
 

Rapport från valövervakning 

av de svenska valen till riksdag, kommun och landsting 

14 september 2014 

 

Rekommendationer och iakttagelser 

 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

2 

Innehåll 

SAMMANFATTNING ......................................................................................................................................... 3 

1. INSATSEN ......................................................................................................................................................... 4 

1.1 OM INSATSEN ................................................................................................................................................ 4 
1.2 VALÖVERVAKARNAS IAKTTAGELSER ............................................................................................................ 4 

2. REKOMMENDATIONER OCH IAKTTAGELSER .................................................................................... 7 

2.1 REKOMMENDATIONER ................................................................................................................................... 7 
2.2 ANDRA IAKTTAGELSER ................................................................................................................................. 9 

APPENDIX 1: REPORT CARD OF THE MISSION ...................................................................................... 10 

APPENDIX 2: BESÖKTA VALLOKALER .......................................................................................................... 12 



 

 
 

 

3 

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. 

http://www.apple.com/se
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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 observationen 147 

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

Andel vallokaler där family voting noterades 38 % 

  

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% 

 

Enkäterna numrerades allteftersom grupperna kom in på valnatten för att så fort som 

möjligt kunna ta fram statistiken. De följer därför vare sig kronologisk eller geografisk 

logik. 

Eftersom det genomgående var så att det var för trångt vid valsedelsbordet, så påpekas 

inte detta för varje lokal. Det innebär inte att situationen var tillfredsställande i de lokaler 

där det inte nämns. På de flesta ställen såg situationen ungefär likadan ut. 

Eftersom valförrättarna, med några få undantag utförde sitt uppdrag exemplariskt och var 

mycket vänliga både mot väljarna och mot oss, så antecknas här bara de fall där problem 

uppstod. 

Det var olika valövervakare som besökte de olika vallokalerna. Någon valövervakare ansåg 

det viktigt att notera i de fria kommentarsfältet att det förekom köer i eller utanför 

lokalen, andra var mer noggranna med att anteckna att politiskt kampanjmaterial i 
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närheten av lokalen. Därför skall anmärkningar till specifika lokaler endast se som 

exempel. Valövervakarnas samlade intryck av läget i vallokalerna finns i ovanstående 

rapport.  

Spånga 11, enkät 1, Grupp 5 (Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). Observerades 17.15-17.36.  

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: 5 

Tre vallokaler i samma matsal. Stökigt och oklart ansvar för skärmarna. När vi frågade en 

valförrättare fick vi veta att lokalerna gemensamt ansvarade för skärmarna. Svårt för 

tjänstemannen i dörren att avgöra hur många som skulle släppas in. För många personer i 

lokalen. Detta tycks ha lett till att väljare gick in två och två bakom skärmarna i högre 

utsträckning, kanske helt enkelt på grund av platsbrist.  

Spånga 25, enkät 2, Grupp 5 (Ihar Nikitin, Vincent Becker)(se Spånga 11, vallokalerna låg i 

samma matsal).  

Antal personer som röstade under besöket: 23. Antal fall av family voting: 12. 

På grund av rörigheten är det svårt att säga, men det tycks som om det tidvis bara var två 

valförrättare vid bordet. Kanske var den tredje ute och rörde sig i lokalen. 

Spånga 10, enkät 3, Grupp 5 (Viktar Karnienka, Stefan Eriksson). (se Spånga 11, 

vallokalerna låg i samma matsal)  

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: 1 

Kista 14, enkät 4, Grupp 5 (Viktar Karnienka, Stefan Eriksson). Observerades 11.35-12.00.  

Antal personer som röstade under besöket: 27.  Antal fall av family voting: - 

Mycket folk, köbildning (utanför vallokalen). Rummet var litet och det fanns ingen bra 

plats där observatörerna kunde stå utan att vara i vägen. 

Kista 15, enkät 5, Grupp 5 (Viktar Karnienka, Stefan Eriksson). Observerades 12.05-12.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Kista 17, enkät 6, Grupp 5 (Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). Observerades 12.05-12.30.  

Antal personer som röstade under besöket: 27. Antal fall av family voting: - 

Matteus 14, enkät 7, Grupp 5 (Ihar Nikitsin, Vincent Becker). Observerades 08.57-09.25. 

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: -  

Matteus 13, enkät 8, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Viktar Karnienka). Observerades 09.00-

09.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 7. Antal fall av family voting: -   

Matteus 16, enkät 9, Grupp 5 (Viktar Karnijenka, Ihar Nikitsin, Vincent Becker). 

Observerades 08.15-08.55.  

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: -  

Alla valsedlar var ej ännu framställda när vi anlände.   

