svaren harsvar
kategoriserats i eñerhand.

När det gäller hänvisningar till kandidaters grupptillhörighet finns en
tydlig åldersskillnad. Bland väljare 18-30 år det vanligareäryngre att
hänvisa till kandidaternas grupptillhörighet och då särskilt till-
kandidaternas Åldersrelateradeyrke/klass eller ålder. motiveringar
förekommer i denmest 11 procent,yngsta endast igruppen men
mycket liten utsträckning i de två äldre åldersgruppema. Om
kandidaternas ålder har haft betydelse för väljarnas personröstande
tycks det alltså framför allt bland de väljarna.vara yngre

Bland de äldre väljarna det vanligareär motivera sittatt person-
röstande med kandidaternas åsikteratt betydelsefulla 12 procent.var
Motsvarande andel bland de väljarna endast tvåäryngre procent.
Hänvisningar till kandidaternas kön också något vanligareär bland
äldre blandän 14 9 procent.motyngre

Motiveringarna till varför väljarna inte utnyttjar sin personröst
handlar till delen bristandestörsta kännedom kandidaterna 53om om
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procent.28personvaletgillarinteenkeltheltdeeller attprocent
tillhänvisaäldrebland attvanligare ännågotdetväljare ärBland yngre olikadetillräckligtvissteinte omattkunskaper manbristande - andelenär attnoteraattIntressantprocent.5064 motkandidaterna

ändåpersonvaletmedbeteende attsittmotiveraricke-kryssare som 2litenmycketvaldablir ärkandidatervilkaför sombetydelsesaknar
procent.

motiveringari deframskymtar yngrespersonröstareframtidensOm
kompetens,egenskaperpersonligariksdagskandidatemaskommer

ochyrke/klassalltframförgrupptillhörighetochfolklighetärlighet,
ibeslutsprocesserväljarnasifå utrymmesannolikt störreålder

ståndpunkterssakpolitiskafrämstpersonvalen,medsamband
förtro-ingebättrefall atti såsigdetlönarkandidaternabekostnad. För

erfarenheteroch haregionvissfrånkompetens,visa enoch varaende
sakfrågor.politiskavissaiståndpunkterintayrke än attvisstettav påkryssaintevalde personattväljarede somMerparten ungaav Eftersomkandidaterna.olikadekunskaperbristandeha omsigsäger

personröst-skepsis motuttryckerinte sammapersoneryngre infomia-alltframfördet entycks varaäldre,ningsinslaget som
påockså rösta person.väljare attflerlockationsfråga yngreatt enskildainformationsigskaffa ommöjligheterna attEftersom

finnsvalkommandei enförbättraskommer attrimligtviskandidater
framtidaungdomsgenerationensgällerdetnärförtröstanviss

personvalen.ideltagande

åldersgrupperolikaikommunikationPolitisk
inhämtaattolika sättsannoliktanvänderväljareäldreochYngre

valen.olikadeiställerkandidater uppde sominformationpolitisk om TV-ochradio-ochtidningsläsningmediavanor somattVi tvet ex Dengenerationer.äldreochmellanmycket yngresigskiljertittande
äldre attförmåga änockså störrebesitterbefolkningendelen avyngre

via Internet.informationinhämtaochsöka
ochväljaremellanpreferenserpolitiskakommunikationGod av

demokrati.representativinödvändighelt enärrepresentantervalda
olikaiolika sättkommunicerarväljareochkandidaterFrågan är om medkontaktiväljareäldreochKommeråldersgrupper yngre

kampanj-kandidaternasSersättolikapåpersonvalskandidaterna
väljarevilkapåberoende avgrupperannorlunda utaktiviteterna

tillnåönskar utattkandidaterna
denkaraktäriserarsjälvaväljarnahurundersökamedbörjar attVi

gällerdetNärkandidater.ochpartierfrånkommunikationenpolitiska
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väljarnas exponering för partiernas olika kampanjmedel återfinns
tydliga ålderssamband se tabell 6. Förstagångsväljarna i åldern 18-22
år i högre utsträckning för partiers valbroschyrerexponeras äldreän
åldersgrupper och de blir dessutom oftare föremål för personliga besök
eller telefonkampanjer. Väljare under 30 år låter sig också iexponeras
högre förgrad partiinformation via Internet.

Tabell 6 Andel väljare blev exponerade för olikasom typer av
kampanjverksamhet i samband med 1998 års val i olika
åldersgrupper procent.

ålder
kampanjexponeringi samband med valet 1998 18-22 23-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-
besökte någonDu partiernashemsidor Internetav 16 17 7 7 1 5 0lästeDunågonvalbroschyrellerliknandetrycksak 80 62 55 54 60 60 58hadeDupersonligtbesöki hemmetellerblevDuuppringd 25 14 12 9 2 9 4

Du någotvalmöteellervar annatarrangemang... 9 11 8 9 12 14 11Dui kontaktmedvar valarbetare Dinarbetsplats 8 3 5 7 8 4

Kommentar: Resultaten hämtade från 1998 årsär svenska valundersökning.

De traditionella formerna för väljarkontakter med partiernamer -
valmöten eller arbetsplatsbesök -tenderar något litet vanligareatt vara
bland äldre väljargrupper.

I medierna döptes riksdagsvalet till IT-valet redan under våren 1998,
många iäven efterhand knappast skulle hålla med detom äratt ettom

särskilt bra Väljarna skulle söka information de olikanamn. om
partiernas ståndpunkter via Internet, det tänkt. Och partier ochvar
kandidater skulle använda sig attraktiva hemsidor för nå medattav ut
sitt budskap på hurMen mångaett sätt. väljarenytt egentligentog
chansen informera sig de olikaatt riksdagskandidatema med hjälpom

den informationsteknologinav nya
I 1998 års valundersökning ställdes hel serie frågor vilkaen om

hemsidor väljarna besökt för skaffa sig informationatt politik.om
Svarspersonema fick bland de hade besökt enannat ellerange om
flera riksdagskandidaters hemsida. Enligt resultaten det baravar
omkring två väljarna deprocent någon gång ellerattav som uppgav
flera gånger besökt någon riksdagskandidats hemsida. siffrornaDe ty-
der inte på något genombrott det gällerstort inhämtanär politisk in-att
formation enskilda kandidater nätvägen.om
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påhemsidorolikabesökte1998underväljareAndel somTabell 7 vadellerpolitikinformationinhämta omsyftei attInternet
åldersgrupperolikapåuppdelatförstårpartiernaolikade

procent.

lntemet-andel avsamtliga somandel av besöktinnehavarna somhemsidabesökt gångerngn/flerahemsidagångergånggfleranågon 61-8031-6018-3061-8031-6018-30hemsida
24354231526hemsidamorgontidnings 43någon 354951531hemsidakvällstidnings 29någon 252831118hemsidaTV-kanalsnågon
659126hemsidavänsterpartiets 211014249hemsidasocialdemokraternas 068035hemsidacenterpartiets 0712038hemsida 13folkpartiets 14161610hemsida 6moderaternas 65133hemsida 6kristdemokraternas 66134hemsidamiljöpartiets
12453 1ellertlerá:riksdågskätádidatersazhemsida; .-en
21191191193429177caantal svarspersoner,

iSiffrornavalundersökning.svenskaârs1998frånhämtadeResultaten ärKommentar: besökt1998underdeattväljare uppgerandelen somvisarochprocenttaltabellen är DuHarlöd:Frågeforrnuleringeninformation.politiskinhämtaförhemsidor attolika fåför attInternethemsidorföljandenågraellernågon avbesökt1998under Svarsaltemativen somförstårpartiernapolitiskavad deellerpolitikinformation om haranalyserSeparataaldrig".nej,ochgångnågonja,gånger,fleraja,bjöds var: Notera attlntemetinnehavare.förochsamtliga gruppenförgenomförts gruppen fåmycketbyggerår61-80åldersgruppeniIntemetinnehavareförresultaten
svarspersoner.

någramedjämföras avbörkandidathemsidebesökförsiffranlågaDen Enfrågadesockså om.informationpolitisk somförhemsidorandrade ellerkvällstidningsnågonbesökteväljarnade yngstafjärdedeldryg av Partiemasinformation.politiskinhämtaförhemsida attmorgontidnings 18-ålderniväljarna10 procentoch5 avmellanbesökteshemsidor av moderaterna,ochsocialdemokraternapartierna,två störstaDeår.30
besök.flesthafthaocksåtycks

betydligt störreiInternetväljareanvänder yngreAbsolut sett effektresultatet avGivetvis är enåldersgrupper.äldreutsträckning än tilltillgångharäldreän somflermångabetydligt yngredet äratt för attInternetanvändagäller attdetnärÅldersskillnademaInternet. undersökaväljervi attmindrenågot ominformation ärpolitiskinhämta
till Internet.tillgångharväljaredebara som
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Andelen väljare själva de inhämtatsom att informationuppger omriksdagskandidater via Internet så lågär det inteatt möjligtär att
urskilja några åldersskillnader.stora De väljarna använderyngre
generellt Internet isett större utsträckning för inhämta politiskatt
information då handlar det besökamen dagstidningamasattom-
portaler och partiernas hemsidor, inte enskilda riksdagskandi-egna
daters hemsida.

Vi lämnar väljarna för ögonblick förett undersökaatt det fannsom
några åldersskillnader det gällernär riksdagskandidatema kampan-

jaktiviteter i samband med 1998 års riksdagsval. Inom förramen
riksdagskandidatundersökningen 1998 ställdes lång rad frågoren om
vilka kampanjaktiviteter kandidaterna sigägnat under valrörelsen. En
uppdelning kandidaterna i olika åldersgrupperav visar genomgående
mycket små åldersskillnader i kampanjaktivitet se tabell 8.

Tabell 8 Andel riksdagskandidatema ägnade sigav olikasom
kampanjaktiviteter fyra gånger eller under 1998 års lmer
valrörelse, uppdelat på olika åldersgrupper procent. i

kandidaternas ålder
kampanjaktivitet år18-40 år41-55 år56-80

anförande eller offentlig debatt vid utlyst möte 43 55 44
páappelltal ochgator torg 50 53 35

författandeeget artiklar/insändare i tidningarav 43 50 40pábesök företag/arbetsplatser/várdinstitutioner/skolor dyl. 40 51o 56
presskonferens/pressmeddelanden 28 34 33
kommunikation med väljare via Internef/e-post/chat 32 34 37
ringt påväljare telefon 30 34 30
dörrknackning i bostadsområde 4 6 4telelonväkteri i radio 1 4 3

antal svarspersoner, ca 150 434 266

Kommentar: Resultaten hämtade frånär 1998 års Riksdagskandidatundersökning. Det
sig alltsårör kandidaternas uppskattningarom sina kampanjaktiviteter.egna Fråganav

löd: "Ungefär hur många gånger under 1998 års valrörelse ägnadeDu Dig följande
kampanjaktiviteterf. De svarsaltemativ ingen gång, l-3 gånger,som 4-gavs var
10 gånger, "11-30 gånger och fler 30 gånger.än Siffrorna i tabellen är procenttal
och visar hur andel riksdagskandidatemastor av de ägnade sigattsom uppgav
respektive kampanjaktivitet fyra gånger eller under valrörelsen. De olikamer
kampanjaktivitetema har rangordnats efter hur vanligt förekommande de var.

För de vanligast förekommande kampanjaktivitetema hållaatt-anföranden eller delta i offentliga debatter, hålla appelltal på ochgator
och författatorg artiklar och insändare har riksdagskandidatema i-
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kandidaterna.ochäldredeaktiva yngreänvarit41-55 meråldrarna år.56-80kandidaternaäldrebland devanligareArbetsplatsbesök var
självkandidaternavadenligtåtminstonehar,överraskandeNågot flitigtlikaåtminstonekommuniceratkandidaternaäldstadeuppger, 32kandidaternadeprocent yngre37 somvia Internetväljarnamed iinformationsteknologiutnyttjandetgäller avdetNärprocent. blandâldersskillnadernågrafinnasintedetverkarvalrörelsema

utnyttjan-självuppskattathandlarhärdet omattLåtkandidaterna. vara
externavihäroch vet genomkampanjaktiviteterolikade -av utsträckningvilkenitavseendenvissai exkandidaternakontroller att sinaöverskattatenderar atthemsidahadefaktiskt egende en likaslåröverskattningseffektpsykologiskadennaOmaktiviteter. justgällerdethårt närsärskiltelleråldersgrupperallaimycket

inte.emellertidviinformationsteknologi vetanvändandet av kampanjaktivitetiâldersskillnadersärskilt storafinnsintedetAtt
kandidaternas egnafokuseraranalyser sombekräftas genom utnyttjandegäller avdetNärtabell 9.sevalkampanjerpersonliga hemsidapersonligvalbroschyr,personligkampanjmedel som ingaöverhuvudtagetfinnsradioireklampersonligellerInternet

âldersskillnader.

olikasigutnyttjade avriksdagskandidatema somAndelTabell 9 av uppdelatvalrörelse,års1998underkampanjaktiviteter
procent.åldersgrupperolika

ålderkandidaternas
år56-80år41-55år18-40kampanjaktivitet

353638trycksakliknandeellervalbroschyrpersonlig 243434tidningar/tidskrifteripersonliga annonser 302932på internethemsidapersonlig 243121valafiischpersonlig 435radioireklampersonlig
272434150caantal svarspersoner,

