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0

Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Demokrati

Statistikområde

Statistikområde:

0.3

Allmänna val

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)

Ja

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, Stockholm
Jonas Olofsson
08-506 947 18
08-506 946 52
valstatistik@scb.se

Statistiska centralbyrån
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100, Stockholm
Jonas Olofsson
08-506 947 18
08-506 946 52
valstatistik@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Enskilda individer lämnar inte uppgifter till statistiken. Enligt
förordningen om den officiella statistiken (2001:100) följer att
myndigheter lämnar de uppgifter som behövs för framställning av offentlig
statistik till Statistikansvariga myndigheter.

0.7

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
ME0104_SCBDOK_2014_160224_JO
2016-02-24

2 (10)

Statistiska centralbyrån

SCBDOK 3.2

särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och
förordningen (2001:100) om den officiella statistiken.

0.8

Gallringsföreskrifter

Det finns inga personuppgifter för valresultaten. Valresultaten omfattar
aggregerade data för vilka inga särskilda sekretess- eller gallringsregler
gäller. Huvuddelen av detta material sparas på datamedium tills vidare.

0.9

EU-reglering

Ingen

0.10

Syfte och historik

Syftet är att producera statistik över antal röstberättigade, valdeltagandet,
valresultaten och mandatfördelning vid riksdagsvalen,
landstingsfullmäktig- och kommunfullmäktigvalen. Mer allmänt kan sägas
att syftet är att allsidigt redovisa och ge en samlad bild av allmänna valen
som en dokumentation av ett 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.
Valstatistiken har i olika former producerats av SCB från den tid som
serien Bidrag till Sveriges officiella statistik började utkomma på 1860talet. Rapportserien Allmänna valen finns publicerad sedan 1970 års
allmänna val, med skillnaden att landstings- och kommunfullmäktigvalen
publicerades i samma rapport (del 2). Åren 1998-2010 publicerades
Allmänna valen i fyra delar där varje val får en egen del. I den fjärde delen
publiceras de övriga undersökningar som ingår i SCB:s valstatistik.
Valresultaten i 2014 års val publicerades enbart på SCB:s webbplats i
forma av tabeller och pressmedelande för att möjliggöra en snabbare
publicering.

0.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare är de politiska partierna, 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 som framgår ovan att för en lång framtid utgöra en
grund och en tillbakablick på viktiga skeenden i svensk politik och
demokrati.

0.12

Uppläggning och genomförande

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av
Valmyndigheten bearbetar och presenterar SCB statistik över valresultatet.

0.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering sker. Den framtagna statistiken används
dock av internationella organisationer och forskare i andra länder.
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Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Inga förändringar är planerade av befintlig statistik.

1

Översikt

I detta avsnitt presenteras undersökningens observationsstorheter (avsnitt
1.1), men även en detaljerad beskrivning av undersökningens olika
redovisningsgrupper och variabler (avsnitt 1.2). Vad som publiceras samt
lagras på SCB finns beskrivet under avsnitt 1.3 Utflöden: statistik och
mikrodata. Avslutningsvis redovisas vilka dokumentationsformer som
undersökningen omfattar (avsnitt 1.4).

1.1

Observationsstorheter

Valresultat för de allmänna valen omfattar följande observationsstorheter
för val till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige:
- Röstberättigade
- Avgivna röster
- Erhållna mandat

1.2

Statistiska målstorheter

Målstorheter
Röstberättigade i riksdagsvalet
Avgivna röster i riksdagsvalet
Erhållna mandat i riksdagsvalet
Röstberättigade i kommunfullmäktigvalet
Avgivna röster i kommunfullmäktigvalet
Fördelade mandat i kommunfullmäktigvalet
Röstberättigade i landstingsfullmätigvalet
Avgivna röster i landstingsfullmätigvalet
Fördelade mandat i landstingsfullmätigvalet

Objektgrupp

ME0104_SCBDOK_2014_160224_JO
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Population

Indelning i
redovisningsgrupper

Röstberättigade i
riksdagsvalet

Region
(riksdagsvalkrets och
kommun), kön,
boendeland och ålder.