Matteus 17, enkät 10, Grupp 5 (Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). Observerades 08.15-

08.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: - 

Se Matteus 16, angående valsedlar. De två lokalerna låg i en gymnastiksal och hade 

gemensam ingång.  
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Kista 3, enkät 11, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Viktar Karnijenka). Observerades 15.50-16.10. 

Antal personer som röstade under besöket: 34. Antal fall av family voting: 4 

Kista 2, enkät 12, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Viktar Karnijenka). Observerades 15.30-15-45.  

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: 5.  

Vid fem tillfällen noterades att två personer befann sig bakom en skärm samtidigt (14 

röster avlades under samma tid). Det var ej uppenbart att det rörde sig om personer som 

behövde hjälp.  

Kista 5, enkät 13, Grupp 5 (Amanda Lövkvist, Hanna Kanius). Observerades 16.00-16.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 13. Antal fall av family voting: 1. 

Vid ett tillfälle noterades att två personer gick in bakom skärmen samtidigt, men det 

tycktes röra sig om en person som behövde hjälp. 

Kista 4, enkät 14, Grupp 5 (Amanda Lövkvist, Hanna Kanius). Observerades 15.35-15.55.  

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Kista 1, enkät 15, Grupp 5 (Ihan Nikitsin, Vincent Becker). Observerades 15.35-16.18. 

Antal personer som röstade under besöket: 30. Antal fall av family voting: 2   

Kista 6, enkät 16, Grupp 5 (Ihan Nikitsin, Vincent Becker). Observerades 13.50-14.30.  

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 1. 

En valaffisch satt utanför lokalen på samma stolpe som en skylt med texten ”Vallokal” och 

en pil. Dock hade affischen vikts så att partinamnet ej syntes. 

Kista 7, enkät 17, Grupp 5 (Ihar Nikitsin, Vincent Becker).  Observerades 14.32-14.58.  

Antal personer som röstade under besöket: 40. Antal fall av family voting: 4  

(se Kista 6-11, de låg i samma byggnad). 

Kista 8, Enkät 18, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Viktar Karnijenka). Observerades 14.00-14.25. 

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: -   

Kista 9, Enkät 19, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Viktar Karnienka). Observerades 14.30-14.50. 

Antal personer som röstade under besöket: 23. Antal fall av family voting: 1   

Kista 11, Enkät 20, Grupp 5 (Amanda Lövkvist, Hanna Kanius). Observerades 14.30-14.55. 

Antal personer som röstade under besöket: 13. Antal fall av family voting: -   

Kista 10, Enkät 21, Grupp 5 (Amanda Lövkvist, Hanna Kanius). Observerades 14.00-14.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 25. Antal fall av family voting: 2.  

Matteus 15, enkät 22, Grupp 5 (Amanda Lövkvist, Hanna Kanius). Observerades 09.00-

09.25.  

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Matteus 7, Enkät 23, Grupp 5 (Ihar Nikitsin, Amanda Lövkvist, Vincent Becker). 

Observerades 09.35-10.00.   

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: 0 

Matteus 8, Enkät 24, Grupp 5 (Stefan Eriksson, Hanna Kanius, Ihar Nikitsin). Observerades 

09.35-10.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: 1.  

En family vote, men det var en äldre person som fick hjälp av sin vårdare, tycktes var i sin 

ordning.  
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Kista 16, Enkät 25, Grupp 5 (Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). Observerades 11.35-12.05.  

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 5.  

Under vårt besök gjordes en gång misstaget att en valsedel för riksdagen släpptes ner i 

urnan trots att personen ej hade rösträtt till riksdagen. 

Kista 13, Enkät 26, Grupp 5 (Vincent Becker, Ihar Nikitsin). Observerades 12.05-12.25.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: 1.  

Den här vallokalen låg i samma byggnad som Kista 12 till Kista 17. Vid ingången bildades kö 

till borden med valsedlar och trängsel uppstod kring borden. 

Kista 12, Enkät 27, Grupp 5 (Vincent Becker, Ihar Nikitsin). Observerades 11.35-12.05. 

Antal personer som röstade under besöket: 36. Antal fall av family voting: 1.  

Kungsholmen 7, Enkät 28, Grupp 5 (Vincent Becker, Ihar Nikitsin). Observerades 19.20-

19.40. 

Antal personer som röstade under besöket: 7. Antal fall av family voting: -  

Kungsholmen 9, Enkät 29, Grupp 5 (Vincent Becker, Ihar Nikitsin). Observerades 19.43-

20.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Kungsholmen 8, enkät 30, Grupp 5 (Viktar Karnijenka, Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). 

