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Kapitel 1 

Valu - en introduktion 

Sveriges Televisions valvakor har en uppmärksammad ställning som förmedlare 
av resultat, analyser och kommentarer vid allmänna val och folkomröstningar. 
När röstningen i vallokalerna är avslutad vidtar direktsändningen i TV samt 
valse1vice på text-TV och webbplatsen svt.se. Väljarnas utslag rapporteras och 
valutgångens viktigaste förklaringar och orsaker kartläggs. För ett medieföretag 
i allmänhetens tjänst är kvaliten i valvakornas rapporter, analyser och 
kommentarer och den samlade service som kan erbjudas allmänheten under 
valkvällarna av synnerlig vikt. Det förutsätter bland annat långsiktigt 
målmedvetna satsningar av programföretaget. 

I denna skrift redovisas en del av frukterna av det arbete som vi haft möjlighet 
att bedriva systematiskt för Sveriges Television sedan senare delen av 1980-talet 
för att utveckla ett system, Valu1, för mycket snabba, sakliga och tillförlitliga 
analyser av valresultat under valkvällarnas direktsändningar. Den nu 
föreliggande boken är den andra som vi författat om Valu. Den första, Valu -
Swedish Exit Polf utgavs 2002 på engelska och tar upp flera av de 
frågeställningar vi behandlar i det följande men innehåller även annat material 
om Valu. 

Idag förefaller det närmast självklart för allmänheten att en svensk TV-valvaka 
ska erbjuda sin publik kvalitativt säkra besked om valutgångens viktigaste 
samband och orsaker. Den möjligheten var dock klrut begränsad innan Valu:s 
TV-premiär 1991. Sveriges Television hade på 1960-talet tagit steget att 

1 Valu är förkortning för vallokalsundersökning, som är den svenska termen för engelskans 
Exir Pol/ Survey. 
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producera och publicera prognoser som baserades p,) ritkn,1de riister från ett 
,U1Hll valdistrikt, vilka tillsammans utgjorde ett slags Minisverige. Under 
valvakorna kunde allmänheten genom TV följa hur personalen i valvakestudion 
tog emot telefonrnppor1er frå11 de utvalda valdistrikten och processade dem i elen 
tidens väldiga dntorer. Valloka lerna s11ingde alltid klockan 20 och elen första 
prognosen brukade vara klar någon gl\ng efter klockan 21. Dessa prognoser kom 
så småningom genom utvecklingsarbete att bli mycket triiffsäkra och åtnjöt och 
åtnjuter hög trovärdighet hos såväl TV-tittare som politiska partier och medier. 

Analysmöjligheterna var dock begränsade. Man använde sig av geografisk 
strukturering av inrappo11erade valresultat under vakans senare delar och kunde 
på det sättet göra vissa jämförelser. Vid många val användes också 
bebyggelsetyp (storstad, tät011, glesbygd etc) och viss arbetslöshetsstatistik för 
jämförelser. Det var dock otillräckligt. Eftersom ingen hade någon djupare 
kunskap om det aktuella valets unika väljarbeteenden var det i många avseenden 
pai1iföreträdarna som skaffade sig tolkningsföreträde. En pai1iledare eller 
ledarskribent kunde, närmast ostört, öve11olka betydelsen av en framgång eller 
b011förklara orsakerna till ett bakslag i valet. Journalisterna och 
kommentatorerna i valvakorna saknade de tyngre redskapen för att ställa 
klargörande frågor och berätta för TV-publiken varför väljarna valt som de valt2

• 

Först månader eller år efter valdagen kastades nytt ljus över valet när 
valforskarna var färdiga med sina böcker med undersökningar över 
riksrepresentativa urval av väljare. Resultaten kullkastade ibland partiernas och 
ledarskribenternas påståenden, men hade inte lika lätt att nå ut till alla dem som 
tagit del av valkvällens många påståenden som hade anammats som sanningar i 
den allmänna debatten. 

Valu förändrade detta i ett slag. När röstningen i vallokalerna har avslutats 
klockan 20 - och innan resultatet från det första valdistriktet ens har 
inrapporterats - kan numera TV-publiken bö1ja ta del av en rad uppgifter och 
analyser från Sveriges Television om orsakerna till valutgången. Allt underlag 
kommer från röstberättigade som faktiskt har röstat. Vid cirka 40 
poströstningsställen och cirka 80 vallokaler har tusentals väljare - sedan de lagt 
sin röst i valet - besvarat 35-40 skriftliga frågor. Väljarna har anonymt lagt sina 
svar i förseglade Valu-boxar. Enkätsvaren har sedan överfö11s elektroniskt till 
Valu-clatabasen varefter produktionen av analyser har kunnat sta11a. 

2 Under till exempel valvakan 1988 uppgav p,111iföretriidare och andra opinionsbildare mer 
lin 20 olika viktiga orsaker till just den kviillens valresultat utan att nf1gon till1iickligt effektiv 
granskning av de mftnga påståendena kunde göras. 
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Komment_'.1torer, programleda~·e och redaktörer har alltså numera ett fungerande 
redskap for valanalyserna. V, kan exempelvis undersöka hur olika kön, åldrar 
och _yrkesgrupper har röstat och när de bestämde sig. Vi kan analysera väljarnas 
P'.'.111val, _ . personröst_ning, politikerförtroende och ideologisk vänster
hogerpos11lon. Rörligheten i valmanskåren, sambandet mellan social 
gm~ptillhörighet och pmiival, åsiktsröstning, viktiga sakfrågor för väljarna samt 
partiledarnas betydelse är andra exempel på vad som kan analyseras redan på 
valkvällen. 

Det innebär också att pm1iernas representanter, ledarskribenter och andra inte 
längre okontrollerat kan tillskansa sig tolkningsföreträde över resultaten vid 
allmänna val och folkomröstnin~ar. De kan inte längre tolka väljarnas utslag 
som ~et passa'.: dem och de kan mte längre lika lätt förgylla valframgångar och 
b011forklara förluster. I allmänhetens tjänst sätter Valu saklighetsramar och 
begränsar möjligheterna för politiska överdrifter och propaganda~ 

::,1ed Valu äJ~ det ocks~ möjligt att, under vissa villkor, producera en prognos 
over valutg~~1gen. Nar så sker publiceras prognosen när röstningen i 
vallokalerna ar avslutad - men inte förr. Huvudsyftet med Valu är dock att få 
fram analysmaterial3

• 

:' alu blev från stm1en 1991 ett analysinstrument även för partierna och för olika 
~ntressegmpper, medier, valforskare4, opinionsinstitut och andra politiskt 
mtresseracle medborgare. Sedan dess har intresset vuxit ytterligare. Valu
samarbete med Sveriges Radios Ekoredaktion, Dagens Nyheter och Göteborgs
Poste1~ m fl har inneburit att dessa medieföretag har kunnat publicera omfattm;de 
matenal ur Valu, ofta unikt sådant. 

Valu har även använts och uppmärksammats internationellt. Vid 
Europaparlamentsvalet 1999 samarbetade Valu-projektet med sina 

3 
__ Ytterligare en effekt av införandet av Yalu lir att flera av valkviillens olika moment har 

t1cl1garelagts och även fätt ett snabbare förlopp. Eftersom val analysen kan starta redan klockan 
20, oftast kombinerad med en prognos, når riksvalvakan med riksdagsvalet vanligtvis sin 
kulmen klockan 22-23, mot tidigare efter midnatt. Med kulmen avses här att riksdagsvalet 
b'.°id~ li r av~jo11 p[1 __ något/11f1gra _mandat nlir _och att partiledarna har kommenterat det nya 
~,ul.1mentanska laget. Till t1d1gareläggn111gen har liven den successivt snabbare 
11~ra?porteringen fd111 valdistrikten bidragit. lnrapprn1eringen av kommun- och landstingsval 
pagar dock en stor del av natten, vaiför uttrycket "vaka" sfttillvida frn1farande är reellt. 
4 

Några månader efter vmje val öppnas det aktuella Yalu-materialet för forskning genom att 
det deponeras hos Svensk Samhlillsvetenskaplig DatatjHnst i Göteborg (SSD). Information: 
www.ssd.gu. se I sök: "Yalu"I. 

r■ 
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motsvarigheter i övriga EU-länder. För första gången producerades ino~1 EU en 
15-nationersprognos över det nya parlamentet 1ornla sammansättning~. Detta 
samarbete är under fortsatt utveckling. V alu har även rönt ytterligare 
uppmärksamhet internationellt. Vid en internationell forskarkonferens om Exit 
Pall Surveys i Bryssel 2002 granskades Valu-metoden med positiva omdömen 
som följd6

• 

Vallokalsundersökningar är en viktig uppgift för TV-företag med public service 
i fokus. Valu har kommit för att stanna. 

□ 

5 Prognosen publicerades i SVT:s valvaka redan omkring klockan 21.15. 
6 I konferensen Exil Polis, Prediction and Analysis in Election-Night Broadcasling, under 
beskydd av EU-parlamentets talman, deltog förutom Valu-projektet ett 20-tal ledande 
forskare, bland andra Warren Mitofsky, USA, Meiko Sugiyama, Japan, Dieter Roth, 
Tyskland, och Richard Sinnot, Irland. Det redovisade materialet om Valu återfinns i huvudsak 
i Valus engelska publikation Va/11 - Swedish Exil Polis (2002). 
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Kapitel 2 

Genomförande 

Vid genomförandet av Valu indelas Sverige i ett antal geografiska regioner som 
utgörs av angränsande län. Inom var och en av regionerna är en högskolestad 
central01t. 

Antalet regioner har varierat under Valu-perioden 1991-2002. Vid den första 
vallokalsundersökningen, Valu-1991, var Sverige indelat i fem regioner kring 
högskoleo1tema Lund, Göteborg, Stockholm, Sundsvall och Luleå. Därefter har 
antalet regioner och centralo1ter varierat i enlighet med tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Antal Valu-regioner och de centralorter som använts vid 
vallokalsundersökningarna Valu-1991 - Valu-2002. 

Antal 
Vallokal s- regione 
undersökning Tye av val r Centralorter 

Valu-1991 Riksdagsval 5 Lund Göteborg Stockholm Sundsvall Luleä 

Yalu-1994 Riksdagsval 6 Lund Göteborg Växjö Stockholm Sundsvall Luleå 

Valu-994EU Folkomröstning 6 Lund Göteborg Växjö Stockholm Sundsvall Luleå 

Yalu-1995 EU-parlamentsval 4 Lund Göteborg Stockholm Sundsvall 

Valu-1998 Riksdagsval 4 Lund Göteborg Stockholm Sundsvall 

Yalu-1999 EU-arlamentsval 4 Lund Göteborg Stockholm Sundsvall 

Valu-2002 Riksdagsval 4 Lund Göteborg Stockholm Sundsvall 

Som framgår har antalet regioner från och med Valu-1995 varit fyra med samma 
central01ter: Lund, Göteborg, Stockholm och Sundsvall. 

I var och en av de geografiska regionerna har en högskolelärare engagerats som 
regional undersökningsledare. Denna fungerar på sin centra.1011 som arbetsledare 
för de upp till 70 fältombud som genomför undersökningen. De regionala 
undersökningsledama och fältombuden har rekryterats från respektive högskolas 
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institution för statistik eller närbesläktat ämne. Samtliga undersökningsledare 
och fältombud har alltså kunskaper och erfarenhet av statistisk metodik och 
stickprovsteori. Undersökningsledarna har i s1011 varit desamma över hela den 
nu aktuella perioden (tabell 2.2). 

