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Allmänna uppgifter

0.1

Ämnesområde

Ämnesområde:

0.2

Demokrati

Statistikområde

Statistikområde:

0.3
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Partisympatier

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

SCB
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Johan Eklund
08-50 69 45 38
08-50 69 49 34
psu@scb.se

SCB
Box 24300, 104 51 Stockholm
Karlavägen 100
Mikaela Järnbert, Johan Eklund
08-50 69 42 43, 08-50 69 45 38
08-50 69 49 34
psu@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

I enlighet med 19§ lagen (2001:99) om den officiella statistiken ska
personuppgifter gallras hos de statistikansvariga myndigheterna när de
inte längre behövs för sitt ändamål. Riksarkivet har rätt att föreskriva om
undantag från denna skyldighet om en gallring skulle äventyra arkivens
roll som en del av det nationella kulturarvet eller strida mot forskningens
behov.
I enlighet med 12§ förordningen (2001:100) om den officiella statistiken
ska en statistikansvarig myndighet underrätta Riksarkivet innan den
gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den
officiella statistiken.
Partisympatiundersökningen avidentifieras i enlighet med Riksarkivets
godkännande, dnr RA231-2000/1254, efter SCB:s förfrågan dnr
2000/0284. Avidentifieringen görs sex månader efter sista
intervjutillfället.

0.9

EU-reglering

Undersökningen är inte berörd av någon EU-reglering.

0.10

Syfte och historik

Under åren 1968 till 1972 fick SCB anslag för att utveckla metoder för
partisympatiundersökningar (PSU). Syftet med undersökningarna ska vara att
ge kvantitativ information om partisympatiernas (”bästa parti”) fördelning i
såväl hela som delar av väljarkåren. Både situationen vid ett visst
undersökningstillfälle och förändringar från tidigare undersökningar ska
belysas. Dessutom ska resultat ”om det vore riksdagsval idag” samt
nettoflöden mellan olika partier jämfört både med senaste val och föregående
undersökning och röstningsbenägenheten i olika partigrupper skattas.
I november 1972 gjorde SCB den första anslagsfinansierade PSU. Sedan dess
har undersökningarna genomförts i maj och november varje år med undantag
för perioden november 1981 till och med november 1983 då inga anslag
erhölls. Vissa valår har PSU gjorts även i februari. Det har också förekommit
att mindre metodundersökningar genomförts i september i samband med
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riksdagsvalen. Genom att riksdagen anslagit medel till SCB har ett alternativ
till de politiska undersökningar som mer eller mindre regelbundet genomförs
och publiceras av privata undersökningsföretag skapats.
SCB:s PSU är fria från kommersiella intressen och medger full insyn i de
metoder som används. Resultaten från PSU är tillgängliga för alla
intresserade oberoende av ekonomiska resurser. Även andra politiska
opinioner i samhället kan följas av PSU. Så har t.ex. skett sedan maj 1992 när
det gäller EU-sympatierna i väljarkåren. Sedan november 1997 mäts även
EMU-sympatierna i PSU vilka ersattes med Euro-sympatier i maj 2004

0.11

Statistikanvändning

Huvudanvändare av statistiken är de politiska partierna, massmedia, den
samhällsvetenskapliga forskningen och den politiskt intresserade
allmänheten. Demokratistatistiken kommer att för en lång framtid utgöra
en grund och en tillbakablick på viktiga skeenden i svensk politik och
demokrati.

0.12

Uppläggning och genomförande

I PSU insamlas medborgarnas parti-, EU- och Euro-sympatier två gånger om
året via telefonintervjuer i ett urval omfattande drygt 9 000 personer.
Insamlingen sker i maj och november och 2/3 av urvalet är gemensamt för
två på varandra följande undersökningar.

Resultaten presenteras i intervall eller punktskattningar ± felmarginaler.
Det intervall som bildas av procentskattningen ± felmarginalen blir här ett
95-procentigt konfidensintervall, dvs. ett intervall som med 95 procents
sannolikhet innehåller det riktiga värdet förutsatt att inga systematiska
fel förekommer.
För varje undersökningsomgång publiceras partisympatiernas fördelning
efter kön, ålder, civilstånd, antal barn, inkomst, region, socioekonomisk
bakgrund, sysselsättningsstatus, sektor, fackföreningstillhörighet,
boendeform, tätortsgrad, utbildningsnivå och utländsk/svensk bakgrund.
Förutom detta skattas valresultatet ”om det vore riksdagsval idag” och
nettoflöden mellan på varandra följande undersökningar.