Observerades 19.40- ca 21.00. (vi stannade och bevittnade tömningen av förtidsrösterna 

och räkningen av riksdagsrösterna).  

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: -  

Eftersom vallokalen låg i ett klassrum för samhällskunskap satt valmaterial från de flesta 

partier på en anslagstavla bredvid röstmottagningsbordet (M,C,MP,S,FP,SD). Väljarna såg 

dock inte detta förrän de klistrat igen sina kuvert, så det torde inte vara så allvarligt. 

Eftersom det var sent och inte så mycket väljare pratade vi lite med valförrättarna. När vi 

sa att vi tittade bland annat på hur valsedlarna var uppställda så sa valförrättarna i att de 

också upplevde det som ett problem. Utrymmet i trapphuset i Eiraskolan var mycket trångt 

och stökigt.   

Kungsholmen 6, Enkät 31, Grupp 5 (Hanna Kanius, Amanda Lövkvist). Observerades 19.20-

19.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 

Valövervakarna noterade att väldigt mycket valaffischer satt uppe utanför vallokalen på 

gatan, i direkt anslutning till skylten som visade vägen till vallokalen. Det tycktes som om 

partierna satt upp dem där med mening, medvetna om att det kommer läggas en vallokal 

där. Partierna borde förmodligen tänka över om det är lämpligt. 

Katarina 6, enkät 32, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darja Golovasjko, Galina Korzjenevskaja). 

Observerades 17.05-17.26. 

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: 2. 

Katarina 3, enkät 33, grupp 2 (Louise Hilmersson, Olena Kashyna, Oleg Aksionov). 

Observerades 17.05-17.23 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: 1. 



 

 
 

 

16 

Skarpnäck 8, enkät 34, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

14:28-14.48.  

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: 1. 

Valsedelsbordet gällde de tre vallokalerna Skarpnäck 7,8,9 och 25.  

Skarpnäck 25, enkät 35, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerade 

14.05-14.23. 

Antal personer som röstade under besöket:  29. Antal fall av family voting: 1. 

Skarpnäck 12, enkät 36, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

15.03-15.23. 

Antal personer som röstade under besöket: 33. Antal fall av family voting: - 

Vallsedelsbordet gällde de tre vallokalerna 11, 12, 13 och 25. 

Skarpnäck 11, enkät 37, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov). Observerades 12.45-

15.05.  

Antal personer som röstade under besöket: 25. Antal fall av family voting: 1  

Det var mycket trångt kring valsedelsbordet. 

Skarpnäck 27 och Skarpnäck 13, enkät 38, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darja Golovasjko). 

Observerades 14.45-15.05 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: 1. 

Skarpnäck 7, enkät 39, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 14.00-

14.21. 

Antal personer som röstade under besöket: 4. Antal fall av family voting: 2. 

Skarpnäck 8, enkät 40, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov). Observerades 14.00-

14.20. 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: - 

Skärholmen 10, enkät 41, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov, Darya Golovasjko).  

Observerades 13.15-13.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 30. Antal fall av family voting: 1. 

Vid en tidpunkt var det 19 personer i kö utanför lokalen. De två som tog emot röster var 

mycket upptagna. 

Skarpnäck 26, enkät 42, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja, Dominik 

Swiecicki). Observerades 13.15-13.45. 

Antal personer som röstade under besöket: 37. Antal fall av family voting: 4 

Skarpnäck 5, enkät 43, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

11.18-11.38. 

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: 1. 

Vid mataffären vid tunnelbanan stod folk och delade ut rosor till folk som var på väg 

tillvallokalen. I vallokalen såg vi två personer som bar omkring på rosor. 

Skarpnäck 1, enkät 44, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

10.48-11.10.  

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: 1. 
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Skarpnäck 20, enkät 45, grupp 2 (Oleg Aksionov, Louise Hilmersson). Observerades 09.40-

10.02. 

Antal personer som röstade under besöket: 2. Antal fall av family voting: - 

Skarpnäck 21, enkät 46, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

09.57-10.17. 

Antal personer som röstade under besöket: 28. Antal fall av family voting: 1 

Skarpnäck 18, enkät 47, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

09.33-09.55.  

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 1 

Skarpnäck 14, enkät 48, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 

07.58-08.21. 

Antal personer som röstade under besöket: 4. Antal fall av family voting:  - 

Vi anlände före lokalen öppnade, blev insläppta, såg den första väljaren rösta och bevittna 

att valurnan var tom, allt enligt protokoll. 

Skarpnäck 22, enkät 49, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 

07.55-08.20. 

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Skarpnäck 17, enkät 50, grupp 2 (Olena Kashyna, Darya Golovasjko). Observerades 08.26-

08.52. 