Tabell 2.2 Regionala undersökningsledare i vallokalsundersökningarna 1991-2002. 

Re 0 ionnl Högskole- Med vid Va\u: 

Ort undersöknin!!!;ledare instillltion 1991 1994 1994EO 199.:i 1998 1999 2(Kl2 

Lund Svante Körner Statistik Ja Ju Ja Ja Ja Ja Ja 

Göteborg Margareta Westberg Statistik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stockholm Peter Mattson Pedagogik Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sundsvall Björn Jonsson Statistik Ja M 

Magnus Arner Matematik Ja Ja Ja M 

Peter Olsson Ekonomi Ja M Ja 

Beatrice Einarsson Ekonomi Ja 

Växjö Carl-Erik Sjödahl Statistik X Ja Ja X X X X 

Luleå Ulf Westber<' Statistik Ja Ja Ja X X X X 

Ko111111e11/ar: M = mentor; X= orten var inte centralort vid aktuellt Valu. 

Sedan Valu-1995 har det i Stockholm funnits en central stödfunktion7 för de 
regionala undersökningsledarnas arbete. Den främsta uppgiften har varit all hålla 
kontakt och samordna arbetet med postmästarna och valnämndsordförandena i 
utvalda poströstningsställen och vallokaler. 

Val av postkontor 8 

Att välja ut de poströstningsställen och de valdistrikt som skall ingå i Valu är en 
synnerligen grannlaga uppgift. Ett viktigt underlag vid valet av 
poströstningsställen är Postens statistik över poströstning i tidigare val9

• Utifrån 
statistiken över avgivna poströster i det senaste valet ordnas postkontoren i 
storleksordning. Inom respeklive Valu-region görs diire l'ler ell urval av 

7 Ansvarig för stödfunktionen har sedan illl'iittandet varit Conny B. Erikwlll. 
8 Med postkontor avses poströstningstiillen , d.v.s . platser inom riket diir poströs tning Uge1 
rum under Postens tillsynsansvar. 
9 Nils Johnson och Gerd Olsson vid Posten har bist{1tt Valu med denna statistik sedan l'J'JI. 
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postkontor med förhållandevis sto11 eller mycket st011 antal poströster. För de 
utval<la postkontoren bestäms så först en undersökningsperiod , fältarbetsperiod 
(se tabell 2.3). Varje postkontor tilldelas sedan en undersökningsdag med fyra 
timmar fördelade på ett förmiddags- och ett eftermiddagspass. Denna fördelning 
sker på ett slumpmässigt stift men med viss hänsyn till praktiska villkor för 
respektive postkontor. 

Tabell 2.3 Antal utvalda post kontor, fält arbetsperioder och antalet undersökningspass 
vallokalsundersökningarna, Valu-1991 - Valu-2002. 

Antal Antal 
Vallokals- utvalda undersök-
undersökning TlE av val Valdag Fliltarbets~riod kontor nin1:s2ass 

Valu-1991 Riksdagsval 15/9 12/9 - 13/9 10 20 

Valu-1994 Riksdagsval 18/9 12/9 - 16/9 18 48 

Valu-l lJ94EU Folkomröstning 13/11 9/11 - 11/11 18 36 

Valu-1995 EU-parlamentsval 17/9 11/9-15/9 10 28 

Valu-1998 Riksdagsval 20/9 14/9- 18/9 20 48 

Valu-1999 EU parlamentsval 13/6 4/6- 12/6 40 58 

Valu-2002 Riksdagsval 15/9 5/9 - 14/9 40 60 

Vid de postkontor som ingår i Valu genomförs före undersökningen en 
rekognoscering så att ansvariga undersökare får kännedom om förhållandena. 
Det gäller öppettider, yta, form, in- och utgångar, antal anställda, antal kassor, 
röstningssUillen och så vidare. Därigenom kan man planera undersökningen så 
att röstningen inte störs. 

I Valu-1991, Valu-1994 och Valu-1994EU fick fältombuden fråga varannan 
eller i vissa fall var tredje av dem som poströstat och var på väg ut från 
postkontoret. I praktiken visade sig detta vara svårt att genomföra då de röstande 
ofta kom familjevis eller i grupper. Frän och med Valu-1995 har därför samtliga 
röstande under tidsperioden givits möjlighet att fylla i fo1muläret. Detta kan vid 
köbildning innebära viss ökad risk för b011fall. 

Vid Valu -1994 och Valu- l 994EU använ<les samma urval postkontor vilket 
ledde till vissa problem och en viss felskattning i prognosen vid Valu-l 994EU. 
Vi återkommer till detta i prognoskapitlet. Vid Valu-1999 användes i stort de 
postkontor som användes vid Valu-1995 och/eller Valu-1998. Detta för att öka 
jiimförbarheten i resultaten och förbättra den prognos som beräknas inom Valu. 
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Vid Valu 2002 hade posten förändrat sin organisation, vilket innebar att 
begreppet postkontor ändrats. Det medförde att jämförelser med tidigare års 
urval försvårades. 

Antal insamlade formulär i postkontoren vid respektive Valu framgår av tabell 
2.4. Andelarna vägrare grnndas på fältombudens bedömningar. Om fältombuden 
antecknar information om vägrarna kan detta äventyra acceptansen av Valu. 

Tabell 2.4 Antal insamlade formulär från poslkontor i vallokalsundersiikningarna, 
Yalu-1991 - Yalu-2002. 

Vallokals- Antal utvalda Antal insamlade Uppskattat 
undersökning Typ av va l kontor forrnu!Lir bcll1fall (%) 

Valu-1991 Riksdagsval 10 450 35 

Yalu-1994 Rik,;dagsval 18 1920 30 

Yalu-1994EU Folkomröstning 18 1553 40 

Valu-1995 EU -p,1 rlamentsval 10 828 40 

Yalu-1998 Riksdagsval 20 2555 30 

Valu-1999 EU parlamentsval 40 2435 25 

Valu-2002 Rikscfa.,sval 40 2575 25 

De vid postkontoren insamlade formulären överförs till Valu:s centrala databas. 
Det skedde i Valu-1991 genom faxöverföring och instansning. Efter I 991 har 
fältombuden registrerat koderna för ifyllda blanketter och svarsuppgifter direkt 
på den 011 där undersökningspasset ägt rum. De inregistrerade uppgifterna har 
därefter överfö1ts via tonsignalering till Valu-basen i Stockholm. 

Val av valdistrikt 

Vid val delas Sverige in i ett antal valdistrikt. Den geografiska storleken på 
valdistrikten har varierat alltsedan vallokalsundersökningarna staitade. Även 
storleken, dvs antalet röstberättigade i valdistrikten, varierar mellan respektive 
val. Riksskatteverket (RSV), som var valmyndighet t.o.m. valet 1998, och 
därefter den nya Valmyndigheten, har bistått Valu med förteckning över aktuell 
indelning i valdistrikt. I va1je valdistrikt finns en vallokal. 
Vid genomförandet av Valu görs ett urval av ett antal valdistrikt och därigenom 
väljs även respektive vallokal. Valdistrikt som skall väljas vid respektive Valu 
fördelas på de olika regionerna efter regionernas storlek. Det innebiir att det 
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väljs färre valclistrikt från regioner som innehåller ett mindre antal 
röstberättigade och fler valdistrikt från regioner med många röstberättigade. 
Inom respektive region väljs därefter slumpmässigt de valdistrikt som skall ingå 
i Valu. 

När valclistrikten utvalts genomförs en rekognoscering i vaije utvald vallokal så 
undersökarna vet hur vallokalen ser ut vad avser öppettider, yta, form, in- och 
utgångar, röstningsställen och så vidare. Därigenom kan undersökningen 
genomföras utan att störa röstningen. I de utvalda distrikten väljs under
;ökningspass inom vilka de som röstar får fylla i Valu-formuläret. I Valu-1991 
användes två undersökningspass, ett fönniddagspass om två timmar och ett 
eftermiddagspass om en timma. Vid Valu-1994 användes dessutom, i 16 av de 
50 utvalda valdistrikten, ett kvällspass om en halvtimma för att kunna avgöra 
om de som röstade sent på dagen på något avgörande sätt skilde sig från övriga. 
Då någon sådan skillnad inte kunde påvisas har kvällspasset utgått i de Valu 
som genomfö1ts därefter. 

Vid Valu-1994EU användes ett förmiddagspass om två timmar och ett 
eftermiddagspass om en timma. Också vid Valu-1995, och allt sedan dess, 
valdes slumpmässigt ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass. Total 
undersökningstid i respektive vallokal har varit tre timmar, förntom vid Valu-
1994 där den var tre och en halv timma i 16 vallokaler. 

Vid Valu-1999 användes i stmt de valdistrikt som användes vid Valu-1995 
och/eller Valu-1998. Detta för att öka jämförbarheten i resultaten och förbättra 
den prognos som beriiknas inom Valu. De cl istrikt som utvalts vid Valu-1999 
användes som utgångspunkt för urvalet vid Valu-2002. 

Det antal formulär som insamlats i vallokalerna, framgt1r av tabell 2.5. De i 
tabellen angivna andelarna vad avser vägrare baseras på fältombudens 
bedömningar. Om information om vägrare skulle noteras skulle detta kunna 
påverka acceptansen av Valu. 

De insamlade formulären har förts över till den centrala Valu-clatabasen enligt 
samma metod som tidigare redovisats för poströstningsställena. Vid 
genomförandet av Valu har det ibland visat sig svå!t att skilja ut röstande vid de 
vallokaler som skall ingti i Valu. Speciellt svi\Jt har detta varit i Stockholm. 
Avsevilrda hinder har förekommit. Vid exempelvis Valu-1991 var det omöjligt 
att särskilja de riistande i det utvalda valdistriktet Matteus I från de röstande i 
valdistrikten Maltcus 2. 3. 4 och 5 på grund av att dessa distrikts vallokaler 
fanns i rem n1lraliggamle klassrum i en och samma skolbyggnad. Då det var 
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omöjligt att genomföra undersökningen i korridoren mellan klassrummen fick vi 
sätta upp ett tält på skolgården och genomföra undersökningen där. Röstande 
från samtliga fem distrikt kom att blandas och det var omöjligt att vid 
undersökningstillfållet särskilja dem åt. Denna typ av problem kan dock lösas 
med hjälp av statistisk metodik och vi återkommer till frågan i kapitlet som 
behandlar prognosmodellen. 

Tabell 2.5. Antal insamlade enkäter från vallokaler i Valu-1991- Valu-2002. 

Vallokals- Antal utvalda Antal insamlade Uppskattat 
undersökning Typ av val valdistrikt fo1mulär bortfall(%) 

Valu-1991 Riksdagsval 26 2279 25 

Valu-1994 Riksdagsval 50 5!04 20 

Valu- l 994EU Folkomröstning 45 3961 30 

Valu-1995 EU-parlamentsval 30 2618 25 

Valu-1998 Riksdagsval 60 6351 20 

Valu-1999 EU parlamentsval 80 4505 15 

Valu-2002 Riksdagsval 80 6411 20 

Ko1111111111tar: I S1ock holmsomrJde1s v,ddistrikl stiilldes e.x1ru fn\gor om det regionala s:\ 
kallnde Dennispnketet (1rutikpoliri ·k1 beslut) i V.du 1994EU. För u11 fä tillriickligt underlag för 
am1l~· av des ' Il fn'tgor utvaldes slumprn1lssigt yuerligare en undersllkning,;timme. De 229 
formuliir ·om in ·,unlndes under denm, extnt timme ingår inte i den redovi ·ude siffran, ime 
heller i underlaget för prognostiseringen av resultatet i folkomröstningen om EU. 

