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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avsikten med undersökningen är att utreda kandidaternas valfinansiering i kommunalvalen år 2000 utgående från den information som fås från
de lagstadgade valfinansieringsanmälningarna. De invalda kandidaterna samt suppleanterna bör redogöra för sin valfinansiering enligt lagen om
kandidatens anmälan om valfinasiering som trädde i kraft våren år 2000. Sålunda var kommunalvalen hösten 2000 de första valen under den nya
lagen. Syftet är för det första att utreda varifrån de pengar kommer som kandidaterna använder för sina valkampanjer samt hur stora summor det
handlar om. För det andra analyseras skillnaderna i kandidaters valfinansiering utgående både från kommun och parti. Som avslutning diskuteras
lagen om anmälan av kandidaters valfinasiering.
För att få en förklaring på variationerna i kandidaternas valfinansiering har jag definierat fem olika oberoende variabler: partistorlek,
kommunstorlek, kandidatens partitillhörighet (socialistiskt/icke-socialistiskt parti), konkurrensläge mellan partier samt kandidatens kön. I
undersökningen ingår femton kommuner som är utvalda på basis av partifördelning och kommunstorlek. Materialet för undersökningen består av
de anmälningar om valfinansiering som kandidaterna i de utvalda kommunerna gjort. Undersökningen baserar sig i främsta hand på Tomi
Venhos undersökning om riksdagskandidaternas valfinansiering år 1999.
Resultatet av undersökningen visar att det finns entydiga skillnader mellan kandidaternas valfinansiering. Det är främst tre variabler som
inverkar på valbudgetens storlek. Den första är kandidatens partitillhörighet – borgerliga kandidater har större valbudgeter än vänsterkandidater.
Den andra är kommunstorleken. Kandidater i större städer har genomgående större valbudgeter än kandidater på mindre orter. Den tredje
relevanta oberoende variabeln är kandidaternas kön: män har i genomsnitt 36 % större valbudgeter än kvinnor. Valbudgetens struktur skiljer sig
inte nämnvärt mellan partierna och kommunerna. 65 % av valbudgeten bekostas av kandidaten själv. Understöd från partiorganisationen är den
nästviktigaste finansieringskällan. Av studien framgick ytterligare att de invalda kommunfullmäktigeledamöternas valbudgeter i genomsnitt är
mer än dubbelt så stora som ersättarnas.
Avslutningsvis kan man konstatera att den information vi får av valfinansieringsanmälningarna varken är entydig eller lättolkad, därför går det
inte att dra alltför långtgående slutsatser utgående från anmälningarna. För att lagen om anmälan av kandidaters valfinansiering skall ha någon
verklig relevans, behövs det tydligare instruktioner för hur valfinansieringen skall redovisas samt någon form av övervakning av
anmälningsskyldigheten.
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