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SAMMANFATTNING 
 

På valdagen den 14 september 2014 besökte valövervakare från fyra olika länder en knapp 

tredjedel av vallokalerna i Stockholms stad. Insatsen skedde i regi av flera partinära 

biståndsorganisationer. Valövervakningen genomfördes enligt gängse systematik och byggde 

på ett antal frågeställningar kring tillgång till tillgång till valsedlar, möjligheten att ta valsedlar 

utan insyn, ID-kontroll av röstande, förekomsten av ”familjeröstning”, kampanjmaterial i 

anslutning till vallokalen samt den faktiska möjligheten att genomföra valövervakning. 

Valövervakarnas iakttagelser har utmynnat i en rad rekommendationer och förslag till 

förbättringar som kan sammanfattas enligt följande: 

1. Platsen där väljarna tar valsedlar bör skyddas mot insyn 

2. Vidta åtgärder mot ”familjeröstning” 

3. Bättre utrymme för valövervakning 

4. Tydliggör reglerna kring fotografering i vallokalen 

5. Politiskt kampanjmaterial vid vallokalen bör tas bort 

Valövervakarna gjorde också vissa andra iakttagelser som tas upp i rapporten, nämligen behov 

av bättre utbildning av valförrättare samt att förtidsrösterna upptog en betydande del av 

röstmottagarnas arbetstid. 
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1. INSATSEN 

1.1 Om insatsen 
På valdagen den 14 september 2014 besökte 36 valobservatörer 188 av de totalt 543 

vallokalerna i Stockholms stad.  

Valövervakarna besökte Sverige på inbjudan av SILC, Palme-centret, Centre Party 

International Foundation och Green Forum. Valövervakarna kom från Sverige, Litauen, 

Ukraina och Vitryssland/Belarus, med tidigare erfarenhet av valövervakning i Litauen, 

Ukraina, Ryssland, Vitryssland/Belarus, Georgien och Azerbajdzjan.  

Valövervakningen pågick under hela valdagen, dels då vallokalerna var öppna för röstning, dels 

under rösträkningen senare på kvällen. Valövervakarna arbetade parvis och varje vallokal 

observerades under ungefär tjugo minuter. Samtliga deltagare bar skyltar med namn och texten 

”Election observer”.  

Denna rapport innehåller valövervakarnas observationer, rekommendationer och förslag till 

förbättringar.  

Det kortsiktiga målet med valövervakningsinsatser är att uppmärksamma myndigheter och 

allmänhet på eventuellt valfusk och brister i valsystemet, samt att föreslå åtgärder för att komma 

tillrätta med bristerna. Det långsiktiga målet med valövervakning är att förbättra valsystemet 

och på det sättet stärka medborgarnas förtroende för demokratin. 

Valövervakarnas slutsats är att valen till riksdag, kommun och landsting genomfördes på ett 

demokratiskt sätt, och vill gratulera Sverige till väl genomförda val. Samtidigt noterades vissa 

problem som beskrivs närmare i rapporten. Det viktigaste orosmomentet gäller bristen på 

avskildhet för den som tar valsedlar i vallokalen, vilket vi ser som ett hot mot valhemligheten. 

Valövervakarnas iakttagelser och rekommendationer har sammanställts av Louise Hilmersson, 

Ljudas Kolesinskas, Indre Bulavaite-Andrejeve och Amanda Lövkvist, SILC. 

 

1.2 Valövervakarnas iakttagelser 
Valövervakningen genomfördes enligt gängse systematik och omfattade flera olika punkter. 

Frågeställningarna och valövervakarnas noteringar följer här. 
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1. Har ansvarig valmyndighet fullgjort sin skyldighet att förse väljarna med valsedlar? 

På valdagens morgon var de särskilda ställen eller borden med valsedlar inte färdiga när 

vallokalen öppnade kl. 08.00, utan först vid 08.20 eller senare än så. I övrigt hade valnämnden 

fullgjort sin skyldighet och valsedlar fanns på plats. Enligt vallagen är kommunens valnämnd 

skyldig att lägga ut valsedlar (utan kandidatnamn) för Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och 

Vänsterpartiet, eftersom dessa är de enda partierna med representation i riksdagen och inga 

andra partier fick mer än en procent av rösterna i någon av de två närmaste föregående valen. 

Eftersom Feministiskt initiativ och Piratpartiet är eller har varit representerade i 

Europaparlamentet, kontrollerade valövervakarna även att dessa partiers valsedlar fanns 

framlagda. Så konstaterades också vara fallet. 

 

2. Kontrollerar valförrättarna väljarnas identitet ordentligt innan rösten läggs? 

Ja. 