Antal personer som röstade under besöket: 7. Antal fall av family voting:- 

Skarpnäck 19, enkät 51, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 

09.35-09.56.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: 1. 

Valförrättarna såg att bakom en skärm hade namn på partier ristats in och de plockade 

bort den skärmen. Mycket bra hanterat, detta visar hur viktigt det är att det är tydligt vem 

som har ansvar för skärmarna. 

Skarpnäck 23, enkät 52, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 

09.58-10.23. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: 1. 

Skarpnäck 14, enkät 53, grupp 2 (Oleg Aksionov, Louise Hilmersson). Observerades 08.00-

08.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 11. Antal fall av family voting: - 

Skarpnäck 16, enkät 54, grupp 2 (Oleg Aksionov, Louise Hilmersson). Observerades 08.30-

08.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: -  

Blev tillsagda av en valförrättare att vi inte fick fotografera inne lokalen när vi 

fotograferade lådorna med förtidsröster.  Vi kan konstatera att någon sådan regel inte 

finns, men att rättsläget bör klarläggas. 

Skarpnäck 4, enkät 55, grupp 2 (Oleg Aksionov, Louise Hilmersson). Observerades 10.50-

11.10.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: 2. 
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Skärmarna stod illa. Mycket barn med rosor inne i vallokalen. 

Skarpnäck 2, enkät 56, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov). Observerades 10.15-

11.35. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: -   

Skarpnäck 24, enkät 57, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov). Observerades 11.35-

11.55.  

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: -  

Barn med rosor. 

Skarpnäck 6, enkät 58, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 11.20-

11.41. 

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: - 

Skarpnäck 3, enkät 59, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 10.53-

11.15. 

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: 1. 

Katarina 2, enkät 60, grupp 2 (Olena Kashyna, Galina Korzjenevskaja). Observerades 16.15-

16.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 16. Antal fall av family voting: - 

Rörig lokal, poppig musikradio, två vallokaler i samma sal (Katarina 1 och 2) . 

Katarina 1, enkät 61, grupp 2 (Louise Hilmersson, Oleg Aksionov). Observerades 16.20-

16.40. 

Antal personer som röstade under besöket: 27. Antal fall av family voting: - 

Katarina 4, enkät 62, grupp 2 (Dominik Swiecicki, Darya Golovasjko). Observerades 16.19-ej 

ifyllt.  

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: 2. 

Religiösa symboler i vallokalen (kors och helgonbilder). 

Oscar 13, enkät 63, grupp 4 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 18.14-18.34.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: - 

Oscar 11, enkät 64, grupp 4 (Sanna Moberg, Antionia Kavaliova). Observerades 18.35-18.55 

Antal personer som röstade under besöket: 32. Antal fall av family voting: - 

Oscar 16, enkät 65, grupp 4 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 18.35 – ej ifyllt.  

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 

Oscar 17, enkät 66 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov). Observerades 18.10-18.32. 

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: - 

Oscar 18, enkät 67 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov). Observerades 18.33-18.48. 

Antal personer som röstade under besöket: 11. Antal fall av family voting: - 

Vallokal oklart (ej i fyllt), enkät 68 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 18.15-

18.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 6. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 10, enkät 69 (Satenik Sargsyan, Ales Silkov, Andrii Kyselov). Observerades 17.28-

17-49. 

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 
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Engelbrekt 9, enkät 70 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 17.30-17.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 17. Antal fall av family voting: - 

Oscar 7, enkät 71 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 16.00-16.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Oscar 5, enkät 72 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov). Observerades 16.21-16.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: 1. 

Oscar 2, enkät 73 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov). Observerades 16.00 -16.15.  

Antal personer som röstade under besöket: 5. Antal fall av family voting: - 

Oscar 24, enkät 74 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 16.05-16.35. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: - 

Östermalms bibliotek (förtidsröstning), enkät 75 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov). 

Observerades 14.57-15.29.  

Antal personer som röstade under besöket: 38. Antal fall av family voting: 2.  

Affischer och politiska representanter befann sig bara över gatan. Långa köer till lokalen.  

Oscar 8, enkät 76 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 15.04-15.25.  

Antal personer som röstade under besöket: 7. Antal fall av family voting: 1. 

Oscar 14, enkät 77 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 15.30-15.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: - 

Oscar 10, enkät 78 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 15.10-15.30.  

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Hedvig Eleonora 5, enkät 79 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov, Miranda Edner). Observerades 

12.14-12.27.  

Antal personer som röstade under besöket: 5. Antal fall av family voting: - 

Insyn hos de röstande pga. glipa mellan skärm och bord.  