Överföring av data från formulären till Valu-systemet 

De i postlokalerna respektive vallokalerna insamlade fo1mulären måste föras 
över till Valus databearbetningssystem för analyser och prognoser. I Valu-1991 
skedde överföringen genom att de insamlade formulären efter 
undersökningspassen faxades, eller i Stockholmsregionen kördes per bil, från 
insamlingsstället till en stansningscentral. Där överfördes de insamlade 
uppgifterna till ett datamedium, som lämnades över till Sveriges Television och 
där lästes in i den centrala Valu-databasen. Vid senare Valu har fältombuden 
tonsignalerat från undersäkningsställena med hjälp av knapptelefoner till ett 
centralt talsvarsystem. Från detta har data överföJts via modem till Valu
databasen. 

Dataöverfödngarna har i regel gått bra, men med ett viktigt undantag, Valu-
1994EU. Vad som hände då och effekterna därav redovisas i kapitlet om Valu-
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prognoserna. Ytterligare en allvarlig händelse inträffade när en av våra 
undersökare hade avslutat undersökningspasset vid en postlokal och begav sig 
till det ställe där enkätsvaren skulle överföras till centrala Valu. Plötsligt 
uppenbarade sig en väskryckare som stal alla f01mulären - och de är tyvärr 
fo1tfarande borta! 

□ 

i---------------------[11 
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Kapitel 3 

Valu-prognoser 

Väl inne i Valu-systemet används data frän de insamlade formulären för att ge 
bakgrundsmaterial till analyserna som sker under Sveriges Televisions valvakor. 
Med hjälp av Valu har omfattande analyser av respektive valresultat kunnat ske 
direkt i tv-sändningen. Syftet med Valu är i första hand att möjliggöra sådana 
sakliga och kvalitativa analyser, inte att att göra prognoser över valresultaten. 
Det hindrar inte att även sådana har publicerats vissa är 10

• 

De tabeller, diagram och andra figurer som skall producerns ur Valu fastställs av 
Sveriges Television 11

• Samtliga tabeller, diagram och figurer som skall 
publiceras i valvakorna förbereds av Sveriges Televisions kommentatorer, 
redaktörer, producenter, grafiker m fl. Huvuddelen av materialet i valvakorna 
används av Sveriges Televisions expe11kommentatorer 12

• 

Hur väl stämmer Valu? 

För att kontrollera tillförlitligheten i Valu jämförs de faktiska valresultaten i de 
utvalda valdistrikten med det resultat respektive valdistrikt fick vid 
enkätundersökningen i Valu. De poströstande som deltar i Valu kan inte 
kontrolleras på ett liknande sätt då något faktiskt valresultat inte finns att 
jämföra med. Jämförelserna har givit vid handen att resultaten i de utvalda 
valdistrikten i Valu i huvudsak stämmer väl överens med det faktiska valresultat 
i motsvarande valdistrikt. 

10 Ansvariga för Valu-datasystemet är Per Näsman samt Anders Ljungström och Lennart 
Claesson. Per Näsman och Anders Ljungström har deltagit i samtliga Valu och Lennart 
Claesson alltsedan Valu-1994. 

11 Ansvarig inom SVT för Valuprojektet är Hans Hernborn. 

12 SVT:s expertkommentatorer alltsedan Valu introducerades 1991 är Sören Holmberg och 
Torbjörn Thedeen. 



2.t VALU 

Den faktiska andelen poströster vid aktuellt val kan inte anges förr~in i efterhand. 
Kontroll mot poströstningsandelen kan alltså bara ske via historiska data. Under 
den aktuella Valu-perioden har den vid postkontoren erhållna andelen formulär 
överensstämt någorlunda väl med den faktiska andelen poströster, utom vid den 
första undersökningen Valu-1991 (Tabell 3.1). Den åtgärd som vidtogs efter 
Valu-1991 var att öka antalet post kontor i urvalet, vilket alltså givit önskat 
resultat. 

Tabell 3.1 Faktisk andel poströster och andel i Valu insamlade frågeformulär på de 
utvalda postkonloren. 

Vallokals- Faktisk andel Andel i Valu insamlade formuliir 
undersökning Typ av val poströster(%) vid utvalda postkontor (%) 

Valu-1991 Riksdagsval 36,8 16,5 

Valu-1994 Riksdagsval 35,6 27,3 

Yalu-1994EU Folkomröstning 34,6 28,2 

Valu-1995 EU-parlamentsval 22,9 24,0 

Valu-1998 Riksdagsval 31,2 28,7 

Valu-1999 EU parlamentsval 32,4 35, I 

Yalu-2002 Riksda 0 sval 29,8 28,3 

För de poströster som samlats in kan motsvarande jämförelse som för 
valdistrikten inte göras. Här försöker vi istället bedöma tillförlitligheten genom 
att se på fördelningen bland de Valu-enkäter som lämnats in. Får vi förväntat 
antal och hur ser pat1ifördelningen respektive bytarmatrisen ut? Vi kan med 
hjälp av vad de röstande uppgivit om tidigare partival få en uppfattning om 
swingen 13 ibland väljarna. En svårighet är att på förhand avgöra om den erhållna 
andelen poströster kommer att stämma med den faktiska andelen poströster vid 
samma val; denna andel kan inte säke11 fastställas i förhand. 

Problemen kan illustreras med pat1iet ny demokrati vid Valu-1991. Pai1iet var 
nybildat inför riksdagsvalet 1991 och det fanns inga jämförelsesiffror från 
resultat i tidigare val att tillgå. När "rimligheten" i det resultat vi fått vid 
postkontoren skulle kontrolleras visade det sig att partiet fått en mycket stor 
andel av de röster som insamlats från postkontoret i Sala. Pa11iet hade i Valu-
1991 en röstande! på 23.6 procent på postkontoret i fråga, något som först 

13 Swing, ursprungligen ett engelskt uttryck för förändringar jlimfö1t med senast j,imförbara 
val; svensk synonym: val vind. 
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verkade orimligt. Det visnde sig dock att partiet hade haft ett valmöte intill 
postlokalen alldeles före Valus undersökningspass. Åtskilliga som varit och 
lyssnat på valmötet hade uppenbarligen genast gått och röstat i postlokalen 
vilket förklarade den höga andelen för ny demokrati. I valvakan visade dock 
Valu-1991 korrekt storleksordning för ny demokratis andel av rikets väljarkår. 

Som tidigare betonats är huvudsyftet med Valu att ge analysunderlag under 
valkvällen och för eftervalsdebatten. Med Valu kan man dock också producera 
en prognos över valresultatet. Denna prognos har vissa år publicerats i Sveriges 
Televisions valvaka. Andra år har så inte skett. 

Valu-prognosen baseras på jämförelser mellan de utvalda valdistriktens 
valresultat vid tidigare val och vad de utvalda personerna i valdistriktet uppger 
sig ha röstat på i det aktuella valet. Jämförelsen ger möjlighet att skatta den 
aktuella swingen i respektive valdistrikt. Fler möjligheter att beräkna swingen 
finns. Det faktiska valresultatet i tidigare val samt vad de utvalda personerna 
säger sig ha röstat på i det senast föregående valet är då utgångspunkter för 
jiimförelsen. 

Pli. delta siitt fär maa också en kontroll av om urvalet av individer i re, pektive 
val.di strikt är representativt för valdistrlktet genom au jämföra vad de har rmgivi t 
au de röstat pli i enaste val med det fakti ka valresultalet i valdistrik.!et. 
Metoden ger också swingen för vmje individ och därigenom för hela urvalet. 

Valu-systemet beräknar alltså två mått på swingen för de utvalda valdistrikten. 
En swing där de utvalda personernas partival i det aktuella valet jämförs med det 
faktiska valresultatet vid det föregående valet och en swing där jämförelsen i 
stället sker mot vad de själva uppger att de röstat på vid det föregående valet. De 
mått på swingen som erhålls vägs upp till riksnivå med hjälp av vikter svarande 
mot valdistriktets- och Valu-regionens storlek. 

Swingen i valdistrikten vägs ihop med elen skattade swingen i rö tema avgivna 
på PO ' lkontoren. Denna poströst wing kan endast baseras på vad de utvalda 
personerna angivi t i fråga om hur de röstat i sena t föregående va l och i det nu 
akt uella val,et. Ingen knytni ng till resultat i något valdistrikt kan göra för Valu
form ulär som insamlats på poströstningssfällena. Vid ihopvägning HV de wingar 
som beräknots i valdis trikt respektive po tkqntor har anväm olika 
viktsfunktioner baserade på det antal Valu-formulär som insamlats vid 
respektive typ av lokal. Vad den beskrivna viktningen innebär för Valu- y. temet 
framgår av de följande tabellerna där den ovägda partifördelningen jämförs med 
prognosresultatet respektive aktuellt valresultat. 

I■ 
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Valu-1991 

Valu-1991 var den första vallokalsundersökningen någonsin i Sverige. Eftersom 
inga erfarenheter fanns fick Valu-systemet byggas från gmnden. Någon prognos 
över valresultatet publicerades inte i valvakan i Sveriges Television. Internt 
inom Valu-1991 beräknades dock en viktad prognos över pat1ifördelningen. En 
jämförelse mellan de ovägda pat1iandelarna, de viktade partiandelarna och det 
faktiskt erhållna valresultatet redovisas i tabell 3.2. 

Tabell 3.2 Ovägd andel röster, viktad andel röster och faktiskt valresultat vid 
riksdagsvalet 1991. 

m C fp s V mp kd nyd övr 

Ovägd andel 24,0 7,0 9,8 35,8 6,2 3,9 6,4 6,1 0,8 

Viktad andel 26,8 6,6 10,l 32,3 5,8 4,1 6,5 6,9 0,9 

Faktiskt valresultat 21 ,9 8,5 9,1 37,7 4,5 3,4 7 ,2 6,7 1,0 

Det kan noteras att vägningen ger ett sämre resultat i jämförelse med de ovägda 
pai1iandelama. Det var alltså tur att ingen Valu-prognos presenterades i 
valvakan. I stället publicerades en skattning av förändringen från föregående val, 
den så kallade tendensen. Avsikten vai· att i stora drag visa riktning och 
storleksordning för pai1iförändringama. Den presenterade tendensen och den 
faktiska swingen framgår av tabell 3.3. 

Tabell 3.3 Prognostiserad tendens och faktisk swing vid riksdagsvalet 1991 
i jämförelse med riksdagsvalet 1988 

m C fp s V mp kd n~d 

Valu-tendens +0,5 -0,6 -2,0 -6,2 -0,6 -1,2 +4,0 +6.1 

Faktisk swini +3.6 -2,8 -3, 1 -5,5 -1,3 -2,1 +4,2 +6.7 

Sammanfattningsvis fungerade viktssystemet inte så bra vid Valu-1991. De stora 
avvikelserna fanns företrädesvis bland de borgerliga pai1ierna. Valu-1991 
lyckades inte tillräckligt bra prognostisera den stora rörligheten inom det 
borgerliga blocket. 
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Valu-1994 

Inför Valu 94 utökades antalet undersökningsplatser och de fördelades över riket 
på ett bättre sätt än vid Valu-1991. Vid Valu-1994 valde Sveriges Television att 
vid vallokalernas stängning publicera en prognos över röstandelar för partierna. 
Den presenterade, viktade Valu-prognosen visade sig också vara klart bättre än 
de ovägda partiandelarna i rådata (tabell 3.4 ). 