0.13

Internationell rapportering

Ingen internationell rapportering sker.

0.14

Planerade förändringar i kommande
undersökningar

Inga förändringar är inplanerade.
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Observationsstorheter
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Målpopulation
Väljarkåren vid ett hypotetiskt riksdagsval undersökningsåret.
Variabler
Partisympati
Näst bästa parti
Partiblockssympati
Valdeltagande vid senaste riksdagsval , 2006
Partival senaste riksdagsval, 2006
Blockval senaste riksdagsval, 2006
Valdeltagande vid riksdagsval idag
Partival riksdagsval idag
Blockval riksdagsval idag
EU-sympati
Eurosympati

1.2

Statistiska målstorheter

Objektgrupp
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Population

Indelning i redovisningsgrupper

Röstberättigade
vid hypotetiskt
riksdagsval
undersökningsåret

Kön
Ålder
Region
Valkrets
Civilstånd
Barn
Födelseland
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Näst bästa parti
Partival vid
undersökningstillfället
Partival vid föregående
undersökningstillfälle
Partival vid senaste riksdagsval

Variabel

Mått

Partisympati

Andel

Partival vid
undersökningstillfället
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fortsättning
Objektgrupp
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Population

Indelning i redovisningsgrupper

Röstberättigade
vid hypotetiskt
riksdagsval
undersökningsåret

Partival vid
undersökningstillfället
Kön
Ålder
Region
Civilstånd
Barn
Födelseland
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Partisympati
Partival vid senaste riksdagsval
Eurosympati
EU-sympati vid föregående
undersökningstillfälle
Kön
Ålder
Region
Civilstånd
Barn
Födelseland
Utländsk/svensk bakgrund
Utbildning
Inkomst
Socioekonomisk grupp
Boende
Sysselsatt
Sektor
Fackförbund
Partisympati
Partival vid senaste riksdagsval
EU-sympati
Eurosympati vid föregående
undersökningstillfälle

Variabel

Mått

Valdeltagande vid
val idag
EU-sympati

Andel

Eurosympati
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Utflöden: statistik och mikrodata

Partisympatiundersökningen publicerades i SM (Me60) i juni respektive
december tillsammans med ett pressmeddelande. EU- och Eurosympatierna publiceras i SM (Me 61) tillsammans med pressmeddelande.
Resultaten publiceras även i form av tabeller och diagram samt i SCB:s
”Statistikdatabasen” där användaren själv kan utforma tabellerna.
Ett mikrodataregister sparas från varje undersökningsomgång vilket ger
möjligheter för användaren att beställa ytterligare statistik. Se avsnitt 0.8
Gallringsföreskrifter och 4.1 Produktionsversioner för ytterligare
information om mikrodataregistret.

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/psu.
Tidigare har SCB även publicerat en forskningsrapport; Teori och metodik
vid partisympatiundersökningar. Forskningsrapport 1-5, 1970-1974.
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Uppgiftsinsamling

2.1

Ram och ramförfarande
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Ramen för undersökningen består av folkbokförda svenska medborgare
som fyller 18 år senast tredje söndagen i september aktuellt
undersökningsår. Eftersom varje undersökningsomgång består av tre
paneler innebär det att varje omgång utgår från tre olika ramar. Varje ram
skapas på samma sätt utifrån Registret över totalbefolkningen (RTB) som
avser den folkbokförda befolkningen vid 2005-12-31, 2006-06-30 och
2006-12-31 för maj-undersökningen respektive 2006-06-30, 2006-12-31
och 2007-06-30 för november-undersökningen.

2.2

Urvalsförfarande

Urvalet i PSU består av tre delar – paneler – som var och en är ett
slumpmässigt urval från Registret över totalbefolkningen (RTB). Varje
panel är med i tre på varandra följande undersökningar. Vid varje
undersökningstillfälle är därför en panel med för första gången, en för
andra gången och en för sista gången. Två tredjedelar av urvalet är alltså
gemensamt för två på varandra följande PSU.
Varje panel väljs som ett systematiskt urval där alla i ramen har lika
sannolikhet att väljas. Innan urvalen dras sorteras RTB efter län, kommun,
fastighet, familjeidentitet och familjeställning. Varje panel består av cirka
3 000 individer. Inför majundersökningen kompletteras de kvarvarande
panelerna med en ny årgång av ”förstagångsväljare”. Urvalet betraktas
som ett obundet slumpmässigt urval (OSU) av drygt 9 000 individer vid
varje undersökningstillfälle.
Nettourvalet omfattade 9 426 personer i PSU maj 2007 och 9 383 personer i
november 2007.