Hedvig Eleonora 4, enkät 80 (Satenik Sargsyan, Andrii Kyselov, Miranda Edner). Observerades 

11.53-12.11.  

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: 1 

Insyn hos de röstande vid entrén samt affischer vid entrén. 

Hedvig Eleonora 8, enkät 81 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 11.49-12.12.  

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: 2. 

Hedvig Eleonora 7, enkät 82 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 12.16-12.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 16. Antal fall av family voting: - 

Hedvig Eleonora 6, enkät 83 (Sanna Moberg, Antonia Kavaliova). Observerades 12.41-13.01.  

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: - 

Hedvig Eleonora 3, enkät 84 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 12.40-13.00.  

Antal personer som röstade under besöket: 28. Antal fall av family voting: 0 

Hedvig Eleonora 2, enkät 85 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 12.20-12.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: 1. 

Hedvig Eleonora 1, enkät 86 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 11.50-12.10.  

Antal personer som röstade under besöket: 21. Antal fall av family voting: - 
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Engelbrekt 4, enkät 87 (Satenik Sargsyan, Antonia Kavaliova, Miranda Edner).  Observerades 

09.50-10.11. 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: 1.   

Engelbrekt 6, enkät 88 (Satenik Sargsyan, Antonia Kavaliova, Miranda Edner).  Observerades 

10.40-10.53.  

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 5, enkät 89 (Satenik Sargsyan, Antonia Kavaliova, Miranda Edner).  Observerades 

10.27- 

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 8, enkät 90 (Sanna Moberg, Andrii Kyselov).  Observerades 10.12-10.32. 

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: -  

Engelbrekt 7, enkät 91 (Sanna Moberg, Andrii Kyselov).  Observerades 09.45-10.09.  

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 13, enkät 92 (Sanna Moberg, Andrii Kyselov).  Observerades 10.35-11.46.  

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 3, enkät 93 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 09.45-11.00.  

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 2, enkät 94 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 09.25-09.43. 

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 1,enkät 95 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 09.55-10.15.  

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 2, enkät 96 (Liudas Kolesinskas, Ales Silkov). Observerades 08.25-08.55.  

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Engelbrekt 12, enkät 97 (Satenik Sargsyan, Antonia Kavaliova, Miranda Edner). Observerades 

08.01-08.26.  

Antal personer som röstade under besöket: 4-6. Antal fall av family voting: - 

Politiska ballonger nära vallokalen.  

Bromma 2, enkät 98 (Isabel Sommerfeld, Julia Shypytkova, Tatsiana Tsybanava). 

Observerades 16.23- ej ifyllt.   

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: 4. 

Bromma 1, enkät 99 (Isabel Sommerfeld, Julia Shypytkova, Tatsiana Tsybanava). 

Observerades 15.56-16.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 21. Antal fall av family voting: - 

Osäkra valarbetare kontaktade Stadshuset innan observatörerna kunde påbörja sitt arbete.  

Kungsholmen 4, enkät 100 (Iuliia Shypykova, Max Valentin). Observerades 18.23-18.42.  

Antal personer som röstade under besöket: 17. Antal fall av family voting: - 

Kungsholmen 3, enkät 101 (Iuliia Shypykova, Max Valentin). Observerades 18.00-18.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: - 

S:t Göran 18, enkät 102 (Louise Valentin, Tatsiana Tsybanava). Observerades 18.15-18.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 24. Antal fall av family voting: 22. 
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S:t Göran 14, enkät 103 (Louise Valentin, Tatsiana Tsybanava). Observerades 17.55-18.15. 

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: 2. 

S:t Göran 10, enkät 104 (Isabel Sommerfeld, Yauhen Herasimenka). Observerades 17.55-

18.15. 

Antal personer som röstade under besöket: 11. Antal fall av family voting: 2. 

Kungsholmen 11, enkät 105 (Isabel Sommerfeld, Yauhen Herasimenka). Observerades 18.15-

18.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: - 

S:t Göran 12, enkät 106 (Isabel Sommerfeld). Observerades 18.50-19.10. 

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 

S:t Göran 19, enkät 107 (Tatsiana Tsybanava, Max Valentin). Observerades 08.07-08.28. 

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: 2. 

 

St: Göran 23, enkät 108 (Yauhen Herasimenka, Louise Valentin). Observerades 08.09-08.34.  

Antal personer som röstade under besöket: 1. Antal fall av family voting: - 

St: Göran 25, enkät 109 (Iuliia Shypykova, Isabel Sommerfeld). Observerades 08.07-ej ifylld.  

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 

St: Göran 9, enkät 110 (Tatsiana Tsybanava, Max Valentin). Observerades 08.37-08.56. 