DetRiksdagskandidatundersökning.1998 årsfrånhämtadeResultaten ärKommentar: Frågankampanjaktiviteter.sinauppskattningar avkandidaternas egnaalltsåsig omrör nedanståendenågonDig avutnyttjat avvalrörelseårs1998iDu"Harlöd: Nej.ocha"JSvarsaltemativen varkampanjaktiviteter

mindrei ut-utnyttjadestidskrifterochtidningariinföraAtt annonser riksdags-Medelåldersår.56-80väljarnaäldstadesträckning av gällerdetnäråldersgrupperandraflitigare änår41-55kandidater var
personvalskampanjer.sinaivalafñscherpersonligaanvändaatt
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Ålderseffekter på väljarnas beslutsprocesser

Ålder förklaring till personröstning börsom inte studeras isolerat utan
måste relateras till andra viktiga förklaringar till varför svenska väljares
beslutsprocesser slutade de gjorde i samband medsom 1998 års
personval. Avslutningsvis därförgörs försökett ställa mångaatt olika
förklaringar till väljarnas personröstande varandra imot samladen
analys. Tenderar väljarna på kandidateratt rösta befinner sig isom
ungefär ålder äldre kandidatersamma gynnade i förhållande till

kandidateryngre
Analysen syftar till på fråganatt vilka faktorer påverkarsvara som

svenska väljares beslut väljaatt på vissatt rösta kandidat och inte påen
någon annan Hur kan vi förklara utgången de individuellaav
beslutsprocesser leder fram till kryss påsom ett särskild kandidaten

Att enbart studera resultatet från lyckade eller framgångsrika
röstningsprocesser det vill endastsäga de beslutsprocesser- som
ledde fram till viss kandidatatt kryssades högsten begränsadger-kunskap de orsaksmekanismer liggerom bakom individuellsom
personröstning. Att bara studera framgångsrika kandidaters egenskaper
såsom kön, ålder eller listplacering räcker inte för helt säkeratt vara
på dessaatt egenskaper viktiga för väljarna de röstade.var när Bara
för män generelltatt fick fler kvinnorpersonröster än behöver det inte
nödvändigtvis betyda könstillhörighetatt haft någon verklig betydelse
för väljarnas val kandidat.av

För lösa problemetatt behövs goda och relevanta jämförelse-
möjligheter. Närmare bestämt behöver vi kunna jämföra de valda och
framgångsrika kandidaterna med komplementmängd icke-valdaen av
och icke-framgångsrika kandidater. Om könsfördelningen likadanser

bland valdaut bland icke-valda kandidater detsom är stöd förett att
könstillhörighet speladeinte särskilt roll för individuellastor
röstningsprocesser.

Hur dessa jämförelser skall gå till i praktiken dock inteär helt enkla
lösa. Uppgiftenatt kräver vi, föratt tala metodspråk,att byter

analysenhet från väljare till väljares beslutskalkyler jfr der Eijkvan
Franklin 1996. Idén bygger på rad teoretiska antaganden i sigen som
inte särskiltär ovanliga i analyser väljarbeteende. Först tänker viav oss

väljarna beräknaratt nyttokalkyl för varje parti och sedanen väljer det
parti visar sig ha den störstasom Det här förstanyttan. steget av
väljarnas beslutsprocess partivalet kommer vi överhuvudtaget- -inte beröra i de kommandeatt analyserna.

Efter partivalet har blivitatt bestämt väljer del väljare ocksåatten
utnyttja sin Dåpersonröst. behöver de genomföra ytterligare
nyttokalkyler med den skillnaden detatt partietsär olika- nu
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väljarendethandlar attextremfallet omIvärderas.skallkandidater som detförställdekandidat uppvarjeför somnyttokalkylberäknar en väljare-kandidatparVarjevalkrets.väljarensipartiet egenaktuella
tvåpå sätt-slutabeslutskalkyl kanvarjeochanalysenhetutgör nyen intekandidatenblirsåellerforkryssadkandidatenblirantingen

dennaivariationenförklaraattanalyserna ärmedSyftetförkryssad.
beslutsalkyler-väljarnasresultatetvariabel avberoendebinära

kandidatkryssad/ickekryssad
intervjupersoner som271förekommervalundersökningårs1998I ochröstlängdenvia somkontrolleratröstadedepåsäkra attheltvi är valet.iröstadedekandidatvilkenihågkommasigsägerdessutom viharkandidatvalminnesuppgifter omIntervjupersonemas egna denpåmöjlighet röstaatthadedesåkontrollera attkunnatdessutom partietsmedfannsfaktisktkandidatenattuppgivitdekandidat som

valdistrikt.intervjupersonensivalsedel villdetfallenlyckadedeendasttillfällen är -271dessaMen
kandidathittade somfaktisktväljare enindividuelldåfalldesäga en personkryss.iresulterade ettdetmycket attsågilladehonellerhan med attslutadebeslutskalkylendåfallenandradeallaMen - representeradeocksåmåsteforkryssad varablevkandidaten inte - viktigastevårutgörfallnegativadessa somDet ärnågot sätt.på tillförklaringarolikaställagäller attdetjämförelsepunkt när

vikanjämförelsepunktsådanUtanvarandra. enpersonröstning mot
resultat.vårapåsäkraheltaldrigegentligen vara individuellasamtligamedvalt att tajagharanalysernaföljandedeI 271deochutfall. För avnegativt envarbeslutsprocesser gavsom antaletmångalikautfallen somnegativadeärintervjupersonerna minus ettvalkrets,väljarensipartiväljarensforlistanpåkandidater exempelvisväljarenOmvald.blevkandidaternaeftersom aven ilistafolkpartietskandidater31fannsdetochfolkpartietpåröstade positivtettbeslutsprocesser, varavtotalt 31viharvalkretsväljarens icke-kryssadefallnegativa30ochkandidatkryssadutfall en

kandidater.
gångermångablirutfallnegativaantaletsjälvt attsigDet säger valundersökningsmaterialetaktuelladetIutfallen.positivadefler än negativa43310mindre äninteochutfallpositiva271sigdetrör om

utfall rimliga attärtillvägagångssättdettamotinvändningarradEn föregårpartivaletsäkert attintedetärförstadetFörframföra.
kandidaten somdetkan varaTvärtomväljare.allaförkandidatvalet

populärariktigtdeparti. Förvisstpå ettröstaväljare attlockar en detärAlf SvenssonellerBildtCarl -partiledare somkandidaterna - förpartivaletföregårkandidatvaletsannolikt attmedochtillkanske
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många väljare. Att söka fastställa den kausala ordningen för
individuella väljare visserligenär angelägen forskningsuppgift.en Jag

för närvarande ingen fungerandeser lösningannan låtaän analysenatt
vila på grundantagandet partivalet föregåratt kandidatvalet. Analysen

tillräckligtär komplicerad densom
För det andra kan grundantagandet varje väljareatt genomför enbeslutskalkyl för samtliga kandidater ställer för väljarens partisom upp

betraktas eller mindre orealistiskt.som Möjligenmer mångagör väljare
bedömningarseparata de översta och kändaav mest på listan,namnen

knappast för samtliga kandidatermen på listan. I genomsnitt
förekommer 38 kandidater lista. Bekymret här alla alternativper är att
än med samtligaatt ta kandidater i praktiken innebär behöveratt man
dra för hurgräns många kandidateren skall räknas med. Antaletsom
kandidater varierar starkt mellan olika partier och valkretsar. Och för
små partier det få kandidaterär står på Valbar plats. Här har jagsom
funnit fullständighetsprincipenatt skapar minst bekymmer.

För det tredje finns frågetecken det gällernär hosrepresentativiteten
dessa beslutsprocesser. Väljare påröstar partier har mångasom som
kandidater i den aktuella valkretsen blir överrepresenterade i
förhållande till väljare påröstar partier har få kandidatersom i densom
valkretsen. Och de kandidater ställer i fler Valkretsarsom änupp en-
extremfallet Alf Svenssonär ställde i samtliga 29 Valkretsarsom upp

riskerar också bli överrepresenteradeatt i förhållande till kandidater-
bara ställer i valkrets. Lösningensom på dettaupp bekymmeren iär att

efterhand vikta resultaten. Jag har dock valt inte detatt göra med
de totaltargumentet 10 704att beslutsprocessema bör betraktas ettsom

fullgott representativt urval de individuella beslutsprocesserav som
ägde i samband med 1998 års svenskarum riksdagsval.

För det ñärde kan fundera omfattningenöver detman statistiskaav
underlaget. Hur säkra kan vi egentligen på resultaten från våravara
analyser Antalet positiva utfall väljarnas beslutskalkyler- deav 271
positiva fallen något iär underkant. Den komplement-stora-
mängden negativa fall erbjuder emellertidav mycket tillförlitligen
och relevant jämförelsepunkt. Vi kommer definitivt tydligt kunnaatt sei vilka avseenden våra valda kandidater skiljer sig från alla icke-valda.

En första deskriptiv redovisning könsfördelning, genomsnittligav
ålder och genomsnittlig listplacering bland de icke-kryssade och bland
de kryssade kandidaterna kan tjäna exempel varförett detsom
överhuvudtaget nödvändigtär krångla tillatt analysen på det här sättet
se tabell 10.

Resultaten visar det iatt valda kandidater fanns 74gruppen procent
Den siffranmän. i sig intesäger mycket inte har möjlighetom man att

jämföra med andelen blandmän samtliga 56 procent eller i gruppen
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beslutsprocesser271Bland de somprocent.56kandidatericke-valda
18såledesförekommerkryssadblevkandidatenutfallpositivtgav beslutsprocesser gav433 som10deblandfler änmänprocentenheter

utfall.negativt dehosgenomsnittsåldemjämföravikanmotsvarande sättPå intekandidaterdemed somår49,6kryssadeblevkandidater som genomsnittligadenocksåframgår attDetprocent.42,9kryssadeblev listornapålängrevilldet säga upplägrebetydligtlistplaceringen -var intekandidaterdeför som3,7 änkandidaternakryssadedeför-
15,0kryssades

genomsnittligochåldergenomsnittligAndelen män,Tabell 10
kandidaterkryssadeochicke-kryssadeblandlistplacering

icke-kryssademellanskillnadkryssadekryssadeickesamtliga kandidaterkryssadeochkandidaterkandidaterprocesserkandidategenskap
procentenheter-1874%56%56%mänandel år-6,749,642,943,1åldergenomsnittlig platser11,33,715,014,7listplaceringgenomsnittlig

2714331070410beslutsprocesserantal

informationdäranalysmängd omfrånhämtade enResultaten ärKommentar: informationmedslagitshar1998 sammanalundersökningenVväljareindividuella användsanalysenhetSom1998.Kandidatundersökningen nykandidategenskaperom beslutsprocessrepresenterarväljar-kandidatpar enVarjeväljare-kandidatpar.samtliga Ikryssad.inteellerkryssadblirantingenkandidatentvå attpå sättslutakan -som utfallpositiva271beslutsprocesser, varav70410förekommeranalysmaterialet
vald.intekandidatenutfallnegativa433och 10valdkandidaten

harredanValrådetinomforskareandravadbekräftarJämförelserna
gynnande närvaritkandidategenskaper somvilkagällerdetfunnit när hadeslumpenfrågatviHadeval.års1998ipersonröstadeväljarna blandlikavaritlistplaceringssnittetochålders-ochkönsfördelningen

devisade attresultatenMenkandidater.icke-kryssadeochkryssade delistplacering änhögreharochäldre enärkandidaternakryssade kan-kryssadedeblandfler mänfinnsDetkandidaterna.icke-kryssade
kunskaperutifrån omförväntakunnathadevad vididaterna än

riksdagskandidater.samtligablandkönsfördelningen
tagitväljarnamisstänka attalltsåvikan10tabelliresultatenGivet tillhänsynvissoch ävenlistplaceringkandidaternastillhänsynstor deförröstningskalkylersinagjortdeålder närochkönstillhörighet

krävs attsidansäkradenpåriktigtför attMenkandidaterna. varaolika väljarnasvissavarförförklara avförregressionsmodeller attbyggervi inteandravarförochkandidatkryssmed ettslutarröstningsprocesser
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slutar med kandidatkryss. Då har vi också möjlighet samtidigtatt pröva
många olika förklaringar i multivariat analys och genomföraen
nödvändiga signiñkanstester.

Låt tankeexperiment.göra ett Om vioss någonutan helstsom
förhandskunskap förutom kännedom väljarnas partival ochom
valkretstillhörighet hade fått gissa vilken kandidat väljare skulleen

på haderösta vi inte lyckats särskilt bra. I genomsnitt hade vi lyckats
gissa kandidaträtt gång på 39 försök 39 deten är genomsnittliga
antalet kandidater på varje kandidatlista i vårt urval. Med slumpens
hjälp hade vi alltså gissat kandidaträtt för 2,5 deprocent av
personröstande väljarna.