Tabell 3.4 Ovägd andel röster, viktad Valu-prognos och faktiskt 
valresullat vid riksdagsvalet 1994. 

m C re V me kd nld övr 

Ovägd andel 24,4 6,0 8,4 42,4 7,1 5,8 6,4 1,0 0,7 

Valu-prognos 22,0 8,4 8,4 43,7 6,5 5,4 4,2 0,9 0,5 

Faktiskt valresultat 22.4 7,7 7,2 45,3 6,2 5.0 4,1 1.2 1,0 

Valu-1994EU 

Valu-1994EU avsåg folkomröstningen om Sveriges inträde i Europeiska 
unionen. Här fanns tre alternativ att lägga sin röst på: Ja, Nej och Blankt. Den 
intressanta jämförelsen mellan ovägd andel röster, vägd Valu-prognos och 
faktisk erhållet valresultat framgår ur tabell 3.5. 

Tabell 3.5 Ovägd andel röster, andel röster i den viktade Valu-prognosen 
och faktiskt valresultat vid folkomröstningen om EU 1994 

Ja Nej Blankt 

Ovägd andel 57,7 40,9 1,4 

Valu-prognos 57,6 41,0 1,4 

Faktiskt valresultat 52,3 46 ,8 0,9 

Som framgår av resultaten fanns en stor missvisning i Valu-1994EU. Andelen 
Ja-röster överskattades. Den genomförda viktningen medförde heller inte någon 
förbättring jämfört med de faktiskt erhållna andelarna. 
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Huvudorsaken var att Valu-systemet vid överföring av data drabbades av ett 
teletekniskt b011fall som inte kunde pareras i tid. En av de datorer som samlade 
upp formulärsvar för vidare överföring till Valu-systeme1 drabbades av 
stillestånd när överföringen kulle ske. På detta sätt kom 788 formulär in amlade 
i valdistrikt från norra Sverige och 25 formulär insamlade på ett postkontor i 
Luleå inte att överföras till den centrala Valu-databasen. Formulären kom därför 
inte att ingå i prognosunderlaget. 

Den ovägda andelen Ja-röster sjönk med 1,5 procentenheter när de 
"borttappade" formulären så småningom dök upp och kunde läggas in i Valu
systemet. Den viktade prognosen hade påverkats i ännu större utsträckning. 

Valu-1994EU var den första vallokalsundersökningen i Sverge där man försökte 
progno tisera va1resultatet i en folkomrös1ning. Val där man saknar jämförelse
bakgrund är betydligt svårare att progno tisera än till exempel riksdagsval där 
man utgår från pa11iernas förändringar från föregående val. 

Valu-1995 

Med anledning av det teletekniska bo11fallet vid Valu- l 994EU förbättrades 
kontrollsystemet inför Valu-1995 (EU-parlamentsvalet), och inga problem med 
öve1föring av formulär uppstod. Ett problem inför Valu-1995 var dock att 
försöka uppskatta valdeltagandet och hur den gjorda uppskattningen skulle 
påverka Valu-prognossystemet. 

Tabell 3.6 Ovägd andel röster, viktad Valu-prognos och faktiskt valresultat 
vid EU-parlamentsvalet 1995. 

111 C re s V rne kd övr 

Ovägd andel 23,9 5,4 6,5 26,1 14,3 17,7 3,3 2,8 

Vnlu-prognos 21,8 7,3 5,2 29,9 11,9 17 .2 3,H 2,9 

Faktiskt vnlresultat 23,2 7,2 4,8 28,1 I 2,9 17 ,2 3,9 2.7 

Prognossystemet visade sig fungera mycket viil vid Valu-1995 . Vallokalsumler
sökningen klarade av att prognostisera det faktiska valresultatel på ett mycket 
bra sätt trots att fördelningen av paitiandelar i EU-parlamentsvalet 1995 kom att 
skilja sig kraftigt från de paitiandelar som erhållits vid riksdagsvalet 1994. 
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Valu-1998 

Vid Valu-1998 insamlades över 8.900 fonnulär. Cirka 6.000 av dem samlades in 
utanför vallokaler på valdagen. På grund av den stora mängden formulär 
försenades öve1föringen av formulär till Valu-systemet och 401 formulär som 
insamlats på valdagen kunde inte överföras till Stockholm i tid för att ingå i 
prognossystemet. Det påverkade dock inte prognosens utfall. 

Tabell 3.7 Ovägd andel röster, viktad Valu-prognos och faktiskt valresultat vid 
riksdagsvalet 1998. 

m C re s V me kd övr 

OvHgd andel 24,7 4,6 6,3 32,0 13,8 5,4 11,2 2,1 
Valu-prognos 21,8 6,0 5,6 35,4 13,3 4,9 10,5 2,5 
Faktiskt valresultat 22,9 5,1 4,7 36,4 12,0 4,5 11 ,8 2,6 

Valet 1998 var ett vanligt riksdagsval och Valu-systemet fungerade bra. 
Viktsfunktionen som användes vägde in förändring dels från riksdagsvalet 1994, 
dels från EU-parlamentsvalet 1995. 

Valu-1999 

Inför EU-parlamentsvalet 1999 diskuterades det förväntade valdeltagandet i 
medierna och man var i sto11 överens om att det skulle bli högre än vid det 
tidigare EU-parlamentsvalet 1995. De av undersökningsinstituten gjorda 
opinionsundersökningarna tydde också på det. Men det blev tväitom. 

En större andel väljare valde dock att rösta på posten vid detta EU-parlamentsval 
jämfört med vad som skett vid EU-parlamentsvalet 1995. Det hade vi räknat 
med och även anpassat fältarbetsperioden. Valu och dess prognossystemet 
fungerade också mycket väl, vilket framgår av tabell 3.8. 
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Tabell 3.8 Ovägd andel röster, viktad Valu-prognos och faktiskt valresultat 
vid EU-parlamentsvalet 1999. 

m C fe s V me kd övr 

Ovägd andel 20,4 5,1 15,2 23,9 17,2 10,0 7,6 0,5 

Valu-prognos 19,6 5,4 14,7 25,3 16,6 9,7 8, I 0,5 

Faktiskt valresultat 20,7 6,0 13,9 26,0 15,8 9,5 7,6 0,5 

Valu-2002 

I vallokalsunder ökningen vid riksdagsvalet 2002 ägnades stor tid åt urvnlet av 
postlokaler och valdi trikt. Po ten hade förändrat sin organi mion vi lket 
påverkade po 1rös1ningen och urvalet. Valu-2002 är den 1örsta undersökningen 
hi1LiUs med 8.936 enkätsvar från 40 pos1lokaler och 80 valdistrikt. Valu-2002 
fungerade väl och de skillnader som uppmättes mellan det faktiska slutgiltiga 
valresultatet och Valu-2002-prognosen var godtagbara. 

Tabell 3.9 Ovägd andel röster, viktad Valu-prognos och faktiskt valresullat vid 
riksdagsvalet 2002. 

m C fe s V me kd övr 

Ovägd andel 13,3 6,4 14,6 38,2 11,1 6,0 8,0 2,4 

Valu-prognos 15,2 6,8 13,0 37,3 10,0 5, I 9,3 3,3 

Faktiskt valresultat 15,3 6,2 I 3,4 39,9 8,4 4,6 9,1 3.1 

Ett problem med viktningen i Valu-systemet som uppträtt vid alla pa11ipolitiska 
val utom ett - EU-parlamentsvalet 1995 - är att prognossystemet inte lyckats 
prognostisera socialdemokraternas pa1tiandel. Underskattningen av s-andelen 
ligger i runda tal mellan en och två procentenheter oavsett vilken 
viktningsmetod som använts. 

Förklaringen till fel kattningen kan ligga utanför prognossys1emet. Bortfallet, 
det vill säga andelen som vägrar fylla i enkäten kan vara något större bland 
socialdemokrater än för övriga pa1tier. Av etiska skäl sker ingen systematisk 

11 

Il 

l 
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kai1läggning av b011fallet, varför det dock är svåi1 att belägga hypotesens 
riktighet för vallokalsundersökningarna. Kommande Valu får försöka lösa 
frllgan genom att ytterligare undersöka andra viktningsfunktioner. 

□ 

l 
. I■ 
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Kapitel 4 

Frågeprecision 

Ett problem i alla frågeundersökningar är svarsbortfall på enskilda frågor. 
Svarspersoner hoppar över och besvarar inte alla frågor som ingår i en studie. 
Problemet kan misstänkas vara speciellt stort när vi har att göra med Valu
studierna som innefattar att vi avkräver snabba svar på stående fot av 
svarspersonerna. Tiden för efte1tanke blir begränsad. Vid tveksamhet kan det 
vara lätt att hoppa över en besvärlig eller närgången fråga. Etfarenhetema från 
våra hittills sju Valu-studier visar dock att det är ett litet problem. Svarsbortfallet 
i fonn av att deltagarna i Valu inte besvarar enskilda frågor är mycket litet när 
det gäller politiska frågor som t ex hur man röstar, grad av politike1fö1troende, 
ideologisk position på vänster-högerskalan eller åsikt om EU eller EMU. 
Andelen personer som hoppar över politiska frågor av detta slag i Valu har i alla 
undersökningarna hållit sig kring beskedliga 3-4 procent. Det är ungefär samma 
storlek ordning på bo11fallet om man har på motsvarande frågor i 

d ""k . 14 I SOM .. . IS Valun erso nmgarna oc 1 -ma.tnmgama . 

När det däremot gäller bakgrundsfrågor om de svarandes kön, ålder och yrke 
visar sig svarsbo1tfallet i Valu-studierna vara relativt stort, ibland upp emot tio 
procent (se tabell 4.1). I SOM-undersökningarna, som liksom Valu bygger på 
enkätsvar, brukar svarsbo1tfallet hålla sig under en procentenhet när det gäller 
uppgifter om kön och ålder. Det stora svarsb01tfallet för åldersuppgiften i Valu
studierna kan eventuellt till en del förklaras av att Valu när det gäller ålder har 
bett svarspersonerna själva fylla i de två sista siffrorna på det år när de föddes, 
alltså "När är Du född? 19 - - ". Svarsbortfallet när det gäller könstillhörigheten 
är något lägre i Valu än för ålder och yrke, men ändå relativt st01t, fem procent i 
genomsnitt. Frågan om könstillhörigheten har oftast varit placerad som första 
fråga i Valu-enkäterna, och det kan ha varit ett problem. I Valu 2002 placerades 

14 
Valundersökningurna genomförs sedan 1950-talet av Sta1istiska centralbyrån och 

Sta1.we1enskupliga i11s1 itutionen vid Göteborgs universitet. De omfottar urval om cirka 3000-
4000 r(is1berli1tigde personer som intervjuas vid hembesök. Sören Halmberg är huvudansvarig 
för Valundersökningarna sedan riksdugsvalet 1979. 
15 

SOM-undersökninga111u. med b,L~ vid Gö1eborgs univer. ite1 stanacle 1986 och genomförs 
5rligen som enkl!ts1udie r med perl(onurval o mfä tt,u1de 3000-6000 personer M n hela Sverige i 
fildrurna 15-XS fl r. An.~v.irigu för SOM-studierna ii r Sören Holmberg, Le nm111 , ilsson och 
Lcnnan Weibull. 
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köns- och åldersfrågorna längre in i enkäten, och då blev svarsb011fallet lägre -
endast 2 procent i båda fallen. Det förhållandevis stora svarsbo11fallet när det 
gäller yrkes uppgiften i V alu - i genomsni It 8 procent - är mindre 
anmärkningsväi1. Motsvarande b011fall brukar hålla sig kring 5-6 procent i 
SOM:s enkätundersökningar. I Valundersökningama, som inte bygger på 
självifyllda enkäter utan på intervjudata, är svarsbortfallet på yrkesfrågan oftast 
mycket lägre, kring 1 procent. 