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 

St: Göran 6, enkät 111 (Tatsiana Tsybanava, Max Valentin). Observerades 09.00-09.20. 

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 

St: Göran 5, enkät 112 (Yauhen Herasimenka, Louise Valentin). Observerades 08.35-09.10 

Antal personer som röstade under besöket: 2. Antal fall av family voting: - 

St: Göran 22, enkät 113 (Iuliia Shypykova, isabel Sommerfeld). Observerades 08.40-09.20. 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: -. 

En av valförrättarna påpekade att man ”inte skall ha insyn i allt” och att man ”skall lita på 

att valförrättarna gör ett bra jobb”. 

Bromma (?), enkät 114 (Yauhen Herasimenka, Max Valentin).  Observerades 10.25-10.48.  

Antal personer som röstade under besöket: 27. Antal fall av family voting: 1. 

Bromma 24, enkät 115 (Iuliia Shypykova, Louise Valentin).  Observerades 10.10-10.52. 

Antal personer som röstade under besöket: 31. Antal fall av family voting: - 

Valförrättaran va mycket tillmötesgående och intresserade av valövervakningsinsatsen. 

Bromma 16, enkät 116 (Yauhen Herasimenka, Max Valentin).  Observerades 10.13-10.26. 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: - 

Bromma 14, enkät 117 (Tatsiana Tsybanava, Isabel Sommerfeld).  Observerades 10.12-

10.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 1. 

Bromma 15, enkät 118 (Tatsiana Tsybanava, Isabel Sommerfeld).  Observerades 10.40-

11.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: 2. 
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Bromma 3, enkät 119 (valövervakarnas namn ej ifyllda).  Observerades 12.15-12-35.  

Antal personer som röstade under besöket: 36. Antal fall av family voting: 1. 

Bromma 8, enkät 120 (Yauhen Herasimenka, Max Valentin).  Observerades 12.35-12-55.  

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: - 

Bromma 10, enkät 121 (Iuliia Shypykova, Isabel Sommerfeld).  Observerades 11.50-12.10. 

Antal personer som röstade under besöket: 27. Antal fall av family voting: 4. 

Bromma 11, enkät 122 (Iuliia Shypykova, Isabel Sommerfeld).  Observerades 12.15-12.38. 

Antal personer som röstade under besöket: 35. Antal fall av family voting: - 

Bromma 12, enkät 123 (Iuliia Shypykova, Isabel Sommerfeld).  Observerades 12.40-13.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 30. Antal fall av family voting: 1. 

Bromma 27, enkät 124 (Louise Valentin, Tatsiana Tsybanava). Observerades 12.31- ej ifyllt. 

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: 3. 

Bromma 13, enkät 125 (Louise Valentin, Tatsiana Tsybanava). Observerades 11.48-12.10. 

Antal personer som röstade under besöket: 25. Antal fall av family voting: 3. 

Bromma 22, enkät 126 (Louise Valentin, Tatsiana Tsybanava). Observerades 12.10-12.27. 

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: - 

Bromma 25, enkät 127 (Louise Valentin, Isabel Sommerfeld, Yauhen Herasimenka ). 

Observerades 15.00-15.20. 

Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 

Bromma 4, enkät 128 (Louise Valentin, Isabel Sommerfeld, Yauhen Herasimenka ). 

Observerades 14.35-15.00.  

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Bromma 6, enkät 129 (Max Valentin, Tatsiana Tsybanava, Iuliia Shypykova). Observerades 

14.33-14.55. 

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: 1. 

Bromma 7, enkät 130 (Max Valentin, Tatsiana Tsybanava, Iuliia Shypykova). Observerades 

14.57-15.18.   

Antal personer som röstade under besöket: 33. Antal fall av family voting: 4. 

Västerled 3, enkät 131 (Max Valentin, Louise Valentin, Yauhen Herasimenka). Observerades 

16.14-16.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 10. Antal fall av family voting: - 

Trång lokal med endast ett valsedelställ. Stressig stämning och detta skapade insyn i 

väljarnas val av valsedlar.  

Bromma 3, enkät 132 (Max Valentin, Louise Valentin, Yauhen Herasimenka). Observerades 

15.45-16.12.  

Antal personer som röstade under besöket: 16. Antal fall av family voting: - 

Observatörerna blir först avvisade från lokalen men efter att ansvariga kontaktat 

stadshuset får det fullfölja sin observation.  

Katarina 11, enkät 133 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 18.00 – 18.20.  

Antal personer som röstade under besöket:  30. Antal fall av family voting: 1. 
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Katarina 19, enkät 134 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 18.20 – 18.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: - 

Katarina 16, enkät 135 (Konstantin Smolikov, Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva ). 