Variabel

Mått

Röstberättigade
individer i
riksdagsvalet

Antal och
andelar
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Avgivna röster i
riksdagsvalet

Erhållna mandat i
riksdagsvalet

ME0104_SCBDOK_2014_160224_JO
2016-02-24

SCBDOK 3.2

5 (10)

Röstande, region
(riksdagsvalkrets, län,
kommun,
kommunvalkrets och
valdistrikt),
ogiltiga/giltiga röster,
parti, valdeltagande
och personröster.

Avgivna röster i
riksdagsvalet
fördelat efter
parti och person

Antal och
andelar

Region
(riksdagsvalkrets och
kommun) och parti

Till partierna
Antal och
fördelade mandat andelar
efter
riksdagsvalet

Röstberättigade i
Region (län och
kommunfullmäktig kommun), kön,
valet
medborgarskap och
ålder.

Röstberättigade Antal och
individer i
andelar
kommunfullmäkt
igvalet

Avgivna röster i
Röstande, region (län,
kommunfullmäktig kommun,
valet
kommunvalkrets och
valdistrikt),
ogiltiga/giltiga röster,
parti, valdeltagande
och personröster.

Avgivna röster i Antal och
kommunfullmäkt andelar
igvalet fördelat
efter parti och
person

Erhållna mandat i Region (län och
kommunfullmäktig kommun) och parti
valet

Till partierna
Antal och
fördelade mandat andelar
efter
kommunfullmäkt
igvalet

Röstberättigade i
Region (län och
landstingsfullmätig kommun), kön,
valet
medborgarskap och
ålder.

Röstberättigade Antal och
individer i
andelar
landstingsfullmät
igvalet

Avgivna röster i
Röstande, region (län,
landstingsfullmätig kommun,
valet
kommunvalkrets och
valdistrikt),
ogiltiga/giltiga röster,
parti, valdeltagande
och personröster.

Avgivna röster i Antal och
landstingsfullmät andelar
igvalet fördelat
efter parti och
person

Erhållna mandat i Region (län och
landstingsfullmätig kommun) och parti
valet

Till partierna
Antal och
fördelade mandat andelar
efter
landstingsfullmät
igvalet
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Utflöden: statistik och mikrodata

Valresultaten för de allmänna valen redovisas i form av tabeller, grafer,
kartor och text på SCB:s webbplats, i rapportserien Demokratistatistik,
som artiklar, statistiknyheter och vid muntliga presentationer.
Valresultatet är officiellt och primärmaterialet är därmed allmänt
tillgängligt. 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.

1.4

Dokumentation och metadata

Statistikens kvalitet finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken (BaS).
Mikrodata är dokumenterat i Dokumentation av mikrodata. Hur mikrodata
och statistiken är framtagen beskrivs i innevarande dokument. Samtliga
dokumentationer finns att tillgå på SCB:s webbplats vid statistiken om
valresultaten i den allmänna valen.
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Uppgiftsinsamling

Samtliga uppgifter i undersökningen är definitiva och bygger på
totalräkning av röstberättigade, avgivna röster, erhållna mandat och
tillsatta mandat.

2.1

Ram och ramförfarande

Eftersom undersökningen är en totalräkning av valresultaten är
undersökningsramen densamma som undersökningens målstorheter, dvs.
undersökningen mäter allt det som den har för avsikt att mäta.
Röstberättigade till riksdagsvalet är de svenska medborgare som senast på
valdagen fyllt 18 år. Svenska medborgare bosatta i utlandet tas med i
röstlängden om de varit folkbokförda i Sverige någon gång och utvandrat
under de senaste tio åren eller om de 30 dagar före valdagen anmält att de
vill tas upp i röstlängden. En inkommen röst räknas i detta sammanhang
som en anmälan.
Röstberättigade till landstings- och kommunfullmäktigvalen är svenska
medborgare bosatta i Sverige, samt utländska medborgare från EU, Norge
eller Island, samt övriga utländska medborgare som varit folkbokförda i
Sverige i minst tre år. Även vid dessa val måste personen ha fyllt 18 år
senast på valdagen för att få rösta.
Vallagen, SFS 2005:837, reglerar vem som har rösträtt vid svenska val.
Värt att notera:

ME0104_SCBDOK_2014_160224_JO
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-

Tidigare publiceringsomgångar har valgrund för tillsatta mandat
redovisade efter kön och region publicerats som en del av
valresultaten. Men i samband med 2014 års publicering har dessa
uppgifter flyttats över till Nominerade och valda kandidater
eftersom det är uppgifter som är knutna till kandidaterna snarare än
till mandaten.