Vårt sökande efter goda förklaringar till individuellt personröstande
varför väljarna väljer på juströsta deatt kandidater de- gör-som

kan i det här avseendet liknas vid slags gissningslek. Frågan vilkaen är 1informationer väljarna och de olika kandidaternaom kan hjälpasom
gissa bättreatt vad slumpenän kanoss Vilka kunskaper om

kandidater och väljare förbättrar våra möjligheter prediceraatt ut-
gången väljarnas beslutsprocesserav

Vi står förstås inte idéer vad dessautan faktorer skulle kunnaom
Det omedelbart dyker i tankarnavara. som förstås listornasärupp

utformning. Hur mycket bättre kan vi gissa kandidatvalet vi för inom
kunskapen vilken listplacering de olika kandidaternaom har Hur
mycket bättre kan vi gissa väljarnas kandidatval vi känner tillom
vilken kandidat innehar topplaceringen på listornasom

tabellI 11 redovisas resultaten från bivariata analyser effekternaav
några kandidategenskaper och väljare-kandidatöverensstämmelserav

på väljarnas kandidatval. De egenskaper och överensstämmelser som
här undersöks bygger på hårda registerdata väljarnas kön ochom
ålder kandidaternas kön,samt ålder och listplacering.

Den först redovisade kandidategenskapen kandidaten ståratt som-
förstanamn på partiets lista i väljarens valkrets den iär särklass-bästa prediktom för personröstning. Fyra tio topplacerade kandidaterav
39,5 procent blev förkryssade. Motsvarande andel kryssade
kandidater bland icke-topplacerade kandidater bara drygt påvar en
hundra 1,3 procent. För ytterligare demonstreraatt förklaringskraften
i listplaceringarna kan jag denämna framgångsrikaatt förkryssade
kandidaterna i sju fall tio återfinns på de placeringamaöverstatreav på
listan. Det råder knappast någon tvekan möjligheternaatt bliom att
invald i riksdagen mycketär goda innehar topplaceringom man en
partiernas listor.

Kandidatens könstillhörighet visar sig ha liten signifikanten men
effekt på väljarnas personröstning. Våra möjligheter gissa påatt rätt
väljarnas kandidatval blir således något bättre vi hänsyn tilltarom
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förhållandeialltså mänHärkön.kandidaternas gynnaskunskaper om förocksååterfinnseffektMotsvarandekvinnor. svagatill
störreharår50äldre än enärKandidaterkandidatâlder: som

år.50änkandidater ärmed yngrejämfört somvaldablisannolikhet att
ålderseffekt.säkerställdlitenmycketalltsåvi menharHär en

beslutsprocesser,väljarnasikandidatervaldaAndelenTabell 11
överensstämmelserochkandidategenskaperefteruppdelat

procent.1998kandidater,ochväljaremellan

signifikantförekommer
bättreegenskapen

prediktionNEJJA

kandidategenskaper p.001Ja1,339.5förstanamnstårkandidaten som p.001Ja1,53,3ärkandidaten manen p.001Ja1,93,6år50äldre änärkandidaten

väljare-kandidatöverensstämmelse p.001Ja2,13,3år+/- 10harasammaválderkandidatochväljare p.001Ja2.23,8år+/- 5ålderkandidat haroch sammaväljare p.569Nej2,52,6könkandidat haroch sammaväljare

kandidaternaandelvisar huroch storprocenttal avtabelleni ärSiffromaKommentar: inbegrep enbeslutsprocesserväljarnas somDeolikaivalda avblev grupper.som 39,5valdblevkandidatenmedtio attfallfyraislutadekandidat avtopplacerad värderadestopplaceradeintekandidaterdär varsombeslutsprocesserdeAvprocent.
Signiñkanstestema somkandidaten.förkryssadeväljarenmed att1,3slutade procent

;gZ-tester oberoende.förfrånhärrörtabelleniredovisas

kännaochmedsigidentifieralättharväljare attföreställning är attVår
ochålderiungefärsigbefinner sammakandidatertillförtroende som
detfinnsMensjälv.honlivserfarenheterliknande somharsom exi-åldersmatchningseffektsådanförbevis attnågotegentligen en

kandidater sompersonröstarutsträckningiväljarna storattsterar -
självadeålderungefär somhar samma

kan-visspåväljare röstarför enSannolikheten attja. enSvaret är
åldersmässigt närasigbefinnerkandidatenlitet störrenågotdidat omär

väljaredv attkönsmatchningför seffektMotsvarande -väljaren.
emellertidsjälva ärdekönhar somkandidater samma -väljer som mellansambandetpositivadetvisar attAnalysen svagastark:likainte

signifikant.statistisktkandidatval inte ärochkönsmatchning

vi kananalysmetoder är attstatistiskaanvändamed attFördelarna
För attsamtidigt.förklaringarmångaiprediktionskraftenpröva

överensstämmel-ochkandidategenskapemaolikadeundersöka om
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hade någon oberoende effekt alla övriga förklaringarserna oavsett
genomfördes så kallad logistisk regressionsanalys. Logistisken regres-
sion särskilt lämpligtär använda har dikotomatt beroendeom man en
variabel icke-kryssad/kryssad dessutom mycket skev 97/3ärsom
deMaris 1992.

Regressionsanalysen visar sambandet mellan kandidaternasatt
topplacering och kandidatval kvarstår den i särklass mestsom
betydelsefulla. Kandidatemas kön har oberoende direkteffekten egen
på väljarnas beslutsprocesser under kontroll föräven listplacering,-
kandidatålder och åldersmatchning gäller svenska väljare iatt större
utsträckning kryssar förmanliga för kvinnliga riksdagskandidater.än

Tabell 12 Multivariat analys effekterna listplacering, kandidat-av av
kön, kandidatålder och åldersmatchning väljarnas
beslutsprocesser i samband med 1998 års riksdagsval.

ostandardiserad zregressions- standard- odds
koefficient fel kvot

intercept -4,86 .16 -
kandidaten står förstanamnsom 3,78 .15 43.7
kandidaten är en man 0,36 .15 1.4
kandidaten är äldre årän 50 0,31 .14 1.4

väljare och kandidat har ålder +/- år10 0.46samma .14 1.5

antal beslutsprocesser 10 704
andel korrekta prediktioner totalt 97%
andel korrekt predicerade lyckade beslutsprocesser 51%

R2andel förklarad varians 28%

Kommentar: Resultaten hämtade från logistiskär regressionsanalys väljarnasen av
beslutsprocesser i samband med kandidatvalet. Analysenhet varje väljare-är par av
kandidat. Den beroende variabeln dikotom ochär har tvâ värden 0kandidaten
kryssad; lkandidaten kryssad. Samtliga oberoende variabler också dikotomaär
Ostandardiserade logistiska regressionskoefficienter svårtolkade avslöjar ändåär men
viktig information de relativa effekterna de olika förklaringsvariablemaom av
Oddskvotema i kolumnen längst till höger i så fall Iättolkade deär visar hurmer -oddsen eller sannolikheten finna lyckad beslutsprocessatt dvs beslutsprocessen en
där kandidaten blev kryssad förändras beslutsprocessen har viss egenskap.om en
Exempelvis oddsen för lyckad beslutsprocessär 43,7 gånger förstörre topp-
nominerade.kandidater för icke-toppnoterade kandidater.än Enligt regressions-
modellen lyckas vi öka vår andel korrekta gissningar väljarnas kandidatvalovan av
från omkring 2,5 till 51 har kännedomprocent kandidaternasprocent om om
listplacering, kön och ålder kännedom huruvida åldersmatchningsamt mellanom
väljare och kandidater föreligger. Andelen förklarad varians slags pseudomâtt påär ett
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SamtligaLOGISTIC.SAS-procedurenrapporterasmodellpassning avsom
noll.signifikant änstörremodellen äriregressionskoeñicienter

kandidatåldersåvälgälleråldersvariablema somattgällerdetNär
påeffektoberoendesignifikantlitenhadeåldersmatchning menen

detbetyderval. attDetårs1998medsambandikandidatvalväljarnas
effekterförkontrollunder avålderseffekt ävenlitenexisterar en
valdelikaAlltkandidatkön. annat sven-ochlistplaceringkandidaternas

ochår50äldre änkandidater ärutsträckningi somväljareska större
själva.degamlalikaungefärkandidater somvarsom

könsskillnadtydligfinnsdet ettvisarelaboreringar attYtterligare
derasikandidaterpåväljarnautsträckning röstarvilkenigällerdetnär

fenomen.manligthålletochhelt ettÅldersmatchning ärålder.egen mellansambandingetåterfinnsväljarekvinnligaBland
personröstning.ochåldersöverenstämmelse

matchningseffektertänkbaraandraocksåanalyseraförsökEtt att
region-,klass-,exempelvissåsomkandidater,ochväljaremellan

sådanaFörgenomförts.harreligionsmatehning,elleryrkesgrupp-
års1998fråninformationanvändanödvändigt attanalyser är

innehållerundersökningenDenriksdagskandidatundersökning.
definitivtkampanjaktiviteterkandidaternas somuppgifterdessutom om

deneftersomMeneffektemaundersöka av.relevant attvore
vårtminskar tyvärrkandidaterurvalpåbygger ettundersökningen av

därförhar173. Jagtill271frånytterligaredatamateriallillaredan
tänktbörjan attfrånjaganalyserdemångagenomföraavstått avatt

genomföra.

Slutsatser

personröstningtillinställdapositivtnågotväljarnaDe meryngsta var
Blandriksdagsval.års1998medsambandiväljargrupperäldreän

personvalfördet systemet63ansåg attprocentförstagångsväljarna nya
60äldreväljare änförandelMotsvarandebra.ganskaellermycketvar då1992-1998,periodenUnder45 procent.omkringår var

blivit någotäldredeharverklighet,tillidéfrångåttpersonvalsreformen
tillattityderdeyngressamtidigtpersonröstningtillpositiva sommindre

ålders-positivtsigmedfört etthar attstabila. Detvaritpersonröstning
Möjliga1990-talet.undernegativtiförbytts ettharsamband

hafthakandeattitydförskjutningarna är att yngretillförklaringar
vadvalsystemet äntill detröstningsbeteendesitt nyalättare att anpassa

personvalssystemetocksåuppfattadeväljareMånga äldrehar.äldrede
val.årsmed 1998sambandiskalafullisjösattesdetkrångligt närsom
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återfanns endastpåutnyttjadet gäller röstaNär rätten attatt person
åldersgrupperbland väljarna. samtligaåldersskillnader Imycket små

riksdagsval omkring 30i årspersonröstande 1998 procent.andelenvar
klartdäråldersgruppen,äldstaden personröstamaUndantaget är var

procent.färre 21
till socialäldreutsträckningi högreväljare refererar änYngre

sittmotiveraroch ålder deyrke/klassgrupptillhörighet såsom när
vanligaredet istället någotväljarnaäldreBland attkandidatval. är

ochköns-specifika sakfrågor,åsikter ikandidaternastillhänvisa samt
valdeBland väljare personröstaregionstillhörighet. inteattsom

kandidaterna.bristande kunskaperallt tillframförhänvisar omyngre
sitt icke-person-förklaraåldersgrupperbland äldrevanligareDet attär

detuppfattarochpersonvaletinte gillarmedröstande attatt manman
krångligt.som

den politiskadet gälleråldersskillnadertydligadelfinns närDet en
underriksdagskandidaterochmellan väljarekommunikationen

förutsträckningiväljarekampanjen. Yngre störretexexponeras
uppringda deoch blir oftarevalbroschyrerochhemsidorpartiers av

Äldre föroftareäldre väljare.partiernapolitiska än exponeraspersoner
valmöten.arbetsplatsbesök ochpartiinformation genom

detkampanjkanalspelade liten rollInformationsteknologin närsom
ochriksdagskandidaterenskildamellankommunikationengäller

omkring 2svenska väljarna,deliten delmycketEnmedborgarna. av
riksdagskandidatsenskildbesöktgångde någonattprocent, enangav

Motsvarandeinformation.politiskinhämtaförpåhemsida Internet att
Ytterligareoch 10mellan 5partiernaför de olika procent.andel var

hemsidor fickmorgontidningarnaskvälls- ochjämförelser visar att
årssamband med 1998väljarna ifjärdedeldrygbesök avenav

riksdagsval.
användningriksdagskandidaternasåldersskillnader iingafinnsDet

kandidaternaäldstavalkampanjer. DepersonligasinaförInternetav
viaväljaremed sinalika flitigtminstkommuniceratdeattuppger

haAttprocent.kandidaterna 32deprocent37Internet enyngresom
kampanjmedellikahemsida på använtpersonlig Internet nästanettvar

ipersonligainellervalbroschyrha sättaatt annonseratt ensom
tidningarna.

analysen visarmultivariataavslutandedenfrånHuvudresultatet
forskareandrabekräftar vadallt väsentligtiresultatflera viktiga som

Kandidaternaspersonröstning.analysertill i andraframhar kommit av
förförklaringsfalctomstarkastesärklass attden iIiszfplacering är

topplaceringen påinnehaEffektenkandidatval.väljarnasförklara attav
kunskapermedförkrossandeenkeltheltkandidatlistorna storär om

ökar våralistornatopplaceringeninneharkandidatervilka som
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kandidatval gångerl.väljarnas 47möjligheter predicerakorrektatt
effektoberoendesignifikantlitenKandidaternas ocksåkön har menen

väljare itenderade svenskalikakandidatvalet allt störrepå attannat--
kandidater.framför kvinnligakandidatermanligautsträckning välja

det villkönsmatchning,effekter sägasignifikantastatistisktNågra av
kvinnligakvinnor påkandidater ochmanligapåmän röstaratt

dock intekandidater, kunde uppmätas.
ålders-analysen tvåvisaroch könlistplacering typerUtöver att av

påsjälvständig påverkansignifikantdocklitenutövadeeffekter menen
ålderseffek-förstakandidatvalet.inför Denbeslutsprocesserväljarnas

