Folkomröstningar och allmänna val
Vid de allmänna valen som äger rum vart fjärde år har landets sju miljoner röstberättigade möjlighet att påverka vilka partier som ska representera svenska folket i riksdag, kommunfullmäktige och
landstingsfullmäktige. Att delta i allmänna val och i folkomröstningar är en viktig del av demokratin.
Här presenteras exempel på material kring allmänna val och folkomröstningar som finns tillgängligt
via Eskilskällan.

Valdag på lasarettet i Eskilstuna 21 september 1952. Foto: Ateljé Forsslund. Arkiv Sörmland

I Sverige hålls numera val till riksdag, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige vart
fjärde år och till EU-parlamentet vart femte år. Från 1920 förrättas riksdags-, kommunal- och
landstingsval av den kommunala valnämnden som utser valförrättare, ordnar vallokaler och
ansvarar för röstsammanräkningen. I Eskilstuna stadsarkiv finns material kring demokratiska val såväl i partiernas arkiv som i den kommunala valnämndens arkiv. Den lokala politiska
debatten kan också följas i lokaltidningarna som finns i original i Arkiv Sörmland och kan
studeras på mikrofilm i Eskilskällan i stadsbiblioteket.
En folkomröstning innebär att folket direkt tar ställning i en fråga. Sedan 1922 har det i
Sverige hållits sex nationella folkomröstningar, vilket innebär att folkomröstningen hållits i
hela landet vid samma tillfälle. Folkomröstningarna har behandlat frågor om rusdrycksförbud
(1922), högertrafik (1955), pensioner (1957), kärnkraft (1980), EU-medlemskap (1994) och
införande av euron (2003).

Ett exempel på valpropaganda inför riksdagsvalet 1973. Annonsen publicerades i tidningen Folket före valet 1973.
Fundera över vilket parti som står bakom annonsen.Tidningen Folkets arkiv. Arkiv Sörmland.

Folkomröstningar i Sverige är i regel rådgivande och inte beslutande, vilket innebär att folkomröstningsresultatet inte behöver bli verklighet. I ett fall är folkomröstningar i Sverige
beslutande: om frågan gäller en grundlagsändring och folkomröstningen hålls i samband med
ett riksdagsval så är ett nej i folkomröstningen bindande.Valmyndigheten svarar för planering och genomförande av folkomröstningar. Förutom nationella folkomröstningar har sedan
1970-talet ett hundratal lokala folkomröstningar ägt rum i Sverige.
Folkomröstningen om kärnkraft
Folkomröstningen om kärnkraft hölls i Sverige den 23 mars 1980. Beslutet om folkomröstning togs efter Harrisburgolyckan 1979 då de olika åsikterna om kärnkraften bland riksdagspartierna gjorde att alla partier ställde sig bakom en folkomröstning. Nej-sidan ville stänga
ned kärnkraftverken omedelbart, men rädslan för ekonomiska konsekvenser gjorde att man
till sist fastnade för en avvecklingsperiod på tio år.
Efter långa diskussioner fanns till sist tre alternativ att välja på i folkomröstningen. Inget av
alternativen förordade en utbyggnad av kärnkraften, däremot skilde sig synen på när kärnkraftsreaktorerna skulle avvecklas.
Folkomröstningens resultat blev att linje 1, som stod för det mest kärnkraftsvänliga alternativet och stöddes av Moderaterna, fick 19 procent av rösterna, linje 3 som förordade en
snabb avveckling och främst stöddes av Centern och VPK fick 38,7 procent och linje 2 som
stöddes av Socialdemokraterna och Folkpartiet och förordade en långsammare avveckling
fick 39,2 procent. Efter folkomröstningen beslutade riksdagen att alla reaktorer skulle vara
avvecklade till 2010.

Folkomröstningar skapar ofta starkt engagemang, alternativen är tydliga vilket gör att valkampanjerna skapar känslor. Bland föreningsarkiven i Eskilstuna stadsarkiv finns material från
kärnkraftsomröstningens kampanj och också från kampanjen som ägde rum inför EU-valet
1994. Ofta anordnas omröstningar ute i skolorna när det blir dags för folkomröstning eller
riksdagsval.Vid kärnkraftsomröstningen 1980 anordnades till exempel kärnkraftsomröstningar vid många skolor.

Skolelever vid Centralskolan i Kungsör som deltagit i en kärnkraftsomröstning på skolan i samband
med folkomröstningen i mars 1980.Tidningen Folkets arkiv. Arkiv Sörmland.

Lokala folkomröstningar
Sedan mitten av 1970-talet har dessutom ett hundratal lokala folkomröstningar ägt rum i
Sverige. Kommunala och landstingskommunala folkomröstningar regleras i lagen om kommunala folkomröstningar och i kommunallagen. Om tio procent av de röstberättigade i en
kommun vill ha folkomröstning är kommunfullmäktige skyldig att ta upp frågan.