-

För uppgifter om antalet röstberättigade kan även personer ingå
som avlidit eller flyttat utomlands sedan röstlängden upprättades.
Det faktiska antalet röstberättigade är därför i regel något lägre än
antalet som redovisas. För mer information om röstlängden
hänvisas till vallagen på Valmyndighetens webbplats www.val.se.

-

Sent inkomna förtidsröster redovisas inte på valdistriktsnivå, utan
på kommunnivå och högre nivåer. Detta innebär att fördelningen av
giltiga röster efter valdistrikt underskattar antalet giltiga röster
något. I regel rör det sig om att 1-2 procent av rösterna är sådana
sent inkomna förtidsröster.

-

Fördelning av mandat efter kön avser de som fastställs av rösternas
fördelning på valdagen, dvs. de som redovisas när
sammanräkningen av valet är avslutat. Detta innebär att mandat
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redovisat efter kön förändras om ersättare av annat kön tar över ett
mandat.
-

Ett och samma parti kan tilldelas olika partikoder av
valmyndigheten.

-

Gotlands kommun ingår inte i landstingsfullmäktigvalen.

2.2

Urvalsförfarande

Ej aktuellt

2.3

Mätinstrument

Mätinstrument i detta sammanhang är den sammanställda röstlängden,
Valmyndighetens sammanställning av valdistriktens räknade röster samt
tillsatta och erhållna mandat.

2.4

Insamlingsförfarande

Länsstyrelserna räknar samman de slutgiltiga valresultaten i respektive
län. Valresultaten levereras till Valmyndigheten som sammanställer
valresultaten för riket. En tid efter valet kan SCB hämta filer med de
slutgiltiga valresultaten från en server på Valmyndighetens webbplats
enligt en på förhand definierad filbeskrivning.

2.5

Databeredning

Filerna som erhålls från Valmyndigheten kontrolleras mot erhållen
filbeskrivning för att säkerställa att importen till intern databas har
fungerat. Därefter görs ett antal logiska kontroller av röstberättigades
ålder, att valda ledamöter finns bland nominerade kandidater, att antalet
röstberättigade stämmer med röstlängden, att nominerade kandidaters
personnummer är giltiga, samt att de har en giltig valgrund, att
röstberättigade och röstande stämmer med Valmyndighetens uppgifter och
att uppgifter om antal förtidsröster stämmer.
Vid eventuella felaktigheter tas kontakt med ansvariga på
Valmyndigheten för eventuella upprättningar av leveransfiler till SCB.

3

Statistisk bearbetning och redovisning

Undersökningen består av en totalräkning med redovisning av antal och
andelar för totalen, men även för olika redovisningsgrupper. Se avsnitt 1.2
för redogörelse av vilka redovisningsgrupper som finns i undersökningen.
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Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Eftersom undersökningen består av en totalräkning med redovisning av
antal och andelar är de enda beräkningar som görs andelsberäkningar för
hela Sverige och för de olika redovisningsgrupperna. Det totala antalet
röster består av samtliga giltiga röster, samtliga ogiltiga röster och
samtliga blanka röster.

3.2

Redovisningsförfaranden

Se 1.3, Utflöden: statistik och mikrodata.
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Slutliga observationsregister

4.1

Produktionsversioner
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På SCB:s webbplats finns dokumentation av mikrodata för respektive val
(riksdag, landstings- och kommunfullmäktige) vid statistiken för
Allmänna val, valresultat.

4.2

Arkiveringsversioner

Ej aktuellt. Se avsnitt 0.8 Gallringsföreskrifter.

4.3

Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

Inga särskilda erfarenheter finns från denna undersökningsomgång.
Arbetet har gått helt enligt plan.
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