 

3. Förekommer något politiskt kampanjmaterial i eller i anslutning till vallokalen? 

Ja. 

a) Vid flera tillfällen fann valövervakarna föremål med partisymboler (t.ex. kassar/väskor, 

ballonger, broschyrer) vid stället/bordet för valsedlar i entrén till byggnaden där vallokalen 

var inrymd. 

b) Partiföreträdare som kontrollerade vallokalerna tog inte alltid av sig partijackor eller 

banderoller när de gick in i byggnaden. 

c) Vid tre tillfällen delade partiföreträdare ut blommor som symboliserade partiets symbol till 

väljare på väg till vallokalen. Detta medförde att väljare tog med sig dem in i vallokalen. 

d) Valövervakarna uppfattade att utdelning av valsedlar vid ingången är tradition i Sverige. 

Vid åtminstone ett tillfälle hörde vi dock att en partiföreträdare aktivt uppmanade väljare 

att rösta på en specifik kandidat. Detta ger anledning till oro. 
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e) Vid många tillfällen såg valövervakarna valaffischer i direkt anslutning till ingången till 

vallokalen. Vi fick intrycket att partierna avsiktligen satt upp affischer längs vägen till 

vallokalen. 

 

4. Förekommer ”familjeröstning”? 

Ja. Vi noterade ”familjeröstning” (family voting) i ett antal av de vallokaler som besöktes. I 

vissa vallokaler var det särskilt vanligt att flera väljare gick in bakom samma skärm för att göra 

i ordning sina röster. Personalen i vallokalen hanterade detta på olika sätt. Vissa verkade inte 

bry sig om det, medan andra på ett trevligt sätt uppmanade väljarna att rösta på egen hand såvida 

de inte behövde assistans. Här noterade valövervakarna att vallokalens utformning var en viktig 

faktor. På platser där vallokaler för mer än ett valdistrikt inrymts i samma lokal (vanligtvis en 

skolmatsal) föreföll det oklart vem som var ansvarig för skärmarna, och familjeröstning 

förekom då i större utsträckning. I vissa vallokaler skedde familjeröstning eftersom antalet 

lediga skärmar var för få och personalen släppte in för många personer i lokalen samtidigt. 

 

5. Har valövervakarna full tillgång till lokalerna och möjlighet att observera hur valen 

genomförs? 

a) Personalen i vallokalerna var i allmänhet mycket öppen och positivt överraskad, och 

verkade glad att svara på våra frågor. 

b) Vid tre vallokaler uppmanades valövervakarna att vänta eftersom personalen var osäker på 

om de skulle släppa in oss. Vi behövde dock aldrig vänta mer än fem-tio minuter. 

c) I vissa vallokaler var det omöjligt att genomföra observationen, eftersom lokalen var för 

liten eller på grund av hur skärmarna var placerade. 

 

6. Hur är bordet med valsedlar placerat? Är det möjligt för väljarna att plocka valsedlar i 

lugn och ro? 

Placeringen av bordet och stället med valsedlar ger anledning till stor oro. Bordet med valsedlar 

var i allmänhet placerat vid ingången där många människor vistas samtidigt - väljare stod i kö 

för att komma in i vallokalen, och två eller tre personer plockade valsedlar samtidigt. 

Valövervakarna noterade att mycket få personer tog mer än en valsedel för varje val, vilket 

medförde att de flesta hade full insyn i hur andra röstade. 
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2. REKOMMENDATIONER OCH IAKTTAGELSER 

2.1 Rekommendationer 

1. Platsen där väljarna tar valsedlar bör skyddas mot insyn 

Detta skulle kunna ordnas genom att sätta upp en skärm runt det bord där valsedlarna placeras 

eller genom att ställa bordet på en mer avskild plats. Det kan möjligen försvåra arbetet för 

valförrättarna, eftersom det troligen kräver en ännu tätare kontroll av att valsedlar inte göms 

eller tas bort. Samtidigt menar vi att detta viktigt för att garantera valhemligheten – ingen ska 

behöva anstränga sig för att hålla sin röst hemlig. 

Valövervakarna ser en stor risk för att ”grupptryck” leder till att en individ väljer att lägga sin 

röst på ett visst parti eller kandidat. Vi noterade att ”familjeröstning” sker intill bordet med 

valsedlar. Det hävdas ofta att valhemligheten är en rättighet snarare än en skyldighet, och att 

den som vill hålla sin röst hemlig kan göra det antingen genom att ta flera olika valsedlar eller 

genom att ta med sig valsedlar hemifrån. Samtidigt noterade valövervakarna att normen var att 

enbart plocka en valsedel per val i vallokalen - just för det parti man vill rösta på.  