Observerades 18.15-18.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: - 

Katarina 8, enkät 136 (Konstantin Smolikov, Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva ). 

Observerades 17.50-18.12. 

Antal personer som röstade under besöket: 30. Antal fall av family voting: - 

Katarina 9, enkät 137 (Konstantin Smolikov, Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva ). 

Observerades 17.20-17.45.  

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 1. 

Katarina 5, enkät 138 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 17. 15-17.35. 

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: 4. 

Katarina 7, enkät 139 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 17. 35-17.55. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Vantör 5, enkät 140 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 13.25-13-50.  

Antal personer som röstade under besöket: 23. Antal fall av family voting: -. 

Vantör 6, enkät 141 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 13.55-14.15.   

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: 1 

Dåligt organiserad vallokal. Trångt och väljarna hade svårt att lokalisera sig. Valförrättare 

var något ouppmärksamma och väljare slutförde sina val utanför valskärmarna.  

Vantör 8, enkät 142 (Konstantin Smolikov, Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva ). 

Observerades 13.25-13.55.   

Antal personer som röstade under besöket: 32. Antal fall av family voting: 7. 

Vantör 11, enkät 143 (Konstantin Smolikov, Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva ). 

Observerades 13.55-14.15.  
Antal personer som röstade under besöket: 8. Antal fall av family voting: - 

Vantör 16, enkät 144 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 11.40-12.00.  

Antal personer som röstade under besöket: 17. Antal fall av family voting: 1. 

Vantör 17, enkät 145 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 11.45-12.10.  

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: 4. 

Vantör 20, enkät 146 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 11.20-11.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: 3. 

Vantör 28, enkät 147 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 11.20-11.40. 

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: 1. 

Vantör 21, enkät 148 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 08.28-08.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 
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Vantör 22, enkät 149 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 08.25-08.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 4. Antal fall av family voting: - 

Vantör 23, enkät 150 (namn ej antecknat). Observerades 08.55-09.15.  

Antal personer som röstade under besöket: 5. Antal fall av family voting: - 

Vantör 24, enkät 151 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 08.55-09.15.  

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 

Vantör 25, enkät 152 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 09.15-09.35. 

Antal personer som röstade under besöket: 6. Antal fall av family voting: - 

Vantör 18, enkät 153 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 10.20-10.40. 

Antal personer som röstade under besöket: 13. Antal fall av family voting: 1. 

Vantör 19, enkät 154 (Jenni Virman, Tomas Högberg, Konstantin Smolikov). Observerades 

10.40-11.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 21. Antal fall av family voting: 1. 

Vantör 26, enkät 155 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 10.10-10.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 14. Antal fall av family voting: 1. 

Enskede 9, enkät 156 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 14.55-15.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: 4. 

Enskede 10, enkät 157 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 15.20-15.40.  

Antal personer som röstade under besöket: 20. Antal fall av family voting: 2. 

Enskede 11, enkät 158 (Halina Bahdanava, Natasha Alexeeva, Konstantin Smolikov). 

Observerades 15.50-16.20.  

Antal personer som röstade under besöket: 18. Antal fall av family voting: - 

Enskede 12, enkät 159 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 14.55-15.15. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: 1. 

Enskede 13, enkät 160 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 15.20-15.40. 

Antal personer som röstade under besöket: 12. Antal fall av family voting: - 

Enskede 14, enkät 161 (Jenni Virman, Tomas Högberg). Observerades 15.40-16.00. 

Antal personer som röstade under besöket: 16. Antal fall av family voting: 1. 

Högalid 7, enkät 162 (Indre Bulavaite-Andrejeve, Galina Skarachod, Denis Sadovsky). 

Observerades 13.45-14.06.  

Antal personer som röstade under besöket: 33. Antal fall av family voting: - 

Högalid 10, enkät 163 (Maria Artushenko, Adrian Kellner). Observerades 13.45-14.07.  

Antal personer som röstade under besöket: 23. Antal fall av family voting: - 

Insyn innanför valskärmarna samt att väljare gjorde sina val öppet.  

Högalid 6, enkät 164 (Indre Bulavaite-Andrejeve, Galina Skarachod, Denis Sadovsky). 

Observerades 12.15-12.35.  

Antal personer som röstade under besöket: 28. Antal fall av family voting: - 
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Högalid 5, enkät 165 (Indre Bulavaite-Andrejeve, Galina Skarachod, Denis Sadovsky). 

Observerades 11.50-12.11.  

Antal personer som röstade under besöket: 17. Antal fall av family voting: 1. 

Högalid 8, enkät 166 (Maria Artushenko, Adrian Kellner). Observerades 12.26-12.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 29. Antal fall av family voting: 1. 