år valdesäldre 50Kandidaterålder.kandidaternas ängäller ärten som
år50kandidater oavsettutsträckning är äni änstörre yngresom -

ålders-ålderseffektandra ärlistplacering eller kön. Den typen enav
förklaringsfaktorerskontroll för andraundermatchningsefekt även-

oftaresvenska väljaredet sigvisar röstarkandidatvaletpåverkan på att
+/-ålderndenåldersmässigtsigbefinnerkandidater närapå egnasom

ålder.i Dennaintekandidaterpå ärår10 än sammasom
väljare.endast bland manligaåterfinns dockåldersmatchningseffekt
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riksdagsledamöterochkandidaterVälj are,

personvaletolikatycker om

BrothénMartin

ellerpåAlla harriksdagsledamöter. ettValdaKandidater.Väljare.
dettyckerdevadfrågansigställaanledning omhaft attsättannat

ocksådeKanske harval.års1998utnyttjades ipersonvalssystem som
skulle kunnapersonvalssystemframtida varahurfunderat ettöver

detVarföljandeformuleras på sätt:skulle kunnaFråganutformat.
medvalssytemönskasocheller inte ettomtycktutnyttjade systemet

personvalsinslagoförändratellerökatminskat,
bildarriksdagsledamöternavaldaoch dekandidaternaVäljarna,
Syftetdemokratin.representativadeninivåerviktigatillsammans tre

delsnivåerdessaopinionsstödetundersökakapiteldettamed är att
allmännadetfördelsval,årsi 1998utnyttjadesdetför system som

riksdagsval.framtidaipersonvalinslaget av
idéerochsamhällsreformerfårdiffusionsteorier ennyaEnligt

oftastuppslutningenbörjantid. I ärefterförstspridningallmän en
diffusionsforsk-inriktadSociologisktgruppmindretillbegränsad en

förstdemellanskillnaderstuderat somtidigare grupperharning
inte gördeochidéellersamhällsreforrn somgruppernyenanammat

bokeniharSchmidtStephan1981. Statsvetarendet Karvonen
innovationergällandegjortavvaktare attochefterföljarePionjärer,

socio-ekonomisktsprids efterstadiernainledandedeundersärskilt en
Diffusionsteorin1986:39.Schmidtspridningsmodellhierarkisk

sigspriderinnovationervarigenomdefinierasDiffusion kan processensom
till annatettfråneller systemettsocialt systemmedlemmartill ettav

föremål,produkt, ettettkaninnovation1981:7. En envaraKarvonen
agerande. Denelleridésamhällsreform, genom-ettbeteendemönster, enen

innovation.sådanbetraktaskanpersonvalsreformenförda som en
characteris-the"identitysyftehaftdiffusionsforskningen att2 Därmed har som

adoptersEarlierothers.fromadopterdistinguishthattics, groupsany,
communicationsCharacteristics,personaladopterslaterfromdiffer

i Karvonenciterat1973:396;Freyposition"structuralsocialandbehaviour,
1981:14.
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stöd förstarkareförväntaelitnivå kanpåvi ettsåledesförutsäger att oss
massnivå.påreformengenomfördaden änpersonvalsidén och

personvals-föropinionsstödetbetraktamöjligtocksåDet attär
väljare,mellanåsiktsöverensstämmelsefallreformen ett avsom

âsiktsöverensstämmelsenvitidigarevalda. Sedanoch attkandidater vet
1999:47Holmbergsakfrågorpolitiskaiallra bästadenalltidinte är

mellanåsiktskongruensenstuderatillfälleföljandedet attff.. I ges
författningsfrâga.irepresentativai detnivåer systemetolika en

kandidaterväljare,vadjämförakunnamöjlighetenunikaDen att
centraltsånågotuppfattningarförharriksdagsledamöteroch somom

undersökningarraderbjudsförfattningsreform genom-genom enen
analysenföljanderiksdagsval. Denårs1998medsambandi avförda

personvalssystemdetuppfattningpolitikernasoch somväljarnas om
påriksdagsvalen byggerpersonval ivali 1998 årsanvändes samt om

Statsvetenskapligavidgenomförtsundersökningarjämförbaratre som
delsharundersökningar ettdessaIGöteborg.iinstitutionen
samtligaurvalrepresentativtdelsväljare,urvalrepresentativt ett avav

riksdagsledamötervaldasamtligadelsriksdagsvalet,kandidater i
intervjuats.

väljareurvalrepresentativtmedgenomförs3 Valundersökningen ett avav
StatistiskamedsamarbeteiGöteborgiinstitutionenStatsvetenskapliga

valstatistilc.föranslagetriksdagenfinansierasochcentralbyrån genomav
varitHolmberg harSörentill 30001998uppgickstorlekUrvalets personer.

genomfördesundersökningdenvalundersökning. Iårsför 1998ansvarig som
efterRiksdagskandidat 1998ledamötervaldaochriksdagskandidatermed --

valdaoch ickevaldaurvalrepresentativtdelsingickriksdagsvalet ett av
valdasamtligatotalturvaldelsriksdagsval,års ettkandidater i 1998 av

följandei detvilkaingickurvalet 677förstadetriksdagsledamöter. I personer,
slump-urvalets 677kandidater. Avellerriksdagskandidateromtalas som

iinvaldablivitkandidaterdet 53riksdagskandidaterutvaldamässigt somvar
ikandidaternadet 624såledesvalet;medsamband äririksdagen av

samtliga 349ingicktotalurvaletinvalda. Iblevinteundersökningen som
deriksdagsval;års1998samband mediinvaldesriksdagsledamöter som

ledamöter. 53ellerriksdagsledamöterföljande avi detomtalas som
kategorinisåledesingårkategori ävendennaiundersökningspersonema

Riksdagskandidat 1998frågeundersökningenförAnsvarigriksdagskandidater.
ochuppdraggenomfördesUndersökningenBrothén. genomMartin av,var

Samtligaval.års1998 treutvärderingRådet förfinansiering avav,
tillfreds-undersökningarsamhällsvetenskapligaförhañharundersökningar en

81svarsfrekvensen procent.valundersökningensvarsfrekvens. lställande var
på 91svarsfrekvens procent.uppnåddesriksdagskandidatemaBland en

deframgångsrikadenledamöterriksdagens mestblandUndersökningen avvar
dokumentationprocent. För94mycket hög avsvarsfrekvensen entre; var
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likalydandeoch riksdagsledamöter harTill kandidaterväljare,
utnyttjade personvalssystemetbedömningen detfrågor ställts avom

riksdagsvalen. Medtill personval iinställningenoch den allmännaom
riksdagsleda-riksdagskandidatema ochväljarna,frågor videssa ger

till den personvalsreformtyckavillkormötema att somomsamma
låter viårs val. På ochsamband med 1998introducerades i gott ont tre

uttrycksformerdemokratin användarepresentativanivåer i den samma
olikademokratirefonn de idensin uppfattningför preciseraatt somom

valrörelse ochunderkontakt med 1998 årskommit iskepnader
valtefterföljande

ochväljare, riksdagskandidaterhurmedbörjaLåt att seoss
Väljare ochpersonvalssystemet.detbetygsatteriksdagsledamöter nya

Vad tyckerföljande formulering:fråga medfickpolitiker besvara en
val.användes i åretsför personvaldetDu systemet somnyaom

ellervarken brabra, ganska bra,mycketSvarsaltemativen var
har pådåligt. Holmbergoch mycket Sörendåligtdåligt, ganska

väljarnas bedömningantologi redovisathåll i dennaannat person-av
sidanjämförelsen mellan ådetdet följandevalssystemet. I är ena

bedömningsidan politikernasandrabedömning och åväljarnas som
föranvändautsträckning detvilkenförgrunden.står i I systemetvar

Är- diffusions-väljare och politiker såsomblandpersonval omtyckt
uppslutningen bakomopinionsstödet ochteorin förutsäger systemet-

hos väljarnariksdagsledamöteroch valdakandidaterhos änstörre
i respektiveredovisar andelenTabell l grupp somsvarspersoner

andelendåligtvarken bra ellerbra,tyckte samtsystemetatt var
dåligt.tyckte att systemet varpersoner som

Brothénriksdagsledamöter,ochriksdagskandidaterblandundersökningen se
1999.

tidpunkten och4 gällerbedöma personvaletskillnad i förutsättningarnaEn att
Undersökningenfrågorna.fått besvaratillvägagångssättet när svarspersonerna

genomförtsharriksdagsledamöteroch valdamed riksdagskandidater som en
i formgenomförsValundersökningenriksdagsvalet.postenkät och efter av

valdagen. Sörenföre och efterväljare bådeurvalbesäksintervjuer med ett av
väljarnatidpunkten förantologihåll i dennavisar på närHolmberg attannat

utvärderingenbetydelse förnågoninte harundersökningenhar på störresvarat
påskillnadingenföljande analysernai de närDärförreformen. görsav

utnyttjatsharintervjumetoderolikaValundersökningen. Attväljarna besvarat
jämförelserhindratundersökningar intei andrabesöksintervju/postenkät har

Esaiasson1988;Holmberg Esaiassonmellan svarande i olika grupper
Holmberg 1996.Holmberg 1996;
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väljare, kandida-blandpersonvalssystemetBedömningTabell 1 av
procent1998riksdagsledamöterochter

andel braantalvarken summa
dåligtminusintervjuadedåligteller procentbra

+32167817 1003449väljare
+2160510021 2950riksdagskandidater
-243271005318riksdagsledamöter 29

Valundersökningi analysen. Källa:medtagnainteVet ej-svarKommentar: är
1998.Riksdagskandidat1998 och

förutsägelser.diffusionsteorinsmeddåligtResultaten överensstämmer
inomanhängarefått sina främstapersonvalsreforrnensåinteDet är att

spridningfåttför reformenstödet sämreochelitenpolitiskaden att en
massnivâ.på

bedömningaruppenbart olikapolitikerochVäljare görTvärtom. av
slutade förstavaritväljarnadet attpersonvalssystemet, är sommen

stöd jfr.opinionsmässigadet sittochpersonvaletbakom geupp
riksdagskandi-ochväljareAndelenff..143Holmberg 1995:Gilljam

blandlikadockpositiva tillsigställer är stor,dater systemet mensom
väljarna.medjämförtkritikerandelnågotfinnskandidaterna störreen

klarintebland väljarna togdet störreSamtidigt somgruppenvar
forOpinionsöverviktendåligtellerbratillställning systemet varom

väljarnablanddärmedblirbra störretycktedem systemetomsom
väljarnaordMed andra+21.kandidaternamedjämfört+32 var

iställdekandidaterdetillpositiva ännågot systemet uppsommer
valet

återspeglareller""varkenmarkerat5 svarandei andelenSkillnaderna som
el1er"-"varkenväljare 34hosintressei politiskt procentskillnadertroligen

riksdagsleda-eller"-svar och"varkenriksdagskandidater 21svar, procent
mellansambandeller"-svar. Förekomsten"varken ett18möter procent av
mångapåvisatsväljarforskningenhar iintresseoch politisktåsiktsförekomst

ff..Gilljam 1988:128 Personer är1944:41Larzarsfeld al.gånger somet.
åsikterflergenomgående änpolitik harintresseradeganskamycket eller av

mindre intresse.med ettpersoner
svenska Europa-årsi 1995° utnyttjadespersonvalssystemOckså när ett

bedöm-olikaEU-parlamentettillkandidaterochväljareparlamentsval gjorde
tillställdesFråganpersonvalssystem. ettinförandetningar ett somavav

handladeEU-kandidatersamtligaoch tillväljareurvalrepresentativt omav
iocksåpartibaravälja inte"öka möjligheten utanförslaget att personeratt

forslag","ganska braforslag","mycket braSvarsaltemativensvenska val". var:
dåligt"mycketochförslag""ganska dåligtförslag",eller dåligtbra"varken

opinionsöverviktfannsriksdagspartiersjusamtligaväljare iförslag Hos en
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bliframgångsrikavalet attikandidaterBland de nogvarsom
bedömningamanegativadegjordesriksdagen mestinvalda i av

sigledamöterriksdagensmajoritetEnpersonvalssystemet. uppgerav
ledamottredjeomkringdåligt. Bara uppgavtycka systemet varatt var

tidigareårnågrariksdagen röstatreformdenbrasig tycka somom
igenom. i

olikaledamöterinvalda görochriksdagskandidaterväljare,Att
valårsi 1998utnyttjades ärpersonvalssystemdetbedömningar somav

detochMen-riksdagspartier.samtligaiåterkommerresultatett som
olikariksdagsledamötemasochkandidaternasväljarnas,viktigtär - tabellpartier. Ii allainte mönsterreformenbedömningar sammagerav

minustillpositivaandelen systemetdvs.opinionsbalansen,har2
riksdagspartierna.sjudeuppdelat påredovisatsnegativa,andelen

kandidaternaBlandpersonvalsinslag.ökattill varpositivadem ettfor varsom
kandidater. HosVänsterpartietsförundantagmeddetsamma,resultatet

andeldet1995 störreEU-parlamentsvaletikandidater enVänsterpartiets var
jämförelsepositiv. Enpersonvalsinslagökat äntillkritisk varett somsom var

ökattyckteväljareoch ettkandidatervadmellan omtidpunktendenvid
vänsterpartiet,iväljarnautvisarvalsvenskaiallmänhet attipersonvalsinslag

