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A. Allmänna uppgifter
A.1 Ämnesområde
Medborgarinflytande
A.2 Statistikområde
Allmänna val
A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik
Ja
A.4 Beställare
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Kontaktpersoner: Mikaela Järnbert och Richard Öhrvall
Telefon: 08-506 942 43 resp. 506 94858
Telefax: 08-506 949 34
e-post: valstatistik@scb.se
A.5 Producent
Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån
Kontaktpersoner: Mikaela Järnbert och Richard Öhrvall
Telefon: 08-506 942 43 resp. 506 94858
Telefax: 08-506 949 34
e-post: valstatistik@scb.se
A.6 Uppgiftsskyldighet
Uppgiftsskyldighet föreligger inte.
A.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter
I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100).
Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i
personuppgiftslagen (1998:204) och datalagen (1973:289) för behandling som
påbörjats före personuppgiftslagens ikraftträdande. På statistikområdet finns
dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om vissa personregister för officiell statistik.
A.8 Gallringsföreskrifter
Enligt lagen om den officiella statistiken ska personuppgifter gallras när de inte
längre behövs för sitt ändamål.
A.9 EU-reglering
Ingen

A.10 Syfte och historik
Syftet är att producera statistik över de nominerade och valda kandidaterna vid
riksdagsvalen, landstingsfullmäktig- och kommunfullmäktigvalen på ett
utförligt sätt. Mer allmänt kan sägas att syftet är att allsidigt redovisa och ge en
samlad bild av allmänna valen som en dokumentation av en av de viktigaste
inslagen i den svenska demokratin. Det ska vara en dokumentation som är
hållbar för den forskning och användning som kommer att efterfrågas under en
lång framtid.
SCB har framställt statistik över nominerade och valda kandidater vid de
allmänna valen sedan 1982 års val. Redovisningen har utökats successivt över
åren.
A.11 Statistikanvändning
Huvudanvändare är de politiska partierna, organisationer, massmedia, den
samhällsvetenskapliga forskningen och den politiskt intresserade allmänheten.
Resultaten används för att belysa den demokratiska processen, det politiska livet
och medborgarnas politiska engagemang.
Valstatistiken kommer för en lång framtid utgöra en grund och en tillbakablick
på viktiga skeenden i svensk politik och demokrati. Statistiken över nominerade
och valda kandidater vid de allmänna valen är en viktig källa vid studier av de
folkvaldas sociala representativitet.
A.12 Uppläggning och genomförande
SCB framställer statistik över nominerade och valda kandidater i samband med
de allmänna valen. Register över personer som nominerats till riksdags-,
landstingsfullmäktig- och kommunfullmäktigval upprättas av Valmyndigheten.
Med hjälp av dessa register samt register över vilka personer som valts vid de
olika valen tar SCB fram statistiken över nominerade och valda personer vid de
allmänna valen. För att kunna beskriva de nominerade och valda kandidaterna
hämtas uppgifter från SCB:s register över totalbefolkningen och
utbildningsregistret.
A.13 Planerade förändringar i kommande undersökningar
-

B. Kvalitetsdeklaration
0 Inledning

1 Innehåll
1.1 Statistiska målstorheter
Antal och andel nominerade, valda och ej valda kandidater efter ett antal
bakgrundsvariabler.
1.1.1 Objekt och population
Population: Nominerade till riksdags-, landstingsfullmäktig - och
kommunfullmäktigval.
Objekt: Personer.

1.1.2 Variabler
VARIABEL

BESKRIVNING

Nominerade kandidater
Valda kandidater
Icke valda kandidater
Parti
Ålder
Kön
Inkomst
Utbildning
Region
Födelseland
Medborgarskapsland
Invandringsår
Föräldrars födelseort

Enligt register från Valmyndigheten
Enligt register från Valmyndigheten
Enligt register från Valmyndigheten
Enligt register från Valmyndigheten
Ålder enl Registret över totalbefolkningen (RTB)
Kön enligt RTB
sammanräknad taxerad inkomst före skatt, RTB
Utbildning enligt SCB:s utbildningsregister
Enligt register från Valmyndigheten
Födelseland enligt RTB
Medborgarskapsland enligt RTB
Senaste invandringsår enligt RTB
Föräldrars födelseort enligt RTB