Även här fanns exempel på bås som hade insyn samt ett fall av ”family voting”, då en 

kvinna valde att rådfråga sin man gällande valet.  

Högalid 20, enkät 167 (Maria Artushenko, Adrian Kellner). Observerades 11.51-12.24.  

Antal personer som röstade under besöket: 39. Antal fall av family voting: 1. 

Exempel på ”family voting”, insyn bakom skärmarna. 

Hägersten 25, enkät 168 (Maria Artushenko, Adrian Kellner). Observerades 10.22-10.46.  

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Hägersten 24, enkät 169 (Indre Bulavaite-Andrejeve, Galina Skarachod, Denis Sadovsky). 

Observerades 10.22-10.52.  

Antal personer som röstade under besöket: 38. Antal fall av family voting: - 

Hägersten 23, enkät 170 (Indre Bulavaite-Andrejeve, Galina Skarachod, Denis Sadovsky). 

Observerades 10.22-10.52.  

Antal personer som röstade under besöket: 43. Antal fall av family voting: - 

Hägersten 38, enkät 171 (Maria Artushenko, Adrian Kellner). Observerades 10.47-11.07. 

Antal personer som röstade under besöket: 15. Antal fall av family voting: - 

Maria 2, enkät 172 (Maria Artushenko, Galina Skarachod). Observerades 16.07-16.28. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: - 

Maria 3, enkät 173 (Maria Artushenko, Galina Skarachod). Observerades 16.29-16.50. 

Antal personer som röstade under besöket: 11. Antal fall av family voting: - 

Maria 1, enkät 174 (Maria Artushenko, Halina Skarachod). Observerades 15.45-16.05. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: -    

Maria 6, enkät 175 (Adrian Kellner, Denis Sadovsky). Observerades 15.47-16.09. 

Antal personer som röstade under besöket: 22. Antal fall av family voting: -   

Maria 13, enkät 176 (Adrian Kellner, Denis Sadovsky). Observerades 16.31-16.49. 

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: -   

En röd ros lämnades i ett röstbås och en ansvarig omplacerade rosen ,men den lämnades 

fullt synlig i lokalen.  

Högalid 13, enkät 177 (Adrian Kellner, Denis Sadovsky). Observerades 16.10-16.30. 

Antal personer som röstade under besöket: 16. Antal fall av family voting: -   

Domkyrkoförsalingen 2, enkät 178 (Maria Artushenko, Denis Sadovsky). Observerades 17:46-

17.06. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: - 

Domkyrkoförsalingen 1, enkät 179 (Adrian Kellner, Halina Skarachod). Observerades 17:45-

18:05. 

Antal personer som röstade under besöket: 17. Antal fall av family voting: -   
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Högalid 12, enkät 180 (Halina Skarachod, Denis Sadovsky, Indre Bulavaite-Andrejeve). 

Observerades 14.55-15.15.  

Antal personer som röstade under besöket: 23. Antal fall av family voting: - 

Högalid 14, enkät 181 (Adrian Kellner, Maria Artushenko).  Observerades 14.35-14.55. 

Antal personer som röstade under besöket: 19. Antal fall av family voting: 2. 

Högalid 18, enkät 182 (Adrian Kellner, Maria Artushenko).  Observerades 14.55-15.14. 

Antal personer som röstade under besöket: 13. Antal fall av family voting: - 

Högalid 11, enkät 183 (Halina Skarachod, Denis Sadovsky, Indre Bulavaite-Andrejeve).  

Observerades 14.30-14.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 26. Antal fall av family voting: - 

Skärholmen 12, enkät 184 (Namn ej antecknat). Observerades 09.15-09.37. 

Antal personer som röstade under besöket: 9. Antal fall av family voting: - 

Skärmholmen 11, enkät 185 (Halina Skarachod, Denis Sadovsky, Indre Bulavaite-Andrejeve). 

Observerades 08.55-09.27.  

Antal personer som röstade under besöket: 3. Antal fall av family voting: - 

Skärholmen 10, enkät 186 (Halina Skarachod, Denis Sadovsky, Indre Bulavaite-Andrejeve). 

Observerades 08.30-08.50.  

Antal personer som röstade under besöket: 5. Antal fall av family voting: - 

Skärholmen 19, enkät 187 (Adrian Kellner, Maria Artushenko). Observerades 08.35-09.02. 

Antal personer som röstade under besöket: 7. Antal fall av family voting: - 

Skärholmen 13, enkät 188 (Adrian Kellner, Maria Artushenko). Observerades 09.03-09.23.  

Antal personer som röstade under besöket: 2. Antal fall av family voting: - 

 

 