ökattillpositivacenterpartiet ett person-ochsocialdemolaatema mervar
fp,partierfyraövrigapartier. IförEU-kandidatema m,valsinslag än samma -

dekandidaterna mestochdenbilden varmotsatta somochkd varmp - uppfatt-Kandidatemasval.svenskaipersonvalsinslagökattillpositiva ett
Brothén,redovisade ival finnssvenskapersonvalsinslaget iökaningar attom

hämtade från EU-väljarnaförResultaten är1997:13.HolmbergEsaiasson
Statsvetenskapligagenomfördes1995parlamentsvalundersökning avsom

HolmbergGilljamcentralbyrånStatistiskamedsamarbeteiinstitutionen
påkandidaternasochväljarnasmellanjämförelse syn1998. För en

val,års1994medsambanditörsöksverksamhetenmedsambandpersonvalet i
och 187.1996:154Johanssonse
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bedömning personvalssystemetPartitillhörighet ochTabell 2 av
andel minusbrariksdagsledamöter 1998kandidater ochväljare,bland

dåligtandel

antal
inter-panitillhörighet

V vjuadekd samtliga" mpv rns c
678+35 +42 +28 +32 1+27 +53 +39väljare +20
605+61 +45 1-0 +21riksdagskandidater -16 +51 +32-60

-24 327+67 +73 -29 +58 -73riksdagsledamöter .-86 -45

andelenvisarinte medtagna i analysen. Resultatenej-svarVetKommentar:
minus andelenpersonvalssystemet brautnyttjadetyckte detatt somvarsom

värdenvisar för bra, negativadåligt. Positiva värden övervikttyckte detatt envar
inkluderar svarandedåligt. för samtliga väljareResultatenövervikt förvisar en

Valundersökning 1998 och Riksdags-partitillhörighet. Källa:uppgivitintesom
1998.kandidat

folkpartiet, centerpartiet och kristdemokraternapartiernågraI är-.-.
kandidaterna.riksdagsledamöterna positiva till Inomänsystemetmer

positivakd har dessutom kandidaterna i sin gjortoch tur mer
dvs.väljarna. de andra partiernabedömningar Iänsystemetav -

miljöpartiet-socialdemokraterna, moderaterna ochvänsterpartiet, är
bland riksdagledamötema bedömningenbilden den är mestmotsatta;

väljarna.samtidigt kandidaterna kritiska Attkritisk är änmersom
ochpolitiker bildar front med riksdagskandidatermoderata gemensam

dock specifika förklaring.riksdagsledamöter från och har sins mpv,
personvalssystemet skiljer dessa partier åt;på det idealaSynen överens

dåligt.utnyttjades i valet 1998endast detär systematt varom somman
för uppfatt-förlita sig vad uttryckerenbartAtt svarspersoner

de harningar personvalssystemet när avgöra systemetatt om varom
okomplicerad bild hurriskerar alltförbra eller dåligt att avge en

representativade centrala aktörerna i denbedömssystemet av
informationsrikvi utläsa resultatendemokratin. tabell 3 kanI av en mer

personvalsinslaget ioch politikerfråga vad väljare omom anser
Allmäntriksdagsval formulerades följandesvenska Frågan på sätt:

samband med svenska riksdags-vad Din åsikt personval iärsett, om
val. olika alternativ erbjöds svarsmöjlighet:Fyra inget person-som

personvals-bör finnas, personvalsinslaget bör mindre,valsinslag vara

7 svenska val i allmänhet;Frågan handlar således inte personvalsinslag iom
förverkligat riksdagsvalen.vilket inslag önskar iden gäller svarspersonema se



olika...tycker 357riksdagsledamöterochkandidaterVäljare,SOU 1999:92

redovisarökas. Tabellbör 3personvalsinslagetochinslaget lagomär
alternativafyrasig defördelar pårespektiveihur gruppsvarspersoner

personvalsmodellema.
mellanenighetallmänpå någonresultatenvisarhellerInte nu

tyckspartierallaVäljare iriksdagsledamöter.ochkandidaterväljare,
i 1998 årsutnyttjadespersonvalgraddenattöverens somavomvara

iväljarnablandåsiktenpopuläradenlagom. Detval är mestvar
antologi.i dennaHolmbergocksåpartier sesamtliga

hjälperpolitikerochväljaremellanjämförelsentillkommerdetNär
väljarna,blandåsiktenpopulärastedenidentifieratabellen attoss

riksdagsledamöterna.respektiveriksdagskandidatema
partierendademiljöpartietoch ärkristdemokraternaCenterpartiet,
vilkenriksdagsledamöteroch är överenskandidaterväljare,där om

denpartierdessa ärföredra. I trepersonval ärgrad attsomav
personvalinslagvid detfaststååsiktenpopuläraste somatt av

splittradpartierövrigaval. görsIårsi 1998utnyttjades meren
socialdemo-Vänsterpartiets,politiker.ochväljareblandbedömning
benägnasidanå attpolitikermiljöpartiets ärochkraternas merena

Moderataväljare.sinavalsystemetpersonval i äninslagetminska av
väljaresinavilligasidanandra änåpolitikerfolkpartistiska äroch mer

personval.gradenökaatt av
svarandeandelenmellanförhållandetbeskedTabeller även omger

villsvarandeandelenochpersonvalinslagetminskavill somavsom
personvalsinslag.öka samma

börpersonvalsinslag"ingetalternativenpåa ordalydelsenexaktaDen var:
mindrefinnas,personvalsinslag börpartier", "ett varaendast val menfinnas, av

lagomdetochfinnas,personvalsinslag bör är somrikdagsval", "ettåretsiän
iytterligareökasbör"personvalsinslagetriksdagsval"i årets samtdet var

riksdagsval".kommande
harpå frågannågotgivitellerej" annat9 "vet svarsvaratSvarspersonema som

analys.dennamedtagits iinte
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Vänsterpartiet, social-utläsas.kanhuvudsakligaTvå mönster
inomöverviktfinnsdär detpartiermiljöpartietochdemokraterna är

personval.inslagetÖkaminskahellreför änsamtliga att avgrupper
frånvi gårochinomåtminstoneförstärks dessutom,Mönstret omv

riksdagsledamöter.tillkandidaterfrånochkandidatertillväljare
ökningÅsiktsövervikten framförminskningför person-avenen

deIriksdagsledamöterna.bland0rdandramed störstvalsinslaget är
dendelvis,baradelvis, motsatta.bildenpartiernaandrafyra är men

Ändå slutsatsendramöjligtdet atttydligt.lika attinte ärMönstret är
blandriksdagsvalenipersonvalinslagetökaföropinionen att av

personvalsmöj-minskaopinionenVäger attpolitikerna äntyngre
kristdemokraternasochmoderaternascenterpartiets,lighetema. Inom

stånd-övervikt för denlitendock motsattafinnsväljargrupper en
skullepersonvalsinslagetminskaellerökamellanvaletpunkten. I att

altemativet.detföredraoch kdväljare i senarec, m
ochriksdagskandidaterÅsiktsöverensstämmelsen väljare,mellan

riksdagsva kani svenskapersonvali fråganriksdagsledamöter om
personvals-tillförslagalternativafyrafigur Deiåskådliggöras som

väljare,tillundersökningsfrågai vårspecificeratsinslag som
skalatillomvandlatsi figurenharledamöteroch valdakandidater en

personvals-ingetsvarsalternativetförstårvärdet 0därtill 10från 0
personvals-förvärdetoch 10partiervalfinnas, endastinslag bör av
Svarsaltema-.riksdagsvakommandeiytterligareökasbörinslaget

i åretsmindre änfinnas,personvalsinslag böretttiven varamen
lagomoch detfinnas,bör ärpersonvalsinslagrikdagsval och ett som

utnyttjadedetuppfattning° mellansambandfinns omDet svarspersonemasett
Väljare,riksdagen.tillvalenpersonval iåsiktochpersonvalssystemet om

års1998ansågriksdagsledamöter attochriksdagskandidater som
personvalmedlagomdetbedömningengjordebra attpersonvalssystemvar var

tillvalframtidairiksdagsledamöter elleroch attväljarevaletdeti man
undersöktasamtligakandidater. Ipersonvalsinslagetborde ökariksdagen

bramindretycktebland deuppfattningendominerandedenkategorier somvar
minskabordei valetutnyttjades attpersonvalssystemdet snararemansomom

Väljare,riksdagsvalen.ipåmöjlighetenavskaffa röstahelt atteller person
negativaellerpositivaställt sigvarkenriksdagsledamöterochkandidater som
framtidafråganockså ianvändes intar ettpersonvalssystemtill det omsom

ståndpunkten att ettpopulärastelinje; denförsiktig varvalsystem en
årsi 1998detdet lagomochfinnas,bör ärpersonvalsinslag att varsom

starkarelativtpådärmedvisarPearson°sSambandsmåttetriksdagsval. r
utnyttjadedetutvärderingsamband mellan avsvarspersonemas

sambandenriksdagsval.framtidapersonval iåsiktochpersonvalssystemet om
.58,tillriksdagsledamöterna samtrespektiveväljarnabland ruppmättes

.59.tillriksdagskandidatemabland r
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det riksdagsval har givits värdena respektive 6.7."i årets 3.3var
de olikaDärmed har avstånden mellan svarsalternativen gjorts

visar den genomsnittliga placeringen forekvidistanta. Resultaten
riksdagskandidatema och riksdagsledamöterna.väljarna,

solfjädersmodell känner vi igen frånBilden polariseradav en
politiseradeåsiktsöverensstämmelsen iundersökningar vänster-av

Esaiasson EsaiassonHolmberg 1988;högerfrågor se t.ex.
Widfeldt kanHolmberg 1996; 1997. SammaHolmberg 1996; mönster
Åsiktsbilden i frågan personval iförfattningsfråga.uppvisas i omennu

följer tydligt vänster-högermönster.svenska riksdagsval Detett som
föruppmärksamhet väljarna stårsärskilt förtjänar är att en

politikerna starkt splittrade i dekonsensuppfattning medan är som
hellrepersonval och deoch öka inslagetönskar gå vidare somav

allra helst tillbaka till det tidigarepersonval eller gårminskar graden av
i dennapersonvalsinslag. splittradepartival Mestmed utansystemet

riksdagen. illustrerar därmed tydligFigurenfråga ledamöterna iär en
elitkonfliktmodell.

" har varit 10/3utnyttjats vid räkneoperationemaexakta värdenDe som
respektive 20/3.
2 för samtliga partiers riksdagsledamötertendensEn är attgemensam

Både efterpersonval har minskat tid.inslagopinionsstödet för ökat överett av
fått besvarasamtliga riksdagsledamöterefter års val harvalet 1988 och 1998

i riksdags-"radikalt öka inslaget personvalsin inställning tillfråga att aven om
förslag",förslag", "ganska braSvarsaltemativen "mycket bravalen". var

dåligtdåligt förslag" "mycketförslag", "ganska"varken bra eller dåligt samt
opinionsförändringenstuderamöjlighetförslag". Undersökningarna attger oss

efter denoch opinionen före ochriksdagsledamöterna tid därmedbland över
opinionsöverviktEfter valet fannsgenomförda personvalsreformen. 1988 en

folkpartiet, moderaterna ochförslag i centerpartiet,för det braatt ettvar
opinionsövervikt inomfanns motsvarandemiljöpartiet. Efter valet 1998

med tanke påkristdemokraterna. Helt förväntat,folkpartiet, moderaterna och
införts båda undersöknings-personvalsinslag har mellan deökatatt ett

partier mellan 1988för förslaget minskat i samtligatidpunktema, har stödet
Holmbergriksdagsundersökning genomfördes Sörenoch års1998. 1988 av

Svarsfrekvensen mycket hög, 96ochoch EsaiassonPeter procentvar
13.Esaiasson Holmberg 1996:
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figureni går inte bara med diffusionsteorinsMönstret tvärs
förutsägelser det främst elitgrupper bakomsluterärattom som upp en
idé eller samhällsreform Det går också på medär tvärssom ny.

kurvlinjärJohn lag disparitet May 1973.D. Maysstatsvetaren om
åsiktsöverensstämmelsenlag mellan de lägstaHans säger är störstatt

parti, dvs. mellan riksdagsledamöter ochoch skikten inomöversta ett
modell. radikala i stället det partiaktivaväljare i vår Mest är

mellanskiktet inom partierna, vilket- enligt lag leder tillMays ett-
åsiktsmönster där partiskillnadema för mellanskiktetkurvlinjärt av

skillnaderna mellan väljare respektivepartiaktiva är större än
olika partier. Enligt modell förväntasriksdagsledamöter för sådanen

riksdagskandidatema befinnadet partiaktiva mellanskiktet sig längst
ändpunkter medan eliten riksdagsledamöter ochskalansut

skalan.väljarna befinner sig längre in mittengräsrotsnivå mot
med åsiktskonflikter mellan de kandidatersådantNågot störstmönster,

figuren.kan emellertid inte utläsasställde i valet,som upp ur

framåtpå marschstället marsch ellerHelt marsch",om -

lika politiseradFrågan personval i svenska riksdagsval påärom
traditionell vänster-högerfråga helst. Blandelitnivå vilkensom som

opinionsstöd för det personvalssystemväljarna däremot finns ett som
Därtill råder bland väljarna konsensus dennauntyttjades 1998. om

från försvaret skulle väljarnas åsikt bästinställning. Med liknelseen
stället samtligamed kommandot på marsch.kunna illustreras I

i års val;väljargrupper finns stöd för det utnyttjades 1998system som
uppfattningen bland väljarnasamtidigt den dominerandeär att

majoritet kan intei detta val. Någonpersonvalsinslaget lagomvar
eller personvalsinslag.för minskat ökatsiguppmätas ettvare

synligamotstridiga tendenser gjortseliten har däremot tvåInom
stridsropetfamåtlyssnar tillmed de genomförda analyserna. Några

hellre minskavill inslaget personval. Andra villmarsch och öka av
till gällde föruteller återgå detpersonvalsinslag system somsamma

såledesöverhuvudtaget. vägledsoch ha något personval Deinte av

3 drivkrafter hosfinner i avsaknaden på materiellaAnledningen härtill May
ideologisköverväganden följerdet aktiva mellanskiktet. Deras snarare

hänsynstaganden May 1973. Förövertygelse väljarstrategiskaän en
Kitschelt 1989;Mays Holmberg Esaiasson 1988;granskning lag, t.ex.av se