Tabell 4.1 lnternborfall. Andel uppgift saknas för kön, ålder 
samt yrkesgrupp i Valu-mätningarna (procent) 

Riksdussvul Folkomröstnins 
1991 1994 1998 2002 1994 

Kön 6 4 4 2 4 
Ålder 8 4 6 2 6 
Yrkesgrupp Il 9 6 6 8 

Europaparlament ·val 
1995 1999 

4 7 
IO 10 
8 5 

Kommentar: Resultaten bygger på Valu-mätningar respektive valår. "Uppgift saknas" betyder 
att svarspersonema har hoppat över och inte besvarat den relevanta enkätfrågan. Andel 
personer som angav "aldrig yrkesarbetat" bland personer som besvarade yrkesgrupps frågnn 
var 4 procent 1991, 6 procent 1994 (riksdagsval), 7 procent 1994 (folkomröstning), 5 procent 
1999 och 4 procent 2002 . 

Svarsbortfallet på de politiska frågorna i Valu är så begränsat att det knappast 
kan åstadkomma några nämnvärda skevheter i resultaten. Bortfallet när det 
gäller de sociala bakgmndsfrågoma är större och kan i princip bidra till att 
smärre skevheter uppstår om det är vissa grupper, som t ex äldre eller arbetare, 
som i första hand hoppar över och inte besvarar ålders- och yrkesfrågoma. 
Skevheter av detta slag drabbar dock i så fall enbai1 de social variablerna och 
inte mai·ginalfördelningarna för de viktiga politiska variablerna där internbort
fallet vai· ringa. 

Den största potentiella felkällan i Valu är emelle11id inte internbortfallet för 
olika frågor. De största felvisningarna riskerar vi att få via själva urvalet av 
röstlokaler och svarande, och via det relativt omfattande bortfallet av svarande 
vid vallokalerna. Har vi otur kan ett snett urval och det 25-30-procentiga 
b011fallet av svarande ge upphov till mycket större snedvridningar i Valu
resultaten än det i sammanhanget begränsade internbo11fallet. Det bör vi hålla i 
minnet när vi nu övergår till att studera träffsäkerheten i Valu. Vi kall 
undersöka hur representativa Valu-deltagarna är när det gäller att avspegla den 
bakomliggande väljarkåren med avseende på tre sociala variabler - kön, iHder 
och yrkesgmpp - och fyra politiska variabler - pai1ival, personröstning, 
politike1förtroende och ideologisk vänster-högerposition. 
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Tabell 4.2 Fördelning av Valudeltagare efter kön, ålder och yrkesgrupp (procent) 

Fo lkom- Europa-
Riksdm.:sval röstn ing eurlument val 

Social 1,;rupp 1991 1994 1998 2002 1994 1995 1999 

Kön 
kvinna 47 50 51 52 48 51 51 
man 53 50 49 48 52 49 49 

Ålder 
18-30 27 29 24 24 30 25 21 
31 -50 40 38 37 37 38 38 34 
51-65 21 21 24 26 20 21 27 
65+ 12 12 15 13 12 16 18 

Yrkesgrupp 
tjHnsteman 52 48 52 51 51 62 61 
arbetare 38 42 38 40 41 30 29 
företagare 8 9 9 8 7 7 9 
jordbrukare 2 I I I I I I 

Ko111111e11tar: Resultaten bygger på Yalu-mätningarna respektive valår. Frågan om yrkesgrupp 
innehöll sammanlagt elva olika yrkeskategorier, som lagts samman till fyra grupper. 

Vi börjar med de sociala variablerna. Resultaten i tabell 4.2 visar Valu
dellagarnas sammansliltning när det gäJler kön , ålder och yrkesgrupp i de sju 
Valu- tudier som genomförts. Jämförel ematerialet hämtar vi från statistiska 
centralbyråns omfattande valdeltagandeundersökningar (kön och ålder) och från 
Val - och SOM-undersökningarna (yrkesgrupp). Frågorna om yrkesgruppstill
hörighet är utfonnade pll samma sätt i Val- och SOM-undersökningarna som i 
Valu- tudiema. Svarsper onerna har presenterats en lista med elva preciserade 
yrke grupper och ombett ange vi lken av dem hon eller han tillhör, alternativt 
tillhörde när det gäller pensionerade personer. 

När det gäller könstillhörighet visar Valu-resultaten på en jämn fördelning med 
som max en avvikel e på ±3 procentenheter frlln en exakt 50/50-fördelning. 
SCBs tudier visar också pli en jämn könsfördelning bland röstande väljare, men 
med en svag övervikt för kvim1or efter om det del finns fler kvinnor bland 
röstberättigade svenskar, och att kvinnor sedan valet 1976 tenderar att ha ett 
högre valdeltagande än män i riksdagsvalen. I folkomrö 111ingen 1994 och i 
Europaparlamenlsvalen visar SCBs data all männen hade ett något högre 
valdeltagande än kvinnorna men totalt sett var det något ner kvinnor än män 
som röstade även i dessa val. SCBs exakta resultat visar på en mycket jämn 
kön fördelning med 51/52 procent kvinnor och 48/49 procent män bland de 
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röstande i riksdagsvalen och en 50/50 fördelning vid folkomröstningen 1994 och 
i Europaparlamentsvalen 1995 och 1999. 

Resultaten när det giiller åldersfördelningen bland Valu-deltagarna visar på e11 
systematisk skevhet i så måtto att andelen yngre röstande iir överrepresen~erade i 
Yalu medan de äldsta väljarna är underrepresenterade. SCBs data visar a11 
andelen unga röstande (18-30 år) brukar utgöra 16-20 procent i riksdagsvalen; i 
Valu utgör de mellan 24 och 29 procent vid riksdagsvalen. Andelen iildre väljare 
(65 år och uppåt) omfattar enligt SCBs studier 22-23 procent av de röstande i 
riksdagsvalen; i Yalu utgör de enba11 12-15 procent. Samma mönster med en 
överrepresentation av yngre röstande och en underrepresentation av äldre kan 
också iakttas i Valu-studierna i samband med folkomröstningen 1994 oct, 
Europaparlamentsvalen 1995 och 1999. Andelen unga röstande överskattas med 
7- IO procentenheter samtidigt som andelen iildre röstande undersk,Htas med 8. 
lO procentenheter. En spekulativ förklaring kan van~. att resultatet 1 __ huvudsak 
åstadkommits via bo11fall utanför vallokalerna. Aldre väljare tmner de1 
jobbigare att stanna och eventuellt leta efter glasögonen och sedan fylla i en 
enkät än yngre väljare som dessutom inte lika ofta behöver anviinda glasögon. 

Utfallet när det gäller yrkesgrupp visar också på en systematisk snedhet i Valu
resultaten. Väljare som uppger att de tillhör tjiinstemannagruppen tenderar a11 
vara överrepresenterade i Yalu medan arbetare är underrepresenterade 
Företagare och jordbrukare däremot är representerade i ungefär ri~tiga 
propo11ioner. Vad som iir riktiga proportioner kan naturligtvis diskuteras. V, rö1 
oss med ett subjektivt mått där svarspersonerna sjiilva avgör vilken yrkesgrupp 
de anser att de tillhör. Resultaten från Valundersökningarna visar att andelen 
tjänstemän bland röstande väljare brnkar hålla sig kring 44 procent i 
riksdagsvalen medan andelen röstande som själva klassificerar sig som arbetare 
brukar vara 46 procent. I Valu-studierna har andelen tjänstemän vant mellan 4i 
och 52 procent i riksdagsvalen och andelen arbetare mellan 38 och 42 procenl 
Resultaten från Europaparlamentsvalen visar på samma tendens , dvs er 
öve1Tepresentation av tjänstemi.in och en underrepresentation av arbetare - äver 
om andelen röstande tjänstemän är högre och andelen röstande arbetare är lägn 
jämfört med resultaten vid riksdagsvalen i såväl Valu-studierna som i Val- od 
SOM-undersökningarna. Den extra höga andelen tjänstemän och <ler 
motsvarande extra låga andelen arbetare i undersökningarna i samband mer 
Europaparlamentsvalen avspeglar en verklighet. Valdeltagandet 
Europaparlamentsvalen 1995 och 1999 sjönk i jämförelse med riksclagsvaler 
både bland tjänstemän och arbetare, men det minskade klart mest bland arbetare. 
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En tänkbar orsak till att tjänstemän har _en något ~-törre tenclen_s ä~ arb~tare att 
stiilla upp i Valu-studierna har förmodligen att gora med utbildn111gs111vå och 
vanan/sjiilvslikerheten i att pI'1 stört uttrycka s ina I'1sikter med hjälp av papper och 
enna. Att faktorer av detta slag kan spela en roll underbyggs av att andelen 

;.östande tjänstemiin är något högre och andelen röstande arbetare är något lägre 
i SOM-studierna, som bygger på enkäter, än i Valunclersökningarna som bygger 
il besöksintervjuer. Enkättekniken tycks, speciellt i en pressad situation med 

~nt 0111 tid som i Valu -fallet, leda till en något större underrepresentation av 
arbetare och en något större överrepresentation av tjänstemän än vad som är 
fallet vid besöksintervjuer. 

Den absolut mest centrala frågan i Valu är naturligtvis frågan om vilket pa11i 
svarspersonerna röstade på: "Vilket parti har Du röstat på idag i riksdagsvalet?" 
Den Higger grnnden för den viktigaste politiska variabeln i Valu - frågan om 
partivalet. Justerad_ och på olika sätt viktad, för _att '.ninime_ra kän~a ~~l~ällor, 
utgör elen basen tör den valprognos som vanhgtv1s publiceras I b01Jan av 
v,Jvakan. Hur pricksäkra Valus prognoser varit redovisas i kapitel 3. Här skall 
vi studera hur träffsäkra resultaten från Valus partifråga har varit i sin oviktade 
nch rtia form - först i samband med riksdagsvalen (tabell 4.3 a-b) och sedan i 
samband med Europaparlamentsvalen (tabell 4.4). I tabell 4.5 redovisas för 
fullständighetens skull även motsvarande information från Valu-mätningen vid 
folkomröstningen om EU-medlemskapet I 994. Resultaten från Valu-studien i 
november 1994 giiller dock inte pm1ival utan valet av JA- , NEJ- eller BLANK
alternativet i folkomröstningen. Valu-stuclien vid folkomröstningen är den klaii 
minst triiffsäkra som genomförts. En analys av bakgrund och orsaker till elen 
dåliga folkomröstningsrnätningen återfinns i kapitel 3. Här koncentrerar vi oss 
på Valu-mätningarna av väljarnas partival. Kontrollen av hur träffsäkra 
pmiivalsmätningarna iir i oviktad form är central därför att den säger någonting 
om hur användbara Valu-studierna är i r[idataform utan olika vägningar. I 
valvakorna och i eftervalsdebatten har Valu-data oftast använts oviktat när det 
gäller olika typer av analyser utöver de raka prognoserna. 

