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0

Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Demokrati

Statistikområde

Statistikområde:

0.3
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Ämnesövergripande statistik

SOS-klassificering

Tillhör (SOS):

Nej

För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda
regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den
officiella statistiken (2001:100).

0.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

0.6

Statistiska centralbyrån
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Mikaela Järnbert
08 – 50 69 42 43
08 – 50 69 49 34
valstatistik@scb.se

Statistiska centralbyrån
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Mikaela Järnbert
08 – 50 69 42 43
08 – 50 69 49 34
valstatistik@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella
statistiken (SFS 2001: 99).
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Sekretess och regler för behandling av
personuppgifter

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik
gäller sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller
reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99)
och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

0.8

Gallringsföreskrifter

Personuppgifter gallras när de inte längre behövs för sitt ändamål.

0.9

EU-reglering

Undersökningen berörs inte av någon EU-reglering.

0.10

Syfte och historik

Syftet är att producera statistik över de förtroendevalda i kommuner och
landsting. Statistiken ska ge en beskrivning av de förtroendevalda efter ett
antal centrala bakgrundsvariabler och på så vis vara ett underlag för att
bedöma de förtroendevaldas sociala representativitet. Det ska vara en
framställning som är hållbar för den forskning och användning som
kommer att efterfrågas under en lång tid framöver.

0.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare är de politiska partierna, organisationer, myndigheter,
massmedia, den samhällsvetenskapliga forskningen och den politiskt
intresserade allmänheten. Resultaten används för att belysa den
demokratiska processen och de förtroendevaldas sociala representativitet.

0.12

Uppläggning och genomförande

Undersökningen år 2007 genomfördes inom ramen för SCB:s anslag till
demokratistatistik och med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och
Landsting.
I början av maj 2007 gjorde SCB ett utskick till samtliga kommuner och
landsting där uppgifter om förtroendevaldas namn, personnummer,
partitillhörighet, nämndtillhörighet och position i nämnd efterfrågades. I
augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de
efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter i
december 2007. Samtliga kommuner och landsting har skickat in
efterfrågade uppgifter om de förtroendevalda. Något objektsbortfall finns
alltså inte.
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Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering görs.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Inga förändringar är planerade.
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Översikt

1.1

Observationsstorheter
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Målpopulation
Förtroendevalda i kommuner och landsting.
Förtroendeuppdrag i kommuner och landsting
Objekt
Objektet utgörs av personer. Populationen omfattar de förtroendevalda i
kommuner och landsting år 2007. Definitionen av förtroendevalda baseras
på kommunallagens definition och avser ledamöter och ersättare i
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Förtroendeuppdrag i olika råd, nämndutskott, styrelser i kommunala bolag
och olika samarbetsorgan ingår därmed inte.
Variabler
Partitillhörighet
Nämndtillhörighet
Position (position i nämnd)
Hel- eller deltidsarvoderad
Månadslön (för hel- eller deltidsarvoderad)
Kommun/Landsting

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp

ME0001_DO_2007
2013-11-14

Variabel

Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Förtroendevalda i
kommuner och
landsting

Kön
Förtroendevald
Ålder
Region
Civilstånd
Barn
Inkomst
Utbildning
Yrke
Anställningssektor
Svensk/utländsk
bakgrund
Födelseland
Medborgarskapsland
Parti

Mått

Antal
Procent
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fortsättning
Objektgrupp
Population

Mått

Uppdragstyp
Uppdragets
position

Antal

Indelning i
redovisningsgrupper

Förtroendeuppdrag Kön
i kommuner och
Ålder
landsting
Födelseland
Kön
Hel- och
Kön
deltidsarvoderade i Ålder
kommuner och
Födelseland
landsting
Position
Parti

1.3

Variabel

Procent

Parti
Hel/deltidsarvodering
Arvodering

Utflöden: statistik och mikrodata

Resultaten publiceras i en rapport, i form av färdiga tabeller och diagram
på SCB:s webbplats samt i SCB:s ”Statistikdatabasen” som finns på
SCB:s webbplats, www.scb.se/me0001.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistiken är dokumenterad enligt SCB:s dokumentationssystem.
Framställningen av statistikregistret och statistiken beskrivs i innevarande
dokument, Dokumentation av statistiken (SCBDOK). Statistikens kvalitet
beskrivs i Beskrivning av statistiken (BaS). Detaljerad information om
mikrodata finns beskrivet i Dokumentation av mikrodata (MetaPlus).
Samtliga dokumentationer finns på SCB:s webbplats,
www.scb.se/me0001.
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Uppgiftsinsamling

2.1

Ram och ramförfarande
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Ramen är samtliga kommuner och landsting i Sverige. Adresserna hämtas
från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

2.2

Urvalsförfarande

Undersökningen är en totalundersökning. Samtliga kommuner och landsting
i Sverige kontaktas. År 2007 var det 290 kommuner och 21 landsting.