Holmberg WidfeldtNorris Esaiasson 1996; 1997.1995;
riksdagsledamöterväljare, riksdagskandidater ochEndast miljöpartiets

i enlighet med lag.uppvisar kurvlinjärt åsiktsmönster Maysett
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mål formarsch. formuleraAtthelt gemensamtkommandot ettom -
konststycke.blir i sanningdessa styrkor ett

personvals-,framtidauppfattningar5 olikaheltelitföreträdarna har ettAtt om
modell fördenmed tankeförvånasnågot attintekanske överattärsystem

intebehöverkompromiss.utpräglad Däremotinfördespersonval var ensom -
riksdagoch"regeringblislutsatsengällandegjortDemokratiråd attSNSsom -

ellervalsystemetgamlatill detåtergångantingenbör enöverväga en
förpersonval inomobligatoriskttillpersonvaletvidareutveckling ramenav

allradeståndpunktdenOckså1999:133.m.fl.Peterssonpartilistor" som
användes iinnebär detochföreträder, systemattväljareflesta somsom

utvärderingari de görsbörlagom,riksdagsval vägas avhöstens somvar
personvalsrefonnen.
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premiärärtadHalvhj

Mölleroch TommyHolmbergSören

lyckad.inteblevpersonvalssystemetsvenskaför detPremiären nya
kandidater,bland partier,centrala aktörernademångaAlltför av

halvhjärtat påendastellerallssatsade inteoch väljaremedier
partiernapersonval förutsätter sätterlyckatpersonvalet. attEtt av

kandidaternaprofilera sig,chansenkandidaterna attochger attresurser
personvals-verkligen driverochmöjlighetendentilltar nyavara

möjlighetkandidaterolikamångamedia attkampanjer, exponeraatt ger
ocksåvälja partibaraintesig utanväljarnaochsig anstränger attatt

kandidat.välja bästa
personvaletminimaltsatsadepartierflerablevResultatet 1998 att

det gällerochkampanjresurser när attgällerdetbåde sättaatt genär av
satsadeMinstsig.möjlighetenkandidaterenskilda att exponera

centerpartiet. Färreochfolkpartietmiljöpartiet,vänsterpartiet och mest
formbedrev någonriksdagentillkandidaternahälften avän av

Även centerpartiet ochgeneröst ivi räknarpersonvalskampanj om-
cirkaavstodpersonvalspositiva partierna,defolkpartiet, mestsom var

personvals-genomföra någonfrånkandidaternatredjedel attaven
personvalskampanjer sparsamtvalen änlokaladekampanj. I mervar

kommunvalenikandidaternaEndast 14förekommande. procent av
personvalskampanjer.satsade på

uppgiñerkandidaternasmellandiskrepansendenhärNoterbart egnaär stora
personvalskampanjer. Nästanantaletangåendepartiombudsmärmensoch

kampanj.bedrivitderiksdagsvaleti attkandidaternahälften uppgavuppgavav
kandidaternadet endast 12uppgifter procentombudsmännensEnligt avvar

denillustrationi sigskillnadenkampanj. Den ärbedrev avstora ensom
osäkerhetminstinteråderDetpersonvalssystemet.införfinnsosäkerhet som

läggerUppenbarligenpersonvalskampanj.medskallvadkring avsessom
vadbegreppetinnebörd ikvalificerad änochombudsmannen merannanen
deluteslutasinteandra sidanåkan attsjälva Detkandidaterna gör. en

"smygkampan-bedrivitbedömavanskligtdockmångakandidater hur attär -- intedegrundpåpartiorganisationema just attpåbakomjer" avryggen
uppskattargradsärkilt högsida ipartiorganisationemasfrånupplevde att man

personvalskampanjer.
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Även begränsad.satsning personvalet mycketmassmediemas på var
valrörel-personinriktad tidigareinteMedievalrörelsen 1998 änmervar

Precisfick inte uppmärksamhet.Riksdagskandidatema större somser.
och partiledarna. I TV:spå partierna påfokuserade mediernatidigare

fokuserad på olikatill och med mindrebevakningennyhetsprogram var
dock visslokala medier kundeval.i tidigare Ikandidater noterasän en

bevakningenlokalakandidaterna. Dentäckningenförstärkning avav
blevkandidatkännedomen. Kännedomeneffekterockså positivafick

kandidaterna.skrevs mycketbättre där det om
riksdagsvalet.personröstade i DeväljarnaEndast 30 procent somav

kände tilltill de intei första handpersonvalet hänvisadeideltoginte att
kandidat-negativa till personval. Attdeellerkandidaterna att var

40visas endast någotbristfälligmycket överkännedomen attavvar
denkandidat inågon endatill påkändepartiväljama namnetprocent av

bättreintepersonkännedomennivå på änvalkretsen; varsomenegna
personkryssadeBland väljarepersonröstning.valvid tidigare utan som

på denkundeendast något 50det ettöver procent namnangesomvar
personkryssenKunskapsinnehållet bakomde på.kandidat röstat var

förväntaOch inteväljare.mångabegränsat föralltså högst attannat var
personvalskampanjemabegränsadeochfåtaligatanke på desig med

mediebevakningen.och den magra
bliresultatetkan intehalvdana insatseraktörer endastallaNär gör

ochpersonvalskampanjerfrånvarandehalvdant. Menänannat
nöjdi valstatistiken. Ominte ärkandidatkännedombristande mansyns

valet kanutfalletutifrånenbartpersonvalsreformenmed bedömaatt av
blevReformenbedömning.positivkanske till nöds göra en merman

kandidater-antalkonsekvenser.vissa Ettfickhelt effektlös.inte Den
tackinvaldablevkommunvaleniriksdagsvalet och 229tolv i vare-

tillbefaratinteledde hellerPersonvalet attpersonvalsystemet. som
tillfreds medkanOch partiernai riksdagen.komfärre kvinnor vara

Toppkandi-väljarna.oftast fick stödkandidatrangordningarderasatt av
främst förstanamnen.flest kryss,fickdatema

kortformiForskningsresultaten

medbörjarför aktör. ViaktörsammanfattasForskningsresultaten
GidlundGullankonstaterarfinansieringgällerdet attpartierna. När

rättsligarigorösafortfarande har deKanadaochUSA mest
betalar förpartierochhur kandidatergällerdetregleringama när

ökatregleringarkontroll och1990-talet harundervalkampanjer. Men
partiernas finanser.igäller insynminst detintei Europa, näräven

vilketparticentrerade,starktså längedockregelverkEuropeiska änär
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kampanjerkandidaters ärenskildafinansieringinnebär svagareatt av
kontrollochregleringrättsligsaknarSverige,reglerade. avensom
krympandemedsällskapisig idagbefinnerpartifinansiering, en

hurregleringrättsligsamladharinteminoritet avstater ensomav
verksamhet.sinfinansierarpartierna

sigkontrolleraetisktuppgiftensigtagithar attpartierSvenska
Gullanfastslårsituation,uniktämligeninternationelltsjälva. En sett

tillnågorlunda levaförsöktePartiernaMöller.och TommyGidlund upp
rekommendationerdet upprättagjorde1998. De attsitt genomansvar

hanteraskullekandidaterochpartiorganisationerregionalaför hur
rekommenda-partiernasSkillnaderna ivalet.ikampanjñnansieringen
spelutrymmepersonligaKandidatemasbetydande.docktioner var

tillstödekonomisktgällerdetNärpartierna.mellanmycketvarierade
partierna,mellanstödetocksåvarieradepersonvalskampanjer men

personvalskampanjerflestaallraDebegränsadeklartinom ramar.
lågasjälvaKandidaternamedel.småmycketmed uppgavbedrevs

bedrevdemförkronor10.000cirkagenomsnitti somsummor -
för demkronorcirka 3.000ochriksdagentillpersonvalskampanjer som

tillkandidaterfåtalkommunvalen. Ettipersonkampanjerbedrev
100.000. Detkampanjutgifter mestahaft överde avriksdagen attangav

medelharpartierna. Därutöverfrånkommitharkampanjpengaralla
kandidaternasochorganisationernärståendepartiernakommit från ur

finns.företagstöd frånexempel påfåtalkassor. Ettegna
MöllerTommyinsats konstaterarsamladepartiernasgällerdetNär

tvehågsenbådedenkaraktäriseraförstödvisstfinns attdet somettatt
kandidaterna.enskildadeuppbackningengällerdetnjuggoch när av

frånavståttharpartiorganisationema attregionaladehälftenNästan av
Skillnadernapersonvalskampanj.bedrivakandidaterna attuppmana
miljöpartietsochvänsterpartietsbetydande. Idockpartiernamellan är

personkampanj.bedrivatillkandidat attnågon uppmanatshar intefall
idessutomhar settkampanj stortbedrivitkandidaterdetillStödet som

det intehävdaskan detSedan attbegränsat.varitgenomgående ytterst
och nårbedrivspersonvalskampanjer utpartiernas attprimärt är ansvar

själva. Men närkandidaternaåvilar ytterstväljarna. Dettill ansvaret
gällerdettvehågsenhet attoch närnjugghet uppmanavisarpartierna

sidanandrapersonvalskampanj åbedriva ärkandidaternastödjaoch att
enligtkanaktivitetsökningvissförståelig. Enpassivitetkandidaternas
Menpersonvalssystemet.följdskönjasombudsmännen avsom en

talaanledningfinnsdet attförväntningsmässigtdetframförallt är som
förpotentialfinnsombudsmännenEnligt enljusglimtar. enom

införandettillkopplardepolitiskade avsystemetvitalisering somav
personval.
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detMedierna har heller inte för personvaletyttersta ansvaret ettmen
informations- granskningsansvaroch finns. ochKent Asp Bengt
Johansson fastslår nyhetsmedia centrala det gäller medbor-att närvar

möjligheter få kunskap det personvalssystemet. Iattgarnas om nya
dagspressen förekom särskilda satsningar med information kring det

valsystemet. Sveriges Television förekom dock få sådanaInya
särskilda inforrnationsinsatser. och Johansson ifrågasätter därförAsp

uppfyllt de finns i avtaletSVT krav med det gällerNärstaten.om som
valrörelsen visar mediestudien den1998 inte prägladesatt av
personvalet. Riksdagskandidatema fick inte uppmärksamhet istörre
riksmedia valtillfällen.vid tidigare nyhetssändningar fickI TV:sän
kandidaterna till och med något mindre uppmärksamhet. Lokalt
däremot tycks medievalrörelsen ha varit något kandidatinriktad änmer
tidigare. Totalt intedock 1998 års medievalrörelsesett var mer
personinriktad tidigare. politiska sakfrågoma bereddes inteDeän t ex
mindre Nyhetsmediemas lokala valbevakning effekterhadeutrymme.

medborgarnas kandidatkännedom. uppmärksamhet kandida-Ju mer
fick i lokala medier, desto bättre blev väljarnas kännedomterna om

kandidaterna. Journalisterna uppfattade svårbevakat.personvalet som
frågansvåraste hur balanserad bevakningDen görvar man en av

olika personvalskampanjer. journalister undersök-många Många i
ningen kritiska till partiernas insatser. Hårda förekom,ord attvar som
partierna saboterade personvalet.

Brothéns studie kandidaterna i riksdagsvalet visarMartin attav
hälften formcirka bedrev någon personvalskampanj. Andelenav som

bedrev det Brothén kallar utpräglad personvalskampanj endastsom var
Kampanjema inte jämnt spridda olika21 överprocent. typervar av

frånkandidater. satsade kandidater folkpartiet, centerpartiet ochMest
frånmoderaterna, medan kandidater vänsterpartiet och miljöpartiet

mycket sällan bedrev personkampanjer. Kandidater från storstäderna
och kandidater och/eller medelklassbakgrundmed hög utbildning med
bedrev oftare personvalskampanjer storstädernakandidater utanförän
och kandidater med lägre utbildning och/eller arbetarbakgrund. Vidare
satsade topplacerade kandidater klart oftare personkampanjer än
kandidater längre kandidaterned på listorna. minoritetDen somav
bedrev personkampanjer i genomsnitt aktiv under valrörelsenvar mer

övriga kandidater. totalt inte kandidaterna i 1998 årsMenän sett var
val aktiva kandidaterna tidigare val. Personvalspremiäreniänmer
innebär inte aktivitetsgraden ökade bland kandidaterna. Kontrol-att
lerade effektanalyser personkampanjer lönar sig.pekar på att
Kandidater aktiva personkampanjer fick kryssbedrev änsom mer
kandidater inte kampanjer. specialanalys gjordsatsade på några Ensom

Johan Martinsson lilla kandidater cirka1999 den minoritetav av av
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hemsidorochintemetkarnpanjersatsadeprocent13-16 egnasom
medKandidatersig.lönarpersonkampanjerdenvisar attäven

hemsidor.kandidaterkryssfick utanhemsidor änambitiösa mer
iinvandrarkandidaterstudieBäcksoch HenrySoininensMaritta av

positivtillframleder reserveratkommunalvalenochriksdags- en
invandrareförmeningslöstintepersonvalInförandetslutsats. varav
invandrar-medKandidaterkandidater.ellerpartimedlemmar somsom

övrigamycketlikapersonvalsinstmmentetutnyttjatbakgrund har som
invandrarebetydelse förhafthar attPersonvalskampanjerkandidater.