2.3

Mätinstrument

Vid varje undersökningsomgång fastställs en frågeblankett som
programmeras i systemet WINDATI. De ändringar som görs mellan
undersökningsomgångar gäller i huvudsak ändringar av tidpunkt samt
hänvisningar som har med ålder eller panelnummer att göra.
Som en kvalitetssäkring av blanketten kontrolleras den elektroniska
blanketten mot pappersblanketten för att säkerställa att alla s.k.
hoppinstruktioner är korrekt programmerade.
De frågeformulär som användes vid intervjuerna i maj och november
finns som bilagor i detta dokument.
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Insamlingsförfarande

Intervjuerna utförs enligt den intervjublankett och de instruktioner som
fastställts för undersökningen. Intervjuerna genomförs huvudsakligen som
telefonintervjuer, men besöksintervjuer kan förekomma i undantagsfall.
Datainsamlingen sker via datorstödda telefonintervjuer med verktyget
WINDATI. Samtliga deltagande intervjuare får skriftliga instruktioner om
undersökningen. I den centrala telefongruppen hålls ett uppstartsmöte där
undersökningen presenteras av bland annat produktansvarig.
De personer som tidigare inte varit med i undersökningens urval (den nya
panelen samt ”nya förstagångsväljare”) erhåller inför insamlingsperioden
ett informationsbrev om undersökningen där bland annat syfte och
genomförande beskrivs, se bilagor i detta dokument.
Intervjuerna registreras direkt av intervjuaren i samband med
intervjutillfället. I samband med intervjun sätter intervjuaren, i de fall det
är möjligt, även en SEI-kod på intervjupersonen. Detta görs med hjälp av
datorstöd.
Fältarbetsperioden för varje produktionsomgång är i regel fyra veckor
under maj respektive november. Samtliga undersökningspersoner kan
bearbetas under hela insamlingsperioden.
Den under åren väl genomarbetade produktionsprocessen med bl.a.
kontroll- och rättningsprogram, tillsammans med de möjligheter som ges
genom WINDATI (det dataprogram som används i samband med
telefonintervjuerna), borgar för att eventuella bearbetningsfel är ringa.

2.5

Databeredning

Efter att slutgiltig intervjufil har mottagits görs kontroller på
datamaterialet för att säkerställa att det inte innehåller dubbletter, partiella
intervjuer samt intervjuer utan SEI-kod. Vid dubbletter kontaktas
Intervjuenheten för att säkerställa vilken av posterna som är den
slutgiltiga, vid partiella intervjuer görs bedömning om de ska räknas som
intervju eller bortfall. Intervjuer utan SEI-kod kodas i efterhand av
kodningsexperter. Därefter kontrolleras partisvar i text under övriga
partier för att säkerställa att de inte innehåller svar på partier som har egna
koder. Om så kodas dessa intervjuer om.
Efter att datamaterialet har kontrollerats skapas ett slutgiltigt
observationsregister. I detta steg matchas bakgrundsvariabler från SCB:s
register på intervjumaterialet och nya härledda variabler skapas.
Innan filen är färdig att analyseras görs en frekvensutlistning för att
kontrollera rimligheten och konsistens i resultaten.
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3

Statistisk bearbetning och redovisning

3.1

Skattningar: antaganden och
beräkningsformler

Skattningar för partisympati, EU-sympati och eurosympati.
Fördelningarna skattas med enkel estimator för OSU:
pg = 100* n′g/ng
där
pg = skattade procentandelen personer som har den studerade egenskapen
i redovisningsgrupp g
ng = antalet personer i urvalet som tillhör redovisningsgrupp g
n′g = antalet personer i urvalet som har den studerade egenskapen i
redovisningsgrupp g
Osäkerhetstalet (ost) – halva det 95-procentiga konfidensintervallet –
beräknas som 1,96 gånger skattningens standardavvikelse och skattas
med:
ost ( pg ) = 1,96 * 100 pg (100 − pg ) / ng

