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I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om 
undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökning-
ens innehåll och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del 
av resultaten. Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer 
man direkt till aktuellt avsnitt. 
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A Allmänna uppgifter 
A.1 Ämnesområde 

Ämnesområde: Demokrati 
 
A.2 Statistikområde 

Statistikområde:  Allmänna val 
 
A.3 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). 
 

A.4 Statistikansvarig 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Jonas Olofsson 
Telefon:  08-506 947 18 
Telefax:  -- 
E-post:  valstatistik@scb.se 
 

A.5 Statistikproducent 

Myndighet/organisation:  Statistiska centralbyrån 
Postadress: Box 24 300, 104 51 Stockholm 
Besöksadress:  Karlavägen 100, Stockholm 
Kontaktperson:  Jonas Olofsson 
Telefon:  08-506 947 18 
Telefax:  -- 
E-post:  valstatistik@scb.se 
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A.6 Uppgiftsskyldighet 

Enligt förordningen om den officiella statistiken (2001:100) följer att myndigheter 
lämnar de uppgifter som behövs för framställning av offentlig statistik till Statistik-
ansvariga myndigheter. Enskilda individer lämnar inte uppgifter till statistiken. 
 
 
A.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 personuppgifts-
lagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för 
personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om 
den officiella statistiken. 
 
A.8 Gallringsföreskrifter 

Valresultaten omfattar aggregerade data för vilka inga särskilda sekretess- eller 
gallringsregler gäller. Huvuddelen av detta material bevaras på datamedium tills 
vidare. 
 
 
A.9 EU-reglering 

Ingen. 
 

A.10 Syfte och historik 

Syftet är att producera statistik över antal röstberättigade, valdeltagandet och 
valresultaten vid europaparlamentsval. 
 
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. Valstatistiken har i olika former producerats av SCB från 
den tid som serien Bidrag till Sveriges officiella statistik började utkomma på 
1860-talet. Statistik över valresultat i samband med Europaparlamentsval har 
genomförts sedan det första valet år 1995. 
 
 
A.11 Statistikanvändning 

Huvudanvändare är de politiska partierna, massmedia, den samhällsveten-
skapliga forskningen och den politiskt intresserade allmänheten. Resultaten 
används för att belysa den demokratiska processen, det politiska livet och 
medborgarnas politiska engagemang. 
 
Valstatistiken utgör en grund för redovisningar av viktiga skeenden och 
förhållanden i svensk politik och demokrati. 
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A.12 Uppläggning och genomförande 

Med utgångspunkt från data från rösträkningen som sammanställts av Valmyn-
digheten bearbetar och presenterar SCB statistik över valresultat. 
 
 
A.13 Internationell rapportering 

Ingen. Den framtagna statistiken används dock av internationella organisationer 
och forskare i andra länder.  
 

A.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 

Inga förändringar är planerade. 
 

B Kvalitetsdeklaration 
B.0 Inledning 

SCB deklarerar kvaliteten i undersökningar enligt ett kvalitetsbegrepp som 
består av fem huvudkomponenter: 

(1) Innehåll, som framför allt gäller statistikens målstorheter.  

(2) Tillförlitlighet, som avser osäkerhetskällor och hur dessa påverkar statistiken.  

(3) Aktualitet, som omfattar tidsaspekter som spelar roll för hur väl statistiken 
beskriver nuläget.  
(4) Jämförbarhet och samanvändbarhet, som avser möjligheter till jämförel-
ser, över tiden och mellan grupper, samt till att använda statistiken tillsammans 
med annan statistik.  

(5) Tillgänglighet och förståelighet, som avser statistikens fysiska tillgänglig-
het och dess förståelighet.  
 
För mer information om kvalitetsbegreppet för officiell statistik och en mer 
detaljerad redovisning av innebörden i de fem huvudkomponenterna, se 
rapporten Kvalitetsbegrepp och riktlinjer för kvalitetsdeklaration av officiell 
statistik (MIS2001:1) i serien Meddelande i samordningsfrågor för Sveriges 
officiella statistik. Publikationen finns på SCB:s webbplats.  
 

 
B.1 Innehåll 

1.1 Statistiska målstorheter 
Antal röstberättigade, antal och andel röstande samt giltiga valsedlars fördelning 
i antal och andel efter parti. 
 