ökatocksåPersonvalet haruppdrag.kommunalatillvaldablivit
skapatochpartimedlemmars nyinvandrade enengagemang

invandrare. Menaktivaicke-partipolitisktfördeltagandeplattforrn
käntutsträckningrelativt ettinvandrarkandidater i storsamtidigt har

denfrånmothållmedochtilliblandeller egnastödsvagt
dockpartistödetdetharfallmångapartiorganisationen. I svaga

invandrarföreningarfrånstödstarktkänt ettkompenserats att manav
personvaletindikatorYtterligare attorganisationer.fackligaoch en

andeleninvandrareblandpositivt är attnågorlunda person-fungerat
någothärkomst överutländskmedväljarebland genom-varröstare

Även kommunalvaleniprocent.riksdagsvalet 33 person-snittet i
genomsnittet.oftareinvandrarbakgrund något änmedväljareröstade

denågravisaranalysvalstatistiska attHåkanssons avAnders
bekräftas.kompersonvalspremiären attinförframfördesfarhågor som

huvudortervalkretsarnasikandidaterochkandidatermedelåldersMän,
ochkandidaterKvinnor,personkryss.flestfåtenderade ungaatt

kryss.färrefickcentrala delarmindrevalkretsarnasfrånkandidater
riksdagenin ikandidater komtolvtillpersonröstningen attleddeTotalt

4vilket procentinvalda,blivit motsvararhade avinte annarssom
riksdagsvaleti140Sammanlagtriksdagsledamöter.antalet personer

riksdagsledamötervaldaBland8-procentsspärren.fler kryssfick än
genomsnittligeDen8personkryss procent.fler änerhållithade 87

0,4endastkryss, procent.färremycketerhöllriksdagsvaletikandidaten
fådocktenderadekandidater atttopplaceradeochkandidaterVälkända

bästlyckadeskandidatdenAlf avSvenssonkryss.flerklart somvar
gjordeochlandethelaKd-listomatoppade överpersonvalet. Hanalla i

personkryss. IfåKd-kandidaterövriga attförsvårtmycketdet
40,6helapersonkryss, procent.Alf Svenssonficklän mestJönköpings

i någonriksdagskandidatför någonnoteringenhögstdenDet är
framtidarekordsvensktgällandeDet1998. utgör somvalkrets

försöka slå.fårriksdagskandidater
blandfungeradepersonvalethurstudieHolmbergsSören av

tillframledersakerpositivaflerapåvisar enriksdagsväljama men
positivaklartPersonvalet möttesslutsats.negativövervägande merav
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negativa sentiment bland väljama. Det farms opinionsövervikt förän en
det i allapersonvalssystemet sociala och politiska När detnya grupper.
gäller framtida personval den vanligaste åsikten behålla detattvar

Åsiktennuvarande 44 procent. utöka personvalsinslagetsystemet att
minska eller14 procent respektive avskaffa det 29 procentatt

stöddes färre väljare. finns inga belägg för hadeDet personvaletattav
det minskade valdeltagandetnågot samband med 1998. Inga

intervjuade anförde personvaleticke-röstare skäl till inte rösta.attsom
utformning tycks hellerPersonvalets inte ha avskräckt väljare från att

personkryssa. få intervjuade väljareMycket ansåg personvaletatt var
krångligt eller svårförståeligt. Relativt få väljare utnyttjade dock den

deltagandeform personvalet innebar- i riksdags-29,9 procentnya som
valet, i kommunvalen och i landstingsvalen.34,5 28,9procent procent

till viss ökning ipersonröstandet. AndelenValrörelsen stimulerade en
väljare personröstade i något de valen 44tre procent.som av var
Personröstandet förhållandevis jämnt spritt olika socialövervar

återfanns landsbygden, blandandelar påHögst personröstaregrupper.
företagare, bland högutbildade bland märmiskorjordbrukare och och

regelbundet i kyrkan. Personröstandet inte lika jämnt sprittgårsom var
olika politiska Väljare stödde centerpartiet ochöver grupper. som

kristdemokraterna personröstade klart oftare väljare röstadeän som
och socialdemokraterna. förklaringar-vänsterpartiet, miljöpartiet En av

till denna skillnad motståndare till personval hade klartär attna en
frånstarkare tendens avstå personkryssa anhängareänattatt av

Ävenpersonval. politiskt spelade roll. Engageradeengagemang en
Demokratins aktiva, förtroendefullaväljare personröstade mestmest.

i anammade denoch kunniga väljare de utsträckningstörstsom nyavar
okunniga och misstroende väljaredeltagandekanalen. Oengagerade,

Väljamas huvudskäl till intepersonkryssade sällan. personröstaattmer
från valunder-de kände till för lite kandidaterna. Resultatenatt omvar

väljarnas argumentation. endast 44sökningen understryker Det var
kandidat i denpartiväljama kunde någon1998procent av som namnge

valet denvalkretsen. tillsammans med resultatet vid 1991Det äregna
kandidatkännedomen isiffran någonsin föruppmättssämsta som

Även intematio-svenska riksdagsval sedan mätningarna startade 1956.
lägrenellt siffran kandidatkännedomen brukarlåg,är ävensett varaom
mediflermansvalkretsar ii med proportionella val än systemsystem

Kandidatkännedomen lågmajoritetsval i enmansvalkretsar. ävenvar
Bland den minoritetbland väljare personkryssade. som person-som

kunde de på.röstade det endast 58 röstatprocent vemsom namngevar
personval.kandidater inget lyckatpersonval med okändaEtt är

sin väljarnaFolke Johansson finner också i studie att var
i flesta sociala ochövervägande positiva till personvalet de allra
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positiva ändockväljareBorgerliga mervarpolitiska grupper.
mestVäljarnanationella. varpolitiker änlokalaoch mersocialistiska

kommunalaiocksådetoch ärnivåkommunalpersonvaltillpositiva
förekommandeDen mestvanligast.personkryss ärandelenval som påbristärväljarna nämnerpersonröstafrånavstå somatttillskälet att

ävenlistornapåplacering varKandidaternaskandidaterna.kunskap om kryss.flestklartfickToppkandidatemavalen.kommunaladeiviktig
lågasinkompenseralistornapånedlängrekandidaterdel kanTill en

i TV.främstmedia,ioftamedmedplacering att var ipersonröstadekvinnorochmänattWängnerud konstaterarLena
ochmanligatillinteledde attdetMenvalen.allaiutsträckningsamma riksdagsvalet.ipersonkryssmångalikafickkandidaterkvinnliga

kryssflerklartfickkandidatermanligaställeti attvisarValstatistiken
62hamnade procentpersonkrysssamtligaAvkandidater.kvinnligaän kvinnligaframför38 procentkandidat motmanligframför en 43kandidaterkvinnligaandelen vartotaladenEftersomkandidater.

relativt sett enäven38på procentkryssandelinnebär1998 enprocent Huvudorsakenkandidater.kvinnligaförkryssunderrepresentation av medochhar görapersonkryssfärrefickrelativt settkvinnor äventill att ivalsedlarnatoppositionerinnehadeintekandidaterkvinnligaatt nomineringarPartiernaskandidater.manligautsträckning somsamma detNärkvinnorna.missgynnadepersonkryssandeväljarnasänsnarare nivåerpåresultatenvisar sammavalkampanjernaiaktivitetengäller
väljarnablandPersonröstandetkandidater.kvinnligaochmanligabland

oftastpersonröstadekvinnorochBåde mänkönsbaserat.delvisstillvar Detmän.oftamindre ännågotdockkvinnorkandidat,manligför en stödstarkarenågot avfickkandidater ettkvinnligabetyder att
personröstningeniKönsskillnadenmanliga.väljare änkvinnliga av

väljargrupperresursstarkablandstörst -kandidaterkvinnliga somvar
kunnigaochintresseradepolitisktblandochhögutbildadebland

tillembryosigvisa ettkanhärslutsatsen attdrarWängnerudpersoner.
politik.svenskiskiljelinjekönsbaseradnyen mellanipersonkryssandetskillnadersmåvisarHenrik Oscarsson

återfinnsvalsamtligaiandel personröstareLägståldersgrupper.olika
förstagångsväljareUngaår.sjuttioväljarna överäldstadebland

någotriksdagsvaletigenomsnittet menännågotpersonröstade mer
Attitydmässigtlandstingsvalen. varochkommunal-isnittetmindre än

väljareBlandäldre.personval yngreäntillpositivaväljare merunga inteförskäl attvanligarekandidatkännedom ettbristandevar personval tvärtomMotstånd mot varväljare.äldreblandänpersonrösta
väljare änäldreblandpersonvaletideltaintetillskäl attvanligareett valkampanjen änförexponeradeväljareYngre merbland varyngre. broschyrläsningviaocksåutanvia InternetbaraintegälldeDetäldre.
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och telefonkontakter. Oscarsson kan också Visa förstaplacering påatt
valsedlama mycket väsentligt det gällde få personkryss.när Villattvar

bli inröstad i riksdagen på personkryss bör helst stå högstman man upp
valsedeln. Ett visst mått ålderskryssande fanns i riksdagsvalet,av

framförallt bland medelålders villDet medelåldersmän. säga att män
hade tendens personkryssa för medelålders manliga kandidater.atten
Någon motsvarande signifikant tendens till könskryssande fanns dock
inte. Skillnaden i och kvinnor kryssade för manliga ellermänom
kvinnliga kandidater så liten den inte statistiskt signifikant.ärattvar.

BrothénsMartin studie åsiktsöverensstämmelsen mellan väljare,av
kandidater och riksdagsledamöter det gäller inställning tillnär person-
val visar på bristfällig överensstämmelse mellan väljare ochen
riksdagsledamöter. När det gäller det personvalssystem användessom
1998 väljarna och kandidaterna klart positiva riksdags-änvar mer

Åsiktemaledamöterna. framtidens personval skiljer sig också klartom
åt mellan väljare och valda. Synen på personval mycket åtskildaär mer
och partipolariserade bland riksdagsmännen. Bland väljarna finns mer

konsensus kring det nuvarande lagom. Blandatt ärsystemetav
riksdagsledamöterna det hela 41 ville minska ellerprocentvar som
avskaffa personvalsinslaget. Motsvarande andel enbart 34 procentvar
bland väljarna. Bland väljarna den vanligaste åsikten detattvar var
lagom med personval det 1998 50 procent. Den åsiktensom var
delades endast 30 ledamöterna. Tanken ökaprocent attav av
personvalsinslaget relativt populär bland ledamöterna. stöddesDenvar

29 Bland väljarna hade utökning personvalsinslagetprocent.av en av
dock bara stöd procent16 Brothén använder liknelse frånav en
försvaret han sammanfattar resultaten. Väljarna tillfreds mednär var
personvalet det vill ha1998. De på stället marsch. Riksdags-som var
ledamöter från vänsterpartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna vill
däremot minska personvalsinslaget och lystrar till kommandot helt om
marsch medan ledamöter från folkpartiet och moderaterna vill öka
personvalsinslaget och alltså lystrar till stridsropet framåt marsch.
Riksdagsledamöter från centerpartiet och kristdemokraterna förenar sig
med väljarna och vill ha på stället marsch.