Vi kan börja med att konstatera att svarsb011fall inte är något problem när det 
gäller pa11ivalsfrågan. Andelen personer som inte uppgivit vilket parti de röstat 
på har genorngftende varit lrig i Valu-studierna, mellan I och 4 procent. Om vi 
sedan jämför de rt1a Valu-siffrorna med det verkliga valresultatet blir 
trUffsäkerheten hyfsat god. Träffsäkerheten har enkelt mätts som den 
genomsnittliga procentavvikelsen per pai1i mellan Valu-utfallen och 
vnlre ultaten . Resultaten visar att snitten har varierat mellan som bäst 0,8 i 
Europaparlamentsvalet 1999 till som sämst 1,5 i rik dagsvalet 1998. 
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Tabell 4.3.a Ovägd partifördelning i Valu jämfört med valresullaten 
vid riksdagsvalen 1991 och 1994 (procent). 

ovägt officiellt ovägt officiellt 
resultat i valresultat resultat i valresultat 

partival Valu 1991 1991 avvikel ·e Valu 1994 1994 

m 24,0 21,9 +2,1 24,0 22,4 
C 7,0 8,5 -1,5 6,3 7,7 
fp 9,8 9,1 +0,7 8,4 7,2 
kd 6,4 7,2 -0,8 4,3 4,l 
s 35,8 37,7 -1,9 42,l 45,2 
V 6,2 4,5 +1,7 7,1 6,2 
mp 3,9 3,4 +0,5 6,0 5,0 
nyd 6,1 6,7 -0,6 I, 1 1,2 
övriga 0,8 1,0 -0,2 0,7 1,0 

summa 
procent 100,0 100,0 100,0 100,0 

andel 
uppgift 
snknns 4 2 

genom-
sniulig 
avvikelse 1,1 

Tabell 4.3.b Ovägd partifördelning i Valu jämfört med valresultaten 
vid riksdagsvalen 1998 och 2002 (procent). 

ovägt officiellt oviigt officiellt 
resultat i val-resultat resultat i val resultat 

QUflivul Valu 1998 1998 avvikelse Valu 2002 2002 

m 24,6 22,9 +1,7 13,3 15,3 
C 4,6 5,1 -0,5 6,4 6,2 
fp 6,3 4,7 +1,6 14,6 13,4 
kd 11,2 11,8 -0,6 7,9 9,1 
s 32,0 36,4 -4,4 38,2 39,9 
V 13,8 12,0 +1,8 11,1 8,4 
mp 5,4 4,5 +0,9 6,0 4,6 
övriaa 2,1 2,6 -0,5 2,5 3, 1 

summa 
procent 100,0 l00,U IOO,O 100,0 

andel 
uppgift 

2 saknas 3 

genom-
snittlig 
avvikelse 1,5 

avvikelse 

+1,6 
-1,4 
+l,2 
+0,2 
-3,I 

+0,9 
+I,0 
-0,I 
-0,3 

1,1 

avvikel ·e 

-2,0 
+0,2 
+1,2 
-1,2 
-1,7 

+2,7 
+1,4 
-0,6 

1,4 
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Tabell 4.4 01 iii!d partifördelning i Valu jämfört med val resultaten 
,•id Europaparl:11nenls1 alen 1995 och 1999 (procent). 

oviigt . ofli iellt ovägt officiellt 
,esultat 1 valresultat resultat i val resultat 

...P!.1r1i val Valu 1995 199 nvvike l e Valu 1999 1999 avvikelse 

m 23,9 23,2 +0,7 20,4 20,7 -0,3 
C 5,4 7,2 -1,8 5,1 6,0 -0,9 
fp 6,5 4,8 +1,7 15,2 13,9 +J,3 
kd 3,3 3,9 -0,6 7,6 7,6 ±0,0 

26,1 28, I -2,0 23,9 26,0 -2, l 
V 14,3 12,9 +1,4 17,2 15,8 +1,4 
mp 17,7 17,2 +0,5 10,1 9,5 +0,6 
övriga 2,8 2,7 +0,1 0,5 0,5 ±0,0 

summa 
100,U 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 procent 

andel uppgift 
2 saknas 

"enomsn ittl ig 
~vvikelse 

1,1 0,8 

max avvikelse -2,0 s -2,1 s 

Tabell 4.5 01'ägd röstfördelning i Valu ,jämfört med resultatet i folkomröstningen om 
EU-medlemskap 1994 (procent). 

ov'i/ re~ultat i Valu officiellt resultat i 
vid olkomröstningen folkomröstningen 

1994 1994 avvikelse 

ja 57,1 52,3 +4,8 
nej 41,7 46,8 -5, I 
blankt 1,2 0,9 +0,3 

summa procent 100,0 100,0 

andel uppgift saknas 2 

genomsnitt! ig avvikelse 3,4 

max avvikelse -5,1 nej 

Valus oviigda felvi ning hnr alll sll genom liren hållit sig kring l procentenhet per 
pc111i. En acceptabel men inte slir kilt märkviirdig precision. Motsvarande 
värden fö r genom nin avvikelsen parli brukar t hälla ig kring 07 per ex 
procent i blide SOM- tudierna och i Val undersökningarna i samband med 
rik dagsval. 
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När det gäller Europaparlamentsvalen har Valundersökningarna uppvisat någQ • )demokraterna och cente1-pa1tiet underskattas något medan moderaterna, 
. . 1 I . . d f"' socta stöne avvikelser per pm11, knng procenten 1et 1 genomsmtt, vs unge ai f lk mtiet, vänsterpm1iet och miljöpmtiet överskattas. 

samma precisionsnivå som Valu-studierna har uppnått vid EU-parlamentsvalen. 0 p 

• _ • _ • • 1 Men det fö11jänar ånyo att betonas att vi överlag talar om förhållandevis små 
När man funderar över vilka faktorer som kan hgga b~kom tel:-,-1smng~rna, artiavvikelser, i genomsnitt endast 1,28 prncentenheter över alla partier vid 
Valus partisiffror är det användbart att studera utfallen för de ohka part1em~ ~ik dngsvalen. Och den felvisningen sjunker sedan ytterligare till i genomsnitt 
Det visar sig då att det finns vissa ~eno1?gående tendenser. ~o~ialdemokratemai ~.85 när siffrorna slutvägs för prognosen. Att ett medelfel på 0,85 procentenhe
val.re ultai har t ex under katt~(S I vmJe Valu ,_ s01~-me t I riksdagsvalet 19~[ ter är ett minst sagt acceptabelt resultat framgår väl av sammanställningen i 
med hela -4,4 procemenheter. Aven cemerpa111e1s rnsrnndelar underskatta of~ tabell 4.6 där vi jämför träffsäkerheten hos nordiska valdagsundersökningar16 

i Valu; rör t avviket e noterade i Europaparlmne111svalet I 995 med - l , under perioden 1991-2002. Alla prognoserna har på olika sätt vägts. 
procentenheter. De pa11i r som tendenlr all fä för höga iffror i Valus ovtigd1 
resultat är fyra - moderaterna, folkpmtiet, vänste1-partiet och miljöpartie1 
Moderaternas valresultat har överskattats i alla Valu utom två, de som gjorde Tabell 4.6 Träffsäkerheten hos nordiska valdagsundersökningar 1991- 2002 

vid Europaparlamentsvalet 1999 och riksdagsvalet 2002. Folkpartiet Genomsnittlig 
vänsterna11iet och miljöpa11iet har fått något för höga siffror i alla Valu-studier.; procentavvikelse från det 

r Valår rätta vulresuhatet Datainsamling.~metod 
genomsnitt har Valu överskattat valresultatet med något över en procentenhe -N-

0
-
1
-·ge_M.,.,.M-:,l:-7./N:-:-;::;-R-:-;K-----;-;19;;.9::;7-----'- - 0;;-,-::-35;:'-'-"'-'-'-'------ --;:T;;-e-;-le--;:fc-'on"'----

för fp och v och med något under en procentenhet för m och mp. Danmark Gallup/DR 1994 0,37 

1 Norge MMI/NRK 2001 0,47 
Systematiken i felvi ningarna amyder an ett färnl iakttagbara faktorer kan lig~ Dan~ark _Gallup/DR 1998 0,55 
bakom. Underskattningen av centerpartiet kan exempelvis till en del förklaras a11 Svenge S1fo/fV4 1994 0,60 
att Valus urval av valdistrikt och postlokaler leder till en vi~ Sverige Demoskop/TV4 1998 0,60 

. . . ;· Sverige Valu/SVT 1999 0,6 I 
underrepresentallon av röstande p· landsbygden. Underreprese111at1011en av ä.ld1j( Sverioe Valu/SVT 1994 0,61 
väljare i Valu kan också vara en faktor bakom d 11\ga c-siffrom:i. en1e1-partiit Sveri~e Valu/SVT 1995 0,63 
har sitt starkaste röststöd bland äldre väljare. Den systematiska underskatt11inge1 Norge Feedback/fV2 1993 0,63 
av socialdemokraterna har förmodligen också att göra med att äldre väljare ii Danmark Gallup/DR 200 I 0,73 
undeITepresenterade i Valu. Även socialdemokraterna har sitt stm·kaste lii! Danmark A lM/fV2 1998 O, 76 

d · b Sverige Valu/SVT 2002 0,78 bland äldre väljare. Dessutom är naturligtvis un errepresentationen av ar etnre 20lll 
0
,
8

(J Norge Gallup/TV2 
Valu-studierna en viktig faktor. Klassröstningen har minskat i Sverige, me1 Norge Gallup/fV2 1997 0,88 
arbetare är fo11farande socialdemokraternas klart starkaste stödgrupp Sverige Valu/SVT 1998 0,88 
väljarkåren. Norge MMI/NRK 1993 0,89 

SverigeValu/SVT 1991 1,11 

Telefon 
Telefon 
Telefon 
Telefon 
Telefon 

Enkät utanför vallokal 
Enk1it utanför vallokal 
Enkät utanför vallokal 

Telefon 
Telefon 
Telefon 

Enkät utanför vallokal 
Telefon 
Telefon 

Enkät utanför vallokal 
Enkät utanför vallokal 
Enkät utanför vallokal 

Telefon De fyra partier (m, fp, v, mp) vars valresultat brukar överskattas i Valus ovägd, Sverige Demoskop/fV4 2002 1,13 
Sverige Gfk/TV 4 1991 I 24 Enkät utanför val lokal siffror har alla det gemensamt att det oftast under senare år haft sitt starka u ...C..-'-"""'-=..:..;;::....:....---'------__:_.:c..:._::_ _____ ;.e,•c;..;_ ____ ....;;;;.;=.;..c;.;=-=-.:.....-'-'-'-""'"'=---

röststöd bland unga väljare och ett svagare stöd bland äldre röstande. Ungt 
väljare tenderar att vara överrepresenterade i Valu-studierna medan äldre iil 
undenepresenterade. Tvä av partierna (m, fp) har också ett relativt sett . 1.i·kl 

röststöd i tjänstemannagrnppen, och tjänstemän liksom yngre väljare tenderar 11 
vara överrepresenterade i Valu. Vi talar inte om några dramatiska effekter ellei 
om några stora felvisningar, men de social skevheterna i sammansättningen a1 
Valu-deltagarna har fått vissa konsekvenser. Underrepresentationen av äldre o ~ 
arbetare och överrepresentationen av yngre och tjänstemän leder till al1 

Kommentar: Resultaten gäller prognoser i samband med parlamentsval. Snittfelen har 
bcriikn~ts som den genomsnittliga nvvikelsen per parti jiimfört med det faktisk.i vn] r,;sultatet. 
Antalet partier, inklusive en grupp övriga part ier, som ing/1 11 i beräkningarna har varierat 
mellan 8 och 11. 