Vi noterade även att många valförrättare delade våra synpunkter på detta - vissa beskrev 

situationen kring ställen eller borden med valsedlar som ”kaotisk”. Svenska valförrättare visar 

stolthet över sitt uppdrag och vi uppmanar såväl regeringen som Valmyndigheten, länsstyrelser 

och kommunernas valnämnder att ta våra förslag på stort allvar. När vi talade med väljare efter 

valet menade vissa att de upplevde det som störande och stressande att ta sina valsedlar mitt 

framför andra väljare. 

 

2. Vidta åtgärder mot ”familjeröstning” 

Att gå emellan när två personer redan är i färd med att rösta tillsammans kan leda till konflikter 

i vallokalen. Den som ska rösta bör därför redan i förväg få information om denna regel. Det 

kan göras muntligen (när de går in i vallokalen) eller i skrift (med en skylt på den gröna 

skärmen). 

Vallokalen bör inredas på lämpligt sätt och personalen kontrollera hur många som släpps in, i 

syfte att väljare inte ska uppmuntras att rösta tillsammans på grund av brist på lediga skärmar. 

På platser där flera valdistrikt samsas om en gemensam vallokal (till exempel en skolmatsal) 
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var det svårt för personalen vid ingången att få överblick över hur många väljare som redan 

befann sig i vallokalen. 

 

3. Bättre utrymme för valövervakning 

Envar har rätt att följa och övervaka vad som händer i en vallokal. Lokalen bör planeras och 

inredas så att det finns utrymme för valövervakare att stå eller sitta. Dessutom bör personalen i 

vallokalen informeras om hur de ska ta emot valövervakare och vilka rättigheter valövervakarna 

har. 

I vissa vallokaler fanns ingen lämplig plats för valövervakarna att stå eller sitta, vilket ledde till 

onödiga avbrott i deras arbete. Vissa väljare trodde att vi stod i kö för att rösta eller att vi var 

valförrättare. Stolar för valövervakare bör placeras så att de kan se röstmottagarna och följa 

deras arbete, till exempel mitt emot röstmottagarnas bord. 

 

4. Tydliggör reglerna kring fotografering i vallokalen 

Att ta bilder inne i en vallokal kan vara viktigt för valövervakningen (till exempel för att 

dokumentera hur en vallokal är inredd samt förekomsten av politiskt material i eller i anslutning 

till vallokalerna). Å andra sidan kan det vara störande för den som ska rösta och utgöra ett hot 

mot den personliga integriteten. Vi anser att det skulle vara till hjälp för personalen i vallokalen 

att få tydliga riktlinjer för vad som är tillåtet och inte vad gäller valövervakning och vad som 

gäller kring rätten för valobservatörer och allmänhet att ta bilder i vallokalen. 

 

5. Politiskt kampanjmaterial vid vallokalen bör tas bort 

Valaffischer och kampanjmaterial i direkt anslutning till vallokalen, som kan ses från ingången 

till byggnaden, bör tas bort. Personalen bör ges tillgång till utrustning för att ta bort dem liksom 

tydliga instruktioner om att exempelvis ta bort alla affischer inom en viss radie (vårt förslag är 

40 meter) från ingången till byggnaden. 
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2.2 Andra iakttagelser 

1. Behov av bättre utbildning av valförrättare 

Valövervakarna noterade att valförrättarna var stolta över sitt uppdrag och motiverade att spela 

en roll i att genomföra demokratin i praktiken. Väljare bemöttes med respekt och valförrättarna 

genomförde valen enligt gällande lag och demokratiska principer. Deras arbete är dock såväl 

logistiskt som juridiskt komplext, och med tanke på att vissa av dem bara fått två timmars 

utbildning i förväg gjorde de ett fantastiskt jobb! Trots detta förekom vissa praktiska problem 

som visar på behov av mer utbildning. 

a) Personalen i vallokalen behöver tydligare instruktioner kring logistiken i vallokalerna och 

hur väljare ska informeras. Röstningen gick smidigt i de vallokaler där ansvarig person vid 

ingången gav väljarna instruktioner och dessutom höll tydlig koll på hur många personer 

som släpptes in. I dessa vallokaler förekom färre fall av familjeröstning och röstmottagarna 

kunde fokusera på sin uppgift, genom att väljarna förberett sina röster ordentligt. 

b) Röstmottagare missade ofta att kontrollera om flera valsedlar lagts i ett och samma 

valkuvert. Detta går att upptäcka när rösten tas emot, något som erfarna röstmottagare också 

gjorde. Valövervarkarna noterade dock att inte alla röstmottagare var tillräckligt 

uppmärksamma på detta. Även när kuverten öppnades under rösträkningen fästes inte 

tillräcklig uppmärksamhet vid detta. Detta medförde att några personer i slutänden röstat 

två gånger. 

c) Röstmottagarna missade i vissa fall att kontrollera om en person hade rätt att rösta i alla tre 

val, innan rösterna lades ner i urnorna. Vi bevittnade hur en person röstade i riksdagsvalet 

trots att han saknade rösträtt i det valet. 

d) Valövervakarna ställde frågor om vad som gäller kring försegling av valurnorna (i det fall 

röstmottagningen skulle avbrytas). Många röstmottagare verkade osäkra på regelverket 

kring detta. 