1.1.3 Statistiska mått
Antal, andel (procent) och summa/aggregat.
1.1.4 Redovisningsgrupper
Alla redovisas inte efter samtliga bakgrundsvariabler: Samtliga nominerade,
valda och ej valda kandidater redovisas fördelade efter parti, ålder, kön,
inkomst, utbildning, region, födelseort och föräldrars födelseort. Uppgifter om
utrikes födda nominerade/icke valda/valda kandidater redovisas även efter
senaste invandringsår och födelseland. Uppgifter om utländska medborgare
nominerade/icke valda/valda kandidater redovisas även efter
medborgarskapsland.
1.1.5 Referenstider
Valtillfället.
1.2 Fullständighet
Godtagbar fullständighet.
2 Tillförlitlighet
2.1 Tillförlitlighet totalt
Exakta värden (total räkning). De fördelningar som redovisas avser valdagen,
dvs. när sammanräkningen av valen avslutades. Detta innebär att dessa
fördelningar kan förändras när ersättare tar över mandat. Bland nominerade
personer kan även ingå personer som avlidit eller flyttat utomlands sedan
röstlängderna upprättades.
2.2 Osäkerhetskällor
2.2.1 Urval
Totalundersökning, inget urval har gjorts.

2.2.2 Ramtäckning
Ramtäckningen är god.
2.2.3 Mätning
Sammanräknade data från valet.
2.2.4 Svarsbortfall
De redovisade uppgifterna bygger på en total räkning varför resultaten ej
innehåller fel eller osäkerhet av detta slag.
2.2.5 Bearbetning
De uppgifter som SCB erhållit från Valmyndigheten genomgick granskning och,
vid behov, korrigering så att de redovisade uppgifterna stämmer överens med
länsstyrelsernas sammanräkningsprotokoll.
2.2.6 Modellantaganden
Inga modellantaganden
2.3 Redovisning av osäkerhetsmått
Totalundersökning. Ingen osäkerhet.
3 Aktualitet
3.1 Frekvens
Undersökningsfrekvens: Varje val till riksdagen, landstingsfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Publiceringsfrekvens: Efter varje val till riksdagen, landstingsfullmäktige och
kommunfullmäktige.
Uppgiftsinsamlingsfrevens: I samband med varje val till riksdagen,
landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige.
3.2 Framställningstid
6-8 månader
3.3 Punktlighet
God.
4 Jämförbarhet och samanvändbarhet
4.1 Jämförbarhet över tiden
Redovisning av nominerade och valda kandidater har gjorts sedan 1982 års val.
Redovisningen har successivt utökats över åren, vilket innebär att vissa variabler
inte finns redovisade för alla år. I övrigt är jämförbarheten över tid god.
4.2 Jämförbarhet mellan grupper
Det är ensartade definitioner i valstatistiken. Men ser man det över ett längre

tidsperspektiv kan förändringar både i valsystem och presentationsteknik
försvåra jämförelser. Det gäller även internationella jämförelser, där olikheter i
politiska system, valsystem etc. kan försvåra jämförelser, även för sådant som
ligger lika i tiden.
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik
Valresultat, Allmänna val
Valdeltagandeundersökning, Allmänna val
Valbeteendeundersökning, Allmänna val
Valresultat, Europaparlamentsval
Valdeltagandeundersökning, Europaparlamentsval
Valbeteendeundersökning, Europaparlamentsval
5 Tillgänglighet och förståelighet
5.1 Spridningsformer
Resultaten av 2002 års undersökning är publicerade i Nominerade och valda
kandidater vid de allmänna valen 2002 (Sveriges officiella statistik, SOS).
Publikationen går att beställa från SCB. Dessutom finns den tillgänglig i
elektronisk form på SCB:s webbplats.
5.2 Presentation
Resultatpublikationerna består av tabeller och sammanfattande texter.
5.3 Dokumentation
I publikationerna.
5.4 Tillgång till primärmaterial
Användare med väl specificerade frågeställningar är ofta intresserade av att få
specialbearbetningar av valstatistiken utförda av SCB, vilket oftast kan utföras
snabbt och till låg kostnad.
5.5 Upplysningstjänster
Det kommer en strid ström av förfrågningar om uppgifter som finns att hämta i
valstatistiken - både sådana som omedelbart kan besvaras och sådana som
kräver en del tid och arbete att ta fram. Förfrågningar besvaras dels av de
personer som direkt arbetar med valstatistiken på SCB, dels av upplysningstjänsten vid SCB.