16 
Begreppet v;1ldagsundersök11ingar omfä ttar all a undersökningar som sker pil va ldugen, 

allt~A sttvm genom anonyma skrifiligu enkillsvar fr:\n viiljare när de Himnar v.illokulen (SVT 
Yulu) ~om t ex mun1liga enkät~var i telefonintervjuer med röstberii 11ignde medborgare. 
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Bästa mätningen hittills har gj011s av norska NRK i samarbete med 
opinionsmätningsinstitutet MMI vid valet 1997. Studien gjordes som en 
telefonundersökning och snittfelet per pa11i blev låga 0,35. Sämsta prognosen 
har åstadkommits av svenska TV 4 och institutet Gfk vid valet 1991. Medelfelet 
blev 1,24. Sveriges Televisions Valu-prognoser har som bäst uppvisat en 
genomsnittlig pru1iavvikelse på 0,61 (1994 och 1999). 

Per onrös1ning, liksom partival är beteenden som kan jämföras mellan. Valu och 
verkligheten. Och då kan överrepresen1a1ionen av tj~ins1emän och yngre vuljare i 
Valu vara en av förklaringarna till au Valu- 1udierna hittills uppvisat något för 
höga siffror för andelen personer som personröstat. Skillnaderna är inte stora, 
men tjänstemän och yngre väljare personkryssade något flitigare än arbetare och 
äldre väljare i personvalspremiären 1998. Internbo11fall på frågan om 
personröstning är inte något större problem i Valu-mätningarna. Andelen 
vnrspersoner ·om hoppat över att besvara frågan om personröstning i Valu har 

varit 5 respektive 7 procent vid riksdagsvalen 1998 och 2002 och endast 2 
procenr vid Europaparlamentsvalen 1995 o h 1999. N·· gon annan faktor måste 
vara huvudorsaken till att andelen personröstare tenderar att överskattats i 
Valu. Överskattningen har varit 5, 9, 2 re pektive 9 procentenheter i studierna 
1995, 1998, 1999 och 2002. Någon mot varande överrepresentation återfinns 
inte i Valundersökningarna eller i SOM-studierna. En påtaglig förklaring till alt 
andelen personröstare överskattas något i Va.Ju skulle kunna vara att det är 
lättare att fortsätta och kryssa i rntor utanför vallokalen om man redan kryssat i 
en rnta inne i valokalen. Personkryssare är mer komfo11abla med att använda 
penna - såväl inne i vallokalen som utanför, därför blir de något överrepresen
terade i Valu-studiema. 

Resultaten i tabellerna 4.7 och 4.8 visar hur Valu har fungerat när det gäller 
mätningen av två centrala politiska attitydvariabler - väljarnas grad av 
fömoende för politiker och väljarnas placering på den ideologiska vänster
högerdimensionen. Andelen personer som hoppar över fö11roendefn gan eller 
ideologifrågan utan att kryssa för något svarsalternativ är liten, endast mellan 2 
och 7 procent. Här är det egentligen inte korrekt och tala om internb011fall, 
eftersom det är helt naturligt att undvika att besvara frågorna om man inte har 
någon åsikt när det gäller politikerfö11roende eller någon uppfattning om var 
man står på vänster-högerskalan. Frågorna omfattar inte några explicita vet inte
alternativ, alltså kan svarspersoner utan åsikter inte göra annat än att inte 
besvara dem. 
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Tabell 4.7 Politikerförtroende (procent) 

frdga : "Allmänt sett, hur stort fö1troende har Du för svenska politiker?" 

Riksda 0 sval 
EU-pnrlamentsvnl politikerförtroende 1991 1994 1998 2002 1995 1999 

mycket stort 5 4 3 5 4 3 ganska stort 40 42 38 49 41 40 ganska litet 42 42 44 37 41 43 mycket litet 13 12 15 9 14 14 
summa procent 1()0 100 100 100 100 100 
andel uppgift saknas 4 5 2 2 2 3 

f!o111me11~ar: Result,'.ten bygger p,1 Valu-mätningar respektive vah'tr. Förtroendefrågan fanns 
mte med 1 Valu-stud1en vid folkomröstningen 1994. 

Tabell 4.8 Ideologisk vänster-högerposition (procent) 

ft:dga: "Man tal ar ibland om att politiska åsikter kan placeras in p.'1 en vänster-högerskal y 
nagonstans skulle Du placera in Dig själv?" a. ar 

Rilm l.1fvn l 
Folkom-

ideologisk E!Osition 199 1 
röstning Euro[la[larlamentsval 1994 99i! ~002 1994 1995 1999 

klart till vänster 14 16 17 19 13 17 16 något till vänster 20 24 24 25 24 26 25 varken eller 26 26 21 22 28 22 något till höger 21 25 21 25 22 22 23 24 klart till höger 15 13 14 12 13 12 14 
summa procent 100 100 100 100 ](JO 100 100 
andel uppgift saknas 6 7 3 3 6 3 2 

Ko111me11tar: Resultaten bygger på Valu-mätningar respektive valår. 

Någo~. sann v~rklighet . finns heller inte att jämföra resultaten emot. Förtroende 
och vanster~hogerpos1t1on är attityder i människors huvuden, inte beteenden 
som kan registreras externt. Vad som emelle11id kan göras är att jämföra Valu
resultaten med motsv'.'.ran_de resultat från Valundersökningarna och SOM
studiernn. I Valundersoknmgarna och i SOM-studierna har föi1roendefrågan 
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ställts på samma sätt som i Valu. I SOM-studierna ingår dessutom Valus 
vänster-högerfråga i exakt likalydande fonn. 

Resultaten är mycket uppmuntrande, speciellt när det gäller mätningen av väljar
nas ideologiska vänster-högerposition. Utfallen i Valu med en högerövervikt i 
valet 1991 och en vänsterövervikt vid valen 1994, 1998 och 2002 återfinns 
också i SOM-studierna. Skillnaderna är också mycket små om vi ser på andelen 
röstande som placerar sig till vänster respektive till höger i de båda 
undersökningarna, som mest 3-4 procentenheter. I allt väsentligt har alltså Valu 
och SOM kommit fram till samma resultat när undersökningarna har genomfö11s 
ungefär samtidigt i samband med riksdagsvalen. Större delen av SOM-enkäterna 
besvaras under oktober månad efter valen. 

Överensstämmelsen mellan Valus och Valundersökningens respektive SOMs 
resultat när det gäller politike1fö11roendet är också någorlunda bra, men inte lika 
bra. Det finns en systematisk skillnad för alla undersökningstillfällen, med 
undantag för studierna i samband med Europaparlamentsvalet 1999, som 
innebär att graden av politikermisstro är genomsnittligt 7 procentenheter lägre i 
Valu än i Valundersökningama vid riksdagsvalen (andel mycket eller ganska 
litet fö11roende sammanslaget). När förtroendefrågan mättes i SOM 1998 och 
2002 blev resultaten ungefär som i Valundersökningen, vilket innebär att 
andelen röstande med en hög politikermisstro tenderar att bli något högre i 
Valundersökningama och i SOM än i Valu. En mycket enkel men rimlig 
förklaring till att denna skillnad uppstår kan vara att det är lättare att uttrycka 
politikermisstro någon eller några veckor efter valdagen, som är fallet när det 
gäller Val- och SOM-undersökningarna, än på själva valdagen utanför 
vallokalen när man just har röstat, som är fallet i Valu. Skillnaden i andelen 
väljare som uttrycker politikennisstro i Valu respektive i Val- och SOM
undersökningama skall alltså inte tolkas som om något resultat är mest riktigt. 
Med stor sannolikhet är båda uppsättningarna resultat riktiga vid respektive 
mättillfälle. Vi vet från andra studier att graden av fö11roende för pmtier och 
politiker tenderm· att var högre valår än under mellanvalsperioderna. Det är 
mycket troligt att väljarnas förtroende för politiker är högre på själva valdagen 
än någon eller några veckor senare när eftervalsdebatten pågår och efte11ankens 
kranka blekhet satt in. 

Sammanfattningen kan göras mycket enkel. Precisionen i Valus mätningar av 
politiska attityder och beteenden är fullt acceptabel och i flera fall överraskande 
bra. När det gäller sociala bakgrnndsförhållanden har Valu vissa problem. 
Svarsb011fallen är ibland något höga och det finns en systematisk 
underrepresentation av äldre väljare och arbetare och en systematisk 
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överrepresentation av yngre väljare och tjänstemän. En konsekven av denna 
skevhet är att socia!demokraterna och cente,partiet tenderar att var något 
u~derrepre~enterade I Valus ovägda råclata medan moderaterna folkpartiet 
vans1erpa111~t och miljö_partiet tenderar att vara något överrepresenterade. Vi 
talar dock mre om några dramati ka felvisnfogar, i genomsnitt är det 1-2 
pr~centenhe~e:s avvike lser från valresul taten. Del är något vi kan leva med i 
oviktade dls1ffror, pecielll som vi kan ta hän yn till det i s lutsatser och analy er. 

□ 
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Kapitel 5 

Väljarbeteende enligt Valu 

Huvudsyftet 1ned Valu- tudierna är all möjliggöra analyser av valutgången 
byggda på studier av välja111as beteende på valdagen. A11110 dazumal, i de gamla 
valvakorna innan vi hade tillgång till vallokalsundersökningar, visste vi i tort 
sett inte mer än hur rösterna fördelade sig geografiskt. Vi kunde visa och 
spekulera kring hur valvinden blåste i t ex Norrland, i storstäderna eller i 
områden drabbade av stor arbetslöshet. Analystekniken var en förenklad variant 
av ekologisk valanalys. I brist på bättre ägnade vi mycket tid och tankemöda åt 
annat än väljarnas beteende, t ex åt de oräknade söndagspoströsterna som kunde 
förändra valutgången med någon eller några tiondelar. 

Faktorer som verkligen spelade en roll för väljarnas röstande och för hur valen 
gick talade vi om mer principiellt och teoretiskt, men ofta i tomme eftersom vi 
inte hade någon aktuell information. På valkvällen visste vi inte hur olika sociala 
grupper röstat hur partibytnr trömmarna gått, vilken roll paiiiledarna spelat eller 
vilka som varit de viktiga valfrågorna för väljarna. Vi famlade naturligtvis inte i 
ett totalt mörker. Opinionsin titutens mätningar före valen fanns att tfägå och 
kunskap om väljarnas beteende i tidigare val var användbar. Många mönster i 
väljarnas beteende går igen i val efter val. Me11 det är ingen tvekan om att 
introduktionen av Valu-studierna innebar en smärre revolution för oss som hade 
i uppdrag att kommentera hur och varför valen gick som de gick. Bara att kunna 
veta och kunna berätta sådana enkla aker som hur män och kvinnor unga och 
gamla, arbetare och företagare röstat och evenluellt förändra! sitt pa11ival och 
vilka frågor de pekade ut om viktiga är en radikal förbättring. Konkreti.onen i 
kommentarerna ökar samtidigt som utrymmet för önsketänkande och 
spekulationer minskar. Pa1tiemas representanter och andra kan inte lika 
okontrollerat l'olka väljarnas utslag som det passar dem och därigenom förgylla 
valframgängar eller bortförklara förlu ter. Valu-resultaten sälter vissa bestämda 
ramar och begränsar därmed möjligheterna att torgföra propagandistiska eller 
idiosynkratiska tolkningar av valresultaten. 