2 Procenten beräknad bland väljare och riksdagsledamöter med åsikter iär
frågan framtida personval.om
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omständigheterförmildrandemedosäkerhetTvehågsenhet och -

samladvidblevpersonvalssystemetsvenskaför det enPremiären nya
osäkerhetochTvehågsenhetbraksuccé.någonknappastbedömning

agerande.aktörersinblandadesamtligakarakteriserade
begränsadiendastfall yttersti någragällde partierna,Det som

detkandidater närsinaunderstöddeochuppmuntradeutsträckning
ocksågälldeTvehågsenhetenpersonvalskampanj.bedrivagällde att

bedrevomfattningbegränsadendastisjälva,kandidaterna som
tillinställningentvehågsnaochfamlandeDenpersonvalskampanjer.

intressesvalt närvisademedierna, ettprägladepersonvalet även som
bedrevalltkandidaterde trotsuppmärksammagällde somdet att
valetssjälvaväljarnaminstintevisadeSlutligenpersonvalskampanj. -

Åtminstonepersonvalet.tillinställningsvalpåhuvudaktörer enprov- personvalssystemetemellertidParadoxalt ärbeteendemässigt. nog
uppskattar.gradhögiväljarnanågot som

olikadetillanförasdockkanomständigheterFörmildrande
partiernassvartvit. FörinteVerkligheten ärförsvar.aktörskategoriemas
logisktmindresig attkandetbakgrund tekritikendel bör mot avses

interntordningdemokratiskiefter attpersonröstaväljarna attuppmana
denriskeradärmedoch attkandidatlistorolikakringsiglyckats ena

kandidatersamtliga attAttkullkastas.ordningenföreslagna uppmana
dekandidaterfall fler äniellerpersonvalskampanj, somvartbedriva

förökarRiskenkontraproduktivt.framståkanplatsvalbarstår som
sådantikandidaterna etteftersomuppkommermotsättningarinternaatt

allaiintesigprofilera sättettförväntaskan somrimligenscenario
Atttrovärdighet.ochsammanhållningpartietsförtilllägen är gagn

förordarstarktprincipielltmoderaterna,parti somäven ett som
ochgällerdetåterhållsamhet attnär uppmanavisadepersonval, prov

dömaalltskallpersonvalskampanjer, att sesstödjaavseenden avolikai
perspektiv.i detta

oklarhetdenspegelbildsitutationendelkandidaternas är avFör en
allaintenaturligtvisdetmedbörjaTill ärpartierna.för attgällersom
blivillverkligenmening, dvs.reellikandidater somkandidater ärsom

Även i dettill.kandiderarformelltde nyaförsamlingdentillinvalda
sittmeduppställerdet namn,förekommer attvalsystemet personer

icke-dessavald Attbli ävenåstundanegentlig attutanmen
personkampanjerandelenprocentbasen närin iräknaskandidater

Antonia Axzsonagerande i det systemet;sådantdock inte3 riskfritt nyaHelt är
tilllistafolkpartietspåplatsensistapå denexempelviskandideradeJohnson

med hjälpinvaldblevochVäsby person-Upplands avikommunfulhnälctige
personvalskampanj.bedrivitintehonatttrotsröster,
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beräknas bidrar självfallet till den bilden bliratt sammantagna
överdrivet negativ. det gamlaI utgjorde vidare lojaliteten medsystemet
partiet politikens själva credo. Incitamentet för sammanhållning var
starkt, inte minst röstmaximeringshänsyn. Varje kandidatav som
engagerade sig i kampanjarbetet gjorde deñnitionsmässigt insats fören
partiets listförslag; för de enskilda kandidaternagemensamma var
listorna turordningslista och alla visste de kandidater stod påatten som
icke-Valbar plats inte utgjorde något hot toppkandidatema. Allamot
kampanjinsatser således godo intentionalt Med detsett.var av nya-

har tillkommit, i grunden kan förändrasystemet ett nytt moment som
situationen. Antalet mandat allt begränsade och det frestandeär trots är
for alla de kandidater verkligen vill bli valda profilera sig.attsom
Medvetenheten antal personvalskampanjer skulle kunnatatt ett stortom
leda till ökad intern splittring och osäkerheten kring huren
partiorganisationema såg personvalskampanjer vilket fallet i devar
partier avstod från aktivt kandidaterna tillatt uppmuntrasom
personvalskampanjer, kan ha bidragit till viss återhållsamhet vaden
gäller personkampanjer.

Mediemas roll flerapå oklar och svårbedömd. denär sätt I
granskande rollen ligger peka bristerpå och svagheter i detatt nya
valsystemet. Detta skedde, inte minst kritiska debattörer ochattgenom
ifrågasättande forskare/experter fick komma till tals. En tänkbar
möjlighet- framförts debatteni den bild, i vissaär attsom som gavs-
medier, personvalet halvmesyr och inte skulle kunnaattav var en
påverka utfallet i nämnvärd utsträckning, kan ha påverkat vissa väljare
från dockDet endast 2 de väljarepersonrösta.att procentvar av som
icke-personröstade sådant skäl till varför de avstod frånettsom uppgav

utnyttja sin personröstsmöjlighet. denI mån personvalssystemetatt
beskrevs kritiskt vad gäller möjligheterna viasättett att
personröstning verkligen kunna påverka riksdagens sammansättning
kan detta alltså knappast ha varit avgörande omständighet. Enen
svårighet medierna införstår det gäller själva bevakningennär av
valrörelsen kravet på utrymmesmässig balans mellan de olikaär
kandidaterna. riksdagskandidaterAtt samtliga helst likautrymme-ge

låter sig naturligtvis inte Den orättvisa det innebärstort göras. attsom-

4 Se här exempelvis m-riksdagsledamoten Fredrik Reinfeldts inlägg vid det
seminarium Rådet för utvärdering 1998 års val anordnade i Riksdags-som av
huset den februari Enligt3 1999. Reinfeldt bedrev de mestsom en av-
uppmärksammade personvalskampanjema den kritiska bildvar av person--
valssystemet i medierna starkt bidragande orsak till attsom gavs en person-
röstningen så begränsad och så få kandidater bedrev personvals-attvar
kampanj.
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vissmedförthakankandidatervissa enuppmärksammaendast
personvalet.bevakagällerdetåterhållsamhet attnär

oklar. Person-partiernas,precisslutligen,rollVäljamas är som
använde sigväljaretredjemindre avfrivillig; änröstningen är var

nivåkandidat. Det ärnågonkryssariksdagsvalet enimöjligheten att
det-örväntninganlagstiftarensmedlinjei menliggervisserligensom

avstodpersonröstadeinteväljareflestaallradeförhållandet somatt
påändåtyderkandidaterna,okunskapgrundpådetfrån omgöraatt av

uppskattadesynvinkel såprincipielldetinförointresseutbrett urett
demmångabeaktar attSärskilt somnärpersonvalsinslaget. avman

dekandidatkunde densigerinra namnet somintepersonröstade
valet.efterveckornågraellernågonpå,röstade

personröstaavstod frånmånga attkunnaskulle atttolkningEn vara
Tjugoåttarangordning.partiernastillsigförlitadedegrundpå attav

sitttillskälprincipiellaicke-personröstama uppgavprocent av
företeelsepersonvalettillmotståndareenkelthelt somdeagerande; är

ocksåkanpartiröst. Därutöverläggaenbartdärförvaldeoch att en
rangordningpartiernasinnebäraicke-personröstning attförmotivandra

välja,svårtkunskaper, attotillräckligaacceptabelframstod som
lågaförhållandevisdettillorsakenviktigasteDenetc..intresserad

övrigadefrånaktivitetsnivånlågadendockantalet ärpersonröster
personvals-förintressepåbristVäljarnasaktörskategoriema.

kandidaterna ärolikadekunskapavsaknad enochkampanjema omav
personvalspremiären.iåterhållsamhetenrelativadenfunktion av

höjdare.ingenkandidaterokända ärmedPersonval

små effekterförväntningarStora -

personvals-detförsvaratfåochpassivaÄven varit nyapartiernaom
harFörhoppningenförväntningar.intesaknadesdebattenisystemet

därmedochnärhettillbidra störreskallsiktpåpersonvaletvarit enatt
såvälkvantitativtvaldaochväljare sommellankontaktbättre -en

medborgarnasocksåbörförbättraskontakternaOmkvalitativt.
öka.kunnaföreträdaredessochpolitiska systemetför detförtroende

politiskadetförlegitimitetstarkareochdemokrativitaliseradEn en
reforrneradedetförmotivenövergripandedealltsåärsystemet

valsystemet.
gällerdetsig attpåtidlång närregelireformerKonstitutionella tar

SverigeIaktörer.politiska systemetsdethosbeteendetpåverka
valetival. Förstårs1911medochiför mänallmäninfördes rösträtt

väljarnaförMöjlighet80valdeltagandet procent.överkom1948 upp
olikai departierolikasinalägga rösterdvs.röstsplittra attatt -
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valen har funnits sedan 1970, det först under tidärmen senare som-
väljarna börjat utnyttja denna möjlighet. 1970 delade endast 6 procent

väljarna sina under 90-talet det drygtröster, femte väljareärav var som
det. Den centrala slutsatsen i dennagör bok dock litemest är att ytterst

inträffade i premiärvalet pekar dessa förväntningar skallmot attsom
komma infrias. allmännaDet politikerförtroendet stärktesatt inte it.ex.
samband med det första personvalet. Mätningarna visade tvärtom
lägre nivåer någonsin tidigare Ljusglimtama få,än de finnsär men
dock. Kampanjarbetets former förnyades till del följden som en av
personvalet. Partiombudsmännen upplever från sin centralt placerade
position det lättare tidigare få budskapetän fleratt att ut attvar genom
kandidater, konsekvens det valsystemet, aktiva isom en av nya var
kampanjarbetet. Framförallt det emellertid i personvalssystemetsär

Åttiotrepotential de verkliga ljusglimtama alltjämt finns.som procent
ombudsmännen personvalssystemet kommer leda tilltror att attav en

bättre kontakt mellan väljare och valda; lika många förväntar signästan
förbättrad responsivitet från de folkvaldas sida och ökatetten

politikerförtroende. Allt detta står naturligtvis skrivet i stjärnorna. Det
dessa framtidsbedömningargör betydligt intressantaatt ärsom mer nu

tidigare dock de optimistiskaän bedömningarär denna gång baseraratt
sig på erfarenheter från valrörelse med personval. Endast inomen
vänsterpartiet ombudsmännen skeptiska tillär personvalets demokrati-
vitaliserande potential. kanskeDen påtagliga ljusglimtenmest är
emellertid väljarna de facto uppskattar personvalet. Detatt är trots
allt väljarna valsystemet till för.ärytterstsom

Samtidigt måste det gäng understrykas personvals-ännu atten
förväntade effekter långsiktig karaktär. tvehågsen-systemets är Denav

het och osäkerhet präglade alla berörda kategorier i premiär-valetsom
kommer med sannolikhet sjunka undan i takt medstor att att
personvalssystemet uppfattas naturlig del i det politiskasom en

Å andra sidan osäkerheten inte särskilt förvånande.är Somsystemet.
påpekats bland den finske Lauri iKarvonen 1999annat statsvetarenav
års demokratirådsrapport från SNS, det två svårförenliga konstitutio-är
nella idétraditioner ligger till grund för det valsystemetsom nya
Petersson m.fl. Hybridkaraktären1999. påtaglig. Att i ochär ett

valsystem försöka förena både parti- och personvalets fördelarsamma
naturligtvis inte alldeles enkelt,är det vanligt förekomman-även ärom

de. Och för kandidater och partier det i varierande frågagradär attom
leva efter två läror parallellt: det lojaliteten partiet ellerär mot mot
väljarna eller följd den klassiskarent attav, som en av-
förtroendemarmarollen kan komma få lojalitetenatt renässans, moten
de idéerna skall främst Denna avvägning sigsättas göregna som-
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i detochvalkampanjemainomineringsprocessen,ipåmind:tidenhela
arbetet.parlamentariskadagliga

ochmångfasetteradprecis såalltsåblirbildenDen sammantagna
olikainledningskapitlet. Deiförvamadevimotsägelsefull omsom
medregeliförväntningar överensstämmeraktörskategoriemas

reformen,bejakarVäljarnapersonvalsrefonnen.bakomintentionerna
Riksdagsledamöterna ärmed personrösta.återhållsamma attvarmen

kandidatermedanutformning,personvalssystemetstilltveksammamer
gradvarierandeitycksochreformenbakomstårpartiombudsmänoch
medblir bättremedborgarnamedkontakternaövertygade attomvara

deförförbättrasdärmed kommer attförtroendetpersonval och att
folkvalda.

hållas inomförhoppningamaskallsker,dettaMen även nogom
andrafrånForskningallt.intebetyderValsystemetrimliga gränser.

förstörre utrymmevalsystemi ettvisarländer även gersomatt
påfallandeparticentreringen storsvenskadet ärpersonval än

personvalssystemetnaivtsåledes attatt tro en1985. Det ärBogdanor
demokratinrepresentativadenproblemdeskall lösaallaförgång som

sigföreställadet attnaivtLikainför. attärstårtillbakatidsedan en
problemdevissaförvärrakandramatiskt somsättpåpersonvalet avett

exempelviskonfronterardagipolitiska systemetsvenskadet -
handlingskraft.avsaknad av

farhågordehellerinteockså konstatera somattnämligenVi kan
utsträckning.särskiltiinfriades storpersonvalssystemetinförfarms

knappastpersoniñeringenföljandedettameddenoch varKändisskapet
bristfälligafortsattdendetSnarare äröverhuvudtaget.märkbar

fråganhellerInteproblem.framstår ettkandidatkärmedomen somsom
inomdockfinnsproblematisk. Orogångdennafinansieringen varom

ochKvinnor,öka.kommerkorruptionen att ungapartierna att
påverkardetutsträckningsådan attiintemissgynnadesinvandrare en

fortsattpolitiska ärroll i denPartiemaslegitimitet. processensystemets
längesåpersonvalspremiären ännuhävdakanoch ingen attstark
sjönkValdeltagandetdärvidlag.förändringnågoninnebärakommit att

detmedsambandnågotpåvisasvårt nyadet attförvisso, ärmen
valsystemet.

föreställning attbaserades påpersonvalet omKompromissen enom
denTankenpartival. är attskallfortsättningenivalsvenska även vara

Personvals-intakt.förbliskallväsentligti alltkulturenpolitiska
alltsåblirKonklusionenparticentreringen.rubbade knappastpremiären

detungefäravseende blevdettadet i varsomatt
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