 

2. Förtidsrösterna upptog stor del av valförrättarnas arbetstid 

Jämfört med valet till Europaparlamentet verkade valförrättarna mer stressade och hade högre 

arbetsbelastning. Genom att valförrättarna ägnade mycket tid till att arbeta med förtidsrösterna 

kunde färre personalresurser avdelas för att ta emot röster och kontrollera ingången till 

vallokalerna. Kanske behövs en personalstyrka på mer än 6-7 personer i vissa vallokaler - och 

kanske kan röstlängden delas upp på tre olika böcker istället för två. 
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Appendix 1: Report card of the mission 

Report card / Форма отчета 
Observers (the two people observing the station) / Наблюдатели (2 участники, которые 

наблюдает на избирательном участке): 

 

 

District / Округ: …… 

Polling station / Избирательный участок: 

……………………………………………………….. 

 

Ballot papers available for / Бюллетени, имеющийся для: ( 1=Riksdag, 2=Landsting, 3=Kommun) 

1    2    3 

… … … Arbetarepartiet-Socialdemokraterna  

… … … Centerpartiet  

… … … Folkpartiet liberalerna 

… … … Kristdemokraterna 

… … … Miljöpartiet de gröna 

… … … Moderaterna 

… … … Sverigedemokraterna 

… … … Vänsterpartiet 

 

… … … Feministiskt initiativ 

… … … Piratpartiet 

 

Time of arrival / Время прибытия: ……..… 

 

 

1. Questions to the election commission / Вопросы к избирательной комиссии: 

1.1 Number of people in the election roll / Количество избирателей в избирательном списке: …… 

1.2 Number of pre-votes (people that have already voted prior to Election Day) / Количество 

голосов, отданных ДО основного дня голосования: …… 

1.3 Number of people that have voted on Election Day so far / Число избирателей, которые уже 

проголосовали В ТЕЧЕНИЕ основного дня голосовани: …… 

1.4 Number of votes by proxy / Количество голосов по доверенности: …… 
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2.     Observations / Наблюдения: 

2.1 Number of votes cast during the visit / Число голосов, отданных во время визита на участке: 

…… 

2.2 Number of cases of family voting / Число случаев семейного голосования:  …… 

2.3 Number of cases of voting without ID / Количество случаев голосования без удостоверении 

личности:  …… 

2.4 Number of election officers in the room / Количество членов избирательной комиссии в 

помещении: …… 

2.5 Is there any political campaigning material in or near the polling station? If yes, please elaborate 

(Where, what, which party) / Находится ли материал политической кампании внутри или вблизи 

избирательном участке? Если да, пожалуйста, уточните (Где, что, какая партия): 

 

 

 

2.6 Other observations / Другие замечания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       3.  Comments / Комментарии: 

Especially concerning / Особенно касающиеся: 

1) The placing of the stand with the ballots / Размещение стенда с бюллетенями 

2) Treatment of observers and conditions for/full access to observation of the voting / Условия 

наблюдения за голосованием и полный доступ наблюдателей к наблюдению 

 

 

 

 

 

 

 

Time of departure / Время ухода: …  … 
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Appendix 2: Besökta vallokaler 

Besökta vallokaler 

Statistik om ”family voting” och antal valförrättare närvarande i 
lokalen   

  

Antal fall av "family voting" som noterades under observationen1 147 

Antal vallokaler där "family voting" observerades (av 188 besökta 
lokaler) 72 

Andel vallokaler där family voting noterades 50% 

  

Antal vallokaler där observatörer noterade att det vid någon tidpunkt 
var färre än tre valförrättare i lokalen 10 

Andel vallokaler där observatörer noterade att det vid något tillfälle 
var färre än tre valförrättare i lokalen 5,3% 

 

 

                                                 

1 Samtliga fall där mer än en vallokalsbesökare/väljare befann sig bakom skärmen samtidigt noterades, eftersom 

valövervakarna inte kan göra en rimlighetsbedömning från fall till fall. De fall där det var uppenbart att väljaren 

behövde hjälp, till exempel p g a nedsatt syn eller motoriska problem, var dock mycket få. 