I Eskilstuna genomfördes en kommunal folkomröstning för första och hittills enda gången
hösten 2006. Frågan var om Torshälla skulle bilda en egen kommun eller fortsätta vara en
del av Eskilstuna kommun. Texten på röstsedeln var formulerad så här: ”Anser du att nuvarande Eskilstuna kommun ska delas i två kommuner: Torshälla kommun med samma gränser
som Torshälla församling samt Eskilstuna kommun omfattande övriga delar av Eskilstuna
kommun?” Svarsalternativen var ja, nej och blank. Information om folkomröstningen spreds
genom helsidesannons i dagspressen vid två tillfällen, i affischer på annonstavlor, på kommunens webbplats eskilstuna.se samt i en broschyr till samtliga hushåll i kommunen. Resultatet i
folkomröstningen blev att ja-sidan, som var för kommundelning, fick 7124 röster och nej-sidan 25590 röster. Motståndet mot delning var större i Torshälla än i andra delar av kommunen. I Torshälla var valdeltagandet 73 procent i folkomröstningen, i hela kommunen var det
52 procent.
Vid sidan av folkomröstningar finns flera andra metoder som ger kommuninvånare möjlighet
att komma till tals mellan valen. Ett exempel är medborgarförslag, som ger kommuninvånarna möjlighet att påverka den kommunala politiken. Förslaget ska röra kommunens verksamhet och kan skickas direkt till kommunfullmäktige. I Sverige har 194 av 290 kommuner, däribland Eskilstuna, infört medborgarförslag.

Arkivmaterial
Valförrättning och valrörelser i arkiven
I Eskilstuna stadsarkiv finns ett antal olika arkiv från valnämnder, från Eskilstuna kommun
men också från Torshälla och de mindre kommuner som idag ingår i Eskilstuna kommun.
Valnämndernas arkiv visar hur valförrättningen konkret har gått till. Flera personarkiv från
politiker finns också i Eskilstuna stadsarkiv, bland annat förre kommunalrådet Svante Lundkvists personarkiv med material kring Eskilstunas lokala politiska historia.
Material kring valrörelser förr och nu finns i de politiska partiernas arkiv i Eskilstuna stadsarkiv, i tidningsarkiven i Arkiv Sörmland och på Eskilstuna stadsbibliotek. Förutom Folket,
socialdemokratisk, och Eskilstuna-Kuriren, liberal, fanns fram till 1940-talet en konservativ
dagstidning, Sörmlandsposten. Genom att jämföra tidningarnas ledarsidor under
valrörelserna får man en bra bild av den politiska debatten i Eskilstuna.
Folkomröstningar i arkiven
Bland föreningsarkiven i Eskilstuna stadsarkiv finns föreningsarkiv som berör framför allt
1980 års folkomröstning om kärnkraft och 1994 års EG-omröstning. Material finns i de
politiska partiernas arkiv men också i arkiv från föreningar som bildats för att driva
kampanjarbete. Exempel från kärnkraftskampanjen är Arbetarrörelsens kommitté för linje 2.
I Centerpartiets och VPK:s arkiv finns material från linje 3.
Debatten inför folkomröstningarna kan studeras i lokaltidningarna, som finns i original i
Arkiv Sörmland och på mikrofilm i Eskilskällan i stadsbiblioteket.

Exempel ur arkiven
Artikel Folket 5 februari 1980.Tidningen Folkets arkiv. Arkiv Sörmland.
I artikeln behandlas omröstningen om kärnkraft vid Centralskolan i Kungsör som genomfördes i anslutning till folkomröstningen. (LÄNK)
Utredning om Torshälla stads nämnds ansvarsområde.
Kommunstyrelsen. Eskilstuna kommun.
Resultatet av 2006 års folkomröstning blev att invånarna inte önskade att Eskilstuna kommun skulle delas i två kommuner. Detta dokument visar kommunstyrelsens förslag med
anledning av folkomröstningsresultatet.

Arbetsuppgifter
1. 1980 genomfördes en folkomröstning om kärnkraft i Sverige. I kampanjen
fanns tre olika alternativ- linje 1, 2 och 3.Vad innebar dessa tre alternativ?
2. I Centerpartiets och VPK:s arkiv finns handlingar angående folkkampanjen nej
till kärnkraft (linje 3). Arbetarrörelsens kommitté för linje 2 i Sörmland belyser
debatten inom linje 2. Undersök med hjälp av dessa arkiv och pressdebatten i
lokaltidningarna hur deras argument såg ut.
3. Varför har kärnkraften ännu inte avvecklats trots resultatet från folkomröstningen 1980? Ta reda på fakta och diskutera!
4. Undersök debatten inför den lokala folkomröstningen i Eskilstuna 2006. Hur
såg debatten ut i tidningarna?
5. Resultatet av den lokala folkomröstningen blev ett nej till en uppdelning av
Eskilstuna kommun.Vilka blev följderna för Torshällas del av folkomröstningsresultatet?
Gå igenom kommunstyrelsens förslag (se bifogat dokument) och undersök hur
Torshälla styrs idag.
6. Studera valreklam och propaganda i pressen från ett valår. (1973, 1976, 1979
eller 1982).Vilka frågor driver partierna? Hur kommuniceras budskapet i
annonserna?
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