 
1.1.1 Objekt och population 
Population: Den röstberättigade befolkningen. 
Objekt: Personer, mandat och valsedlar. 
  



 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN ME0109 
Enheten för demokratistatistik 2009-12-16 5(7) 
Jonas Olofsson   
 

 
ME0109_BS_2009 

1.1.2 Variabler 
Röstberättigade, röstande, parti, mandat, valgrund, personröster, kön, ålder och 
region.  
 
 
1.1.3 Statistiska mått 
Antal och andelar. 
 
 
1.1.4 Redovisningsgrupper 
För europaparlamentsvalet sker redovisningen på olika geografiska nivåer som 
hela riket, län och kommuner och valdistrikt. Röstberättigade redovisas efter 
kön, medborgarskap och ålder (inklusive förstagångsväljare). Statistik över 
valsedlar och mandats fördelning redovisas efter part (i huvudsak efter partiers 
som erhållit mandat) Uppgifter om tillsatta mandat redovisas efter kandidaternas 
kön och ålder. 
 
 
1.1.5 Referenstider 
Valresultatet avser valet till Europaparlamentet den 7 juni 2009. 
 
 
1.2. Fullständighet 
Redovisningen av valresultaten är utförlig. Huvuddelen av redovisningarna 
avser partier som erhållit mandat i valet, men ytterligare statistik kring övriga 
partiers resultat kan tas fram vid specialbeställningar. Redovisningen av 
valresultat i övriga EU-länder är begränsad. 
 
 
B.2 Tillförlitlighet 

2.1 Tillförlitlighet totalt  
De värden som redovisas är exakta. 
 
 
2.2 Osäkerhetskällor 
2.2.1 Urval 
De redovisade uppgifterna bygger på en totalräkning. Statistiken innehåller 
därför inte osäkerhet av detta slag.  
 
2.2.2 Ramtäckning 
Ramtäckningen är mycket god. 
 

2.2.3 Mätning 
Sammanräknade data från valet erhålls från Valmyndigheten. 
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2.2.4 Svarsbortfall 
Undersökningen har inget känt bortfall. 
 
2.2.5 Bearbetning 
Datamaterial avseende valresultat som SCB erhållit från Valmyndigheten 
genomgår granskning och, vid behov, rättning.  
 
2.2.6 Modellantaganden 
Inga modellantaganden används. 
 

2.3 Redovisning av osäkerhetsmått 
Undersökningen är en totalundersökning. Osäkerhetsmått är därför inte aktuella.  
 
 
B.3 Aktualitet 

3.1 Frekvens 
Undersökningen genomförs i samband med svenska val till Europaparlamentetn, 
det vill säga vart femte år.  
 

3.2 Framställningstid 
Cirka 3 till 6 månader.  
 
3.3 Punktlighet 
God 
 
B.4 Jämförbarhet och samanvändbarhet 

4.1 Jämförbarhet över tiden 
Redovisning av valresultat har genomförts med ungefär samma definitioner och 
metodik sedan proportionella allmänna val infördes i Sverige. Regionala 
indelningar kan ändras över tid varför jämförelser med äldre valstatistiska 
publikationer inte alltid kan göras. 
 
4.2 Jämförbarhet mellan grupper 
Det är enhetliga definitioner i valstatistiken. Men ser man det över ett längre 
tidsperspektiv kan förändringar både i valsystem och i redovisningar försvåra 
jämförelser. Samma gäller internationella jämförelser, där olikheter i politiska 
system, valsystem, regler om röstplikt etc. kan försvåra jämförelser, även för 
sådant som ligger lika i tiden. 
 
4.3 Samanvändbarhet med annan statistik 
SCB framställer valresultat även från nationella val till riksdag, kommun och 
landsting. SCB strävar efter att ta fram statistik som främjar samanvändbarhet 
inom individstatistiken generellt och i synnerhet inom valstatistiken. 
  



 
   
STATISTISKA CENTRALBYRÅN BESKRIVNING AV STATISTIKEN ME0109 
Enheten för demokratistatistik 2009-12-16 7(7) 
Jonas Olofsson   
 

 
ME0109_BS_2009 

B.5 Tillgänglighet och förståelighet  

5.1 Spridningsformer 
Resultat från Europaparlamentsvalet redovisas på SCB:s webbplats, i SCB:s 
Statistikdatabasen och i en sammanfattande publikation med statistik kring 
Europaparlamentsvalet. Rapporten kommer att publicerad den 22 juni 2010. 
 
 
5.2 Presentation 
Resultatpublikationerna består av tabeller, texter, kartor och diagram.  
 
 

5.3 Dokumentation 
Undersökningen dokumenteras i framtagna publikationer och i SCB:s dokumen-
tationssystem.  
 

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. Valresultatet är officiellt och primärmaterialet är 
därmed allmänt tillgängligt.  
 
 
5.5 Upplysningstjänster 
Förfrågningar besvaras dels av de personer som direkt arbetar med valstatistiken 
på SCB, dels av SCB: s Statistikservice.  
 
E-posts: valstatistik@scb.se, telefon: 08-506 948 01.  
 

mailto:valstatistik@scb.se
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