2.3

Mätinstrument

Vid varje undersökningsomgång (vart fjärde år) fastställs vad som är av
intresse att samla in. Detta görs i samråd med SKL och regeringskansliet.
Som en kvalitetssäkring kontrolleras mallar och instruktioner med SKL.
(Se bilaga sist i dokumentet för information och instruktioner till
kommuner och landsting.) Mallar kollas även av med huvudsakliga
leverantörer av IT-lösningar för förtroendemannaregister. Vid 2007 års
undersökning var det Troman AB. Leverantörerna gick själva ut till sina
kontaktpersoner med instruktioner om hur man tog ut den efterfrågade
informationen i samband med SCB:s utskick.

2.4

Insamlingsförfarande

För att samla in efterfrågade uppgifter skickades information, instruktion
och inloggningsuppgifter ut till SCB:s kontaktpersoner i samtliga
kommuner och landsting. Se bilaga sist i dokumentet för information och
instruktioner till kommuner och landsting.
Kommunerna och landstingen hade ett flertal olika möjligheter att lämna
uppgifterna på:
•
•
•

Filer laddas upp på insamlingssida
Registrera direkt på webben, rad för rad
Skicka in dokument som SCB manuellt registrerade

Påminnelsearbete
För att få in uppgifter från samtliga kommuner och landsting krävdes ett
stort antal påminnelser. De första gjorde per e-post därefter gjordes ett
antal telefonpåminnelser till kontaktpersonerna.
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Kontroll av filer
Kontroller som gjorts på materialet är följande:
•
•
•
•

att personnumren var korrekta
att obligatoriska nämnder fanns med
att de nämnder som fanns med i materialet stämde med
organisationsscheman på kommuners och landstings webbplatser
att poster ordförande, ledamot, ersättare fanns med i materialet

Återkontakt
I de fall inskickade data var ofullständigt avseende nämnder/positioner
togs en återkontakt med landstinget/kommunen.

2.5

Databeredning

Databeredningen i form av kodning och kontroller skedde delvis under
pågående insamling, delvis efter avslutad insamling.
Kodning
Följande koder användes:
•

Positionerna kodas som antingen ordförande, ledamot eller
ersättare. Uppdrag som finns med i materialet som inte ska vara
med enligt den definition av förtroendevalda som gäller för
undersökningen plockas bort från materialet.

•

Nämnderna kodas dels med en specifik nämndkod, dels med en
grupperande typnämndskod. För de nämnder som finns i
materialet men som inte ska vara med enligt den definition av
förtroendevalda som gäller för undersökningen görs en
kodmarkering och plockas därefter bort från materialet.

•

Partierna kodas så att partibeteckningarna är enhetliga.

•

Förtroendevalda med heltid eller deltidsarvoderingar kodas.

Kontroller av mikrodata
Ett stort antal kontroller genomfördes på materialet enligt nedan:
•

Kontroll av att en och samma person inte återkom fler än en gång
inom samma nämnd

•

Kontroll av att en och samma person inte förekom i fler än en
kommun

•

Kontroll av att ordförandeposter fanns med i materialet samt att
enbart en person hade denna post

Kontrollerna resulterade i vissa fall i ytterligare återkontakter och
upprättningar av datamaterialet.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

I svarsredovisningarna görs enbart enkla summeringar och
korstabelleringar av fastställt datamaterial.

3.2

Redovisningsförfaranden

Resultaten publiceras i pressmeddelanden, publikation, tabeller på SCB:s
webbplats samt i SCB:s ”Statistikdatabasen” som kan nås på adress
www.scb.se/me0001
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Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Förtroendevalda

Register
Registervariant
Registerversion

Förtroendevalda i kommuner
2007

Förtroendevalda

Register
Registervariant
Registerversion

Förtroendevalda i landsting
2007

Fortsatt dokumentation, av registrens detaljerade innehåll, finns på SCB:s
webbplats. Där beskrivs alla variabler och värdemängder m.m.
Dokumentationen hittar du här: https://www.h2.scb.se/metadata. Klicka
dig fram med hjälp av namnen på Register, Registervariant och
Registerversion som är angivna i ovanstående tabell.

4.2

Arkiveringsversioner

Ej aktuellt, se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Inget särskilt finns att notera. Arbetet gick enligt plan.
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