Eftersom estimatorn pg består av en kvot mellan två slumpvariabler gäller
ovanstående estimator av standardavvikelsen endast approximativt.
Approximationen är emellertid god i aktuella fall eftersom
procentskattningarna i redovisningsgrupperna aldrig baserar sig på färre
antal observationer än 50.
Valresultatet vid val i dag
”Val idag”-fördelningarna, dvs. resultaten i ett hypotetiskt val vid
undersökningstillfället, skattas med en poststratifieringsestimator. Som
stratifieringsvariabler används röstningsalternativ vid senaste riksdagsval
(2006 var det sju riksdagspartier, övriga, ”ej röstat” och ”för unga”) samt
valkretstillhörighet (10 strata). Sammanlagt är det alltså 10×10 poststrata.
Uppgiften om röstningsalternativ i senaste riksdagsvalet inhämtas från
första intervjutillfället som intervjupersonen deltagit i PSU.
Varje person i urvalet tilldelas en ”röstningssannolikhet” som bestäms av
svaret på en fråga om intentionen att delta i ett hypotetiskt val. En
liknande fråga har ställts till ett urval strax före senaste riksdagsval där
svaren sedan jämförts med det faktiska valdeltagandet enligt röstlängden.
Estimatorn för ett partis andel av väljarkåren i ett hypotetiskt val vid
undersökningstillfället är:
∑hi
pˆ k =

N hi ˆ
M hik
Nˆ
hi

∑hi

N hi ˆ
M hi
Nˆ
hi
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där
Nhi

är antalet i region h med röstningsalternativ i vid
senaste riksdagsvalet (=poststratum hi) enligt
valresultatet.

N
Nˆ hi = nhi
n

är en skattning av Nhi, baserad på urvalet till PSU, N
är populationsstorleken, n är urvalsstorleken och nhi
är antalet i urvalet som tillhör poststratum hi.

M̂ hik =

M̂ hi =

N
∑s q j är en skattning av antalet i poststratum hi som skulle
n hik
rösta på parti k om det vore val idag, qj är
”röstningssannolikheten” för individ j och shik är de i
urvalet som tillhör poststratum hi och skulle rösta på
parti k om det vore val idag.
N
∑s q j
n hi

är en skattning av antalet i poststratum hi som skulle
rösta om det vore val idag, shi är de i urvalet som
tillhör poststratum hi.

Osäkerhetstalen (ost) – de 95-procentiga konfidensintervallen – för ”val
idag”-skattningarna för partier, partiblock och valdeltagande beräknas
enlig teorin för den generaliserade regressionsestimatorn GREG.
Vid skattningen av valresultatet vid ”val idag” antas att de lämnade
uppgifterna om röstningsalternativ vid senaste riksdagsval inte innehåller
systematiska fel. Det antas också att bortfallet är slumpmässigt, dvs. de
svarande i undersökningen kan betraktas som ett OSU från populationen.
I de fall uppgift saknas om röstningsalternativ vid senaste riksdagsval och
vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag sker en härledning av
dessa uppgifter baserat på övriga svar i undersökningen. Personer som
inte uppgivit vilket parti de skulle rösta på vid val vid undersökningstillfället (röstningssympati) antas komma att rösta på det parti de sagt sig
ha störst sympati för (partisympati – ”bästa parti”). Personer för vilka
uppgift fortfarande saknas om röstningssympati och/eller röstningsalternativ vid senaste riksdagsval fördelas med samma fördelning som de
svarande individerna har inom respektive region.

3.2

Redovisningsförfaranden

Resultaten publiceras i pressmeddelanden, statistiska meddelanden (ME60
och ME61), i tabeller på SCB:s webbplats samt i SCB:s ”Statistikdatabasen”
som kan nås på adress http://www.scb.se/psu.
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I det här dokumentet (SCBDOK) har framtagningen av nedanstående
slutliga observationsregister beskrivits.
Partisympatiundersökningen

Register
Registervariant
Registerversion

Partisympatiundersökningen
2007 maj
Partisympatiundersökningen

Register
Registervariant
Registerversion

Partisympatiundersökningen
2007 november

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 ännu.

4.3

Erfarenheter från senaste
undersökningsomgången

Arbetet har gått enligt plan.
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