I 
1111 
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I det följande skall vi presentera några resultat från Valu-studiema som 
illustrerar hur anvlindbara de är både när det gäller att analysera svenskt 
väljarbeteende och att ge underlag för valkommentarer. Vi koncentrerar oss på 
fem centrala fenomen - rörligheten i valmanskåren, sambandet mellan social 
grupptillhörighet och pm1ival, ~åsiktsröstning, viktiga sakfrågor för väljarna samt 
pai1iledarnas betydelse. Resultaten hämtas från alla Valu-studierna, me~ med _en 
viss tonvikt på den senaste i samband med riksdagsvalet 2002. I flera tall 
kommer tidsserier som täcker hela perioden sedan 1991 att redovisas. 

Den ökade rörligheten i valmanskåren är en av de mest betydelsefulla 
förändringar som har inträffat bland svenska väljare. Valundersökningarnas 
mätserie som går tillbaka till 1950-talet visar på en långsiktig tendens ttll en 
klm1 ökande rörlighet när det t ex gäller partibyten mellan valen; en tenden~ som 
accelererat under 1990-talet. Parat med denna utveckling finns en tendens till att 
valrörelsernas betydelse vuxit, manifesterat bland annat genom att allt fler 
väljare skjuter upp sitt pat1ivalsbeslut till valspurten. På 1950- och 1960-talen 
bytte max cirka 10-15 procent av röstande väljare pa11i och de allra_ flesta (75-
80 procent) hade bestämt sitt paitival långt innan valrörelserna drog 1~å~g. Idag 
är bilden helt annorlunda. Valu-resultaten i tabellerna 5.1 och 5.2 och I figur 5.1 
visar - precis som Valundersökningarna - på mycket mer rörliga och tvekande 
väljare idag. 

Tabell 5.1 Tidpunkl för parlivalsbeslul i riksdags- och Europaparlamenlsvalen 
1991-2002 (procenl) 

frl/ga: "När bestämde Du Dig för vilket parti Du skulle rösta på i årets riksdagsval'?" 

frl/ga: "När bestämde Du Dig för hur Du skulle rösta i EU-parlamenrsva ler'?" 

Riksdagsval Euroe,1e,1rlm11enl 'Vill 
tideunkt 1991 1994 1998 2002 1995 1999 

idag Il 12 12 12 19 18 

under senaste veckan 16 16 20 20 24 24 

tidigare under vulrörelsen 18 16 18 20 16 18 

visste sedan länge 
hur jag skulle rösta 55 55 50 48 41 40 

summa procent 100 100 100 100 100 100 

andel uppgift saknas 4 2 2 2 
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Tabell 5.2 Tidpunkl för röslningsbeslul i folkomröslningen 1994 (procenl) 
frdga: "Niir bestiimde Du Dig för hur Du skulle rösta i folkomröstningen?'" 

tidpunkt 

idag 

under senaste veckan 

tidigare 11nder folkomröstningskampa njen 
(efter riksdagsvale l den I X september) 

tidigare under 1994 

visste sedan !Unge hur jag skulle rösta 

summa procent 

andel uppgift saknas 

Folkomröstning J 994 

11 

21 

13 

19 

36 

100 

49 

Andelen röstande som uppger att de bestämt sitt paitival sedan länge har under 
1990-talet sjunkit ned till omkring 50 procent i riksdagsvalen och till endast 40 
procent i Europaparlamentsvalen. Det är främst unga väljare som tenderar att 
fatta sitt röstningsbeslut sent. Pensionärer vet oftare sedan länge hur de skall 
rösta. Men andelen som beslutar sig sent ökar även bland de äldsta väljarna. 
Skillnaden mellan män och kvinnor är liten, men andelen kvinnor som 
bestämmer sig sent är något högre än bland män. Nya och mindre pai1ier 
Iendernr att ha en slörre andel av sina väljare som be tämmer sig sent (11yd, mp, 
kd , fp). De lever förligt under va!J"örelserna, mellan hopp och fö11vivlan. 
Valspurlen kan avgöra om det blir succe eller fiasko . 

Den nya väljarrörligheten mätt som andel partibytare eller som andel 
röstsplittrare syns också tydligt i Valu-materialet. Cirka 25-30 procent av 
väljarna i Valu-sludierna anger all de röstat på ett annat paiti än vid föregående 
riksdagsval. Och trenden är uppåtgående. Andelen personer som anger att de 
röstat på olika partier i riksdags- respektive kommunvalen är något lägre, mellan 
21-26 procent. När systemet med gemensam valdag infördes i Sverige vid valet 
1970 var det endast 6 procent av väljarna som på detta sätt delade sina röster. 
Röstsplittringen har ökat markant bland svenska väljare. En tolkning kan vm·a att 
väljarna medvetet börjat tillvarata chansen att sända skilda signaler, som den 
gemensamma valdagen möjliggör. 
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Figur 5.1 Andel partibytare respektive röstsplittrare i valen 1991- 2002 (procent) 
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Kommentar: Röstsplittrare har definierats som väljare som röstar på olika partier i de 
sum1idig.i riksdags- och kommunvulen. 

Valu-resultaten ger också besked om vart de rörliga pa11iväljarna går.- från vilka 
pm1ier bytena sker och till vilka pa11ier byten~ går. Resulta~en _1 tabell 5.3 
sammanfattar hur väljarströmmarna mellan pa111erna såg ut vid nksdagsvalet 
2002. Analysen bygger på väljarnas uppgifter om hur de röstade i de båda 
riksdagsvalen 1998 respektive 2002. Vi kan studera pai1iernas vin~ter ocl~ 
förluster till varandra och hur pa11ierna lyckades bland förstagångsvälpma (eJ 
röstberättigade 1998) respektive bland icke-röstare i förra valet (icke-röstning 
1998). Det bör kanske påminnas om att en viktig information som vi inte kan få 
fram via Valu är hur mycket de olika partierna förlorar till soffan, dvs till icke
röstning. Personer som inte röstar ingår inte i vallokalsundersökningar, därför 
kan vi inte studera pai1iernas olika tapp till soffan med hjälp av Valu-data. 
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Tabell 5.3 l'arlib~ len mellan riksdagsvalen 1998 och 2002 (procent) 

pa1ti i riksdags- em1i i riksdafSValet 2002 summa antal 
va let 1998 \' s me C 112 kel m övr erocent eersoner 

V 61 24 7 2 2 0 3 100 959 
5 83 2 4 2 2 I 100 2 960 

mp 9 12 57 8 6 4 3 I 100 373 
C 2 6 4 65 13 6 2 2 100 421 
fp 2 10 3 3 72 4 5 I 100 594 
kd I 7 3 5 19 58 6 I JO(} 593 
111 0 4 I 4 21 8 60 2 100 1 426 

övriga 2 9 3 6 8 6 8 58 100 89 
blankt Il 27 Il 5 22 4 12 8 100 110 
ej röstande 1998 11 32 9 8 17 6 12 5 ](JO 289 
ej röstberiittigad 1998 19 30 10 6 13 5 13 4 100 536 

Ko111111e11tar: Resuhuten kon\m r fn1n Vnlu 2002. Uppgiftem.1 omJ.artival 19?~ bygger på en 
minnesfrilga:_ "'Vi lket 8;,n1i rös_rncle Du p,i i .. 1:iksdag.~_v11Iet 199!1?'' ,, nd_el uppg,f_t snknus ~1•~· 3 
procent . P11rt1valet 20 2 fa.~lsldllcles med hJo1lp av folJm1de f~gu: Vilket purt1 har Du roslill 
på i<lng i riksd,'igsvnletr 

Väljarströmmarna 2002 illustrerar mycket väl att blockpolitiken fortfarande 
spelar en mycket stor roll för hur väljarna byter parti. Större delen av alla byten 
mellan valen 1998 och 2002 skedde inom blocken. Folkpartiet, valets stora 
segrare, vann mest röster från andra borgerliga partier. Vänsterpm1iets förluster 
gick i första hand till socialdemokraterna och bestod till stor del av väljare som 
2002 återvände till socialdemokraterna efter en tillfällig fli11 med vänsterpartiet 
1998. 

Segerpaitier i val brukar ofrn gil ex1ra brn bland förstagång väljare. Men det 
gjorde inte folkpartiet 2002. De partier som 2002, preci som tidigare, l~ade ett 
klart srnrkare röststöd bland ungdomen ii n bland äldre var viinsterpart1et och 
miljöpa11ie1. Socialdemokraterna var fo11farande 2002 relativt vaga bland 
för tagångsv~iljare. PaJtiet har sedan många val lillbaka sitt starkaste stöd bland 
äldre väljare. 

När det gäller au analysera varför ven ka väljare röstar som de gör är 
yrkestillhörigheten fortfarande en av de vikriga te faktorerna. Kia rö tningen 
hor visserlieen min kat men den exisrerar alltfort och niv5n har inte minskat 
under 1990-ialet. Valu-resultaten i tabell 5.4 understryker slutsatsen att 
klassröstningen fo11farande är betydande i Sverige och att den inte minskat 
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under det senaste decenniet. Analysen visar hur medlemmar i olika fackliga 
organisationer röstat men också vilka partier företagare har stött. 

Tabell 5.4 Hur röstar fackmedlemmar respektive företagare'? (procent) 

parti i riksdagsv;.1len Summa 
yrkesgn122 m C f2 kel s V, ffil! nyd övr 21t>ce111 

LO-medlemmar 
1991 9 6 5 4 56 9 2 7 2 100 
1994 9 4 3 2 66 JO 4 I 1()0 
1998 8 4 2 7 53 21 4 2 100 
2002 4 4 6 6 59 14 4 3 1()0 

TCO-
medlemmnr 

1991 26 7 Il 7 32 7 3 6 100 
1994 22 6 10 4 43 7 7 0 100 
1998 22 5 7 12 33 14 6 100 
2002 10 7 17 8 39 12 6 100 

SACO-
medlemmar 

1991 33 5 24 6 14 6 8 4 () 100 
1994 30 4 18 5 25 9 8 I 0 100 
1998 30 4 12 12 20 13 7 I IOO 
2002 15 5 23 7 26 12 Il I lll0 

Företagare 
1991 44 5 Il 7 15 2 4 Il I 100 
1994 50 5 11 5 18 5 5 I () 100 
1998 45 6 7 15 14 6 5 2 JO() 
2002 25 13 17 lO 21 6 5 3 100 

Ko111111e11tar: Frågan om fackmedlemskap löd: "Är Du medlem i någon fackförening?" med 
svarsalternativen: "Ja, LO-förbund; Ja, TCO-förbund; Ja, SACO-förbund: Nej." 

Kontrasten mellan hur LO-medlemmar och företagare röstar illustrerar mycket 
påtagligt den svenska klassröstningen. En klar majoritet av LOs medlemmar 
röstar på socialdemokraterna eller vänsterpmtiet (74 procent 1998, 73 procent 
2002) medan en lika stor majoritet bland företagare röstar borgerligt (73 procent 
1998, 65 procent 2002). Företagare är en av moderaternas allra starkaste 
väljargrnpper; cirka hälften av Sveriges företagare brukm· rösta på moderaterna, 
dock inte 2002 då endast 25 procent av företagarna stödde moderaterna. LO
medlemmar har på ett liknande sätt varit bland socialdemokratins mest trogna 
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väljare. Och det gällde fo11farande i valen 1998 och 2002, men vänsterpmtiet har 
börjat utmana socialdemokraterna bland LOs medlemmar. Enligt Valu röstade 
hela 21 procent av medlemmarna i LO på vänsterpa11iet 1998 - en rekordhög 
andel, men 2002 sjönk den andelen till 14 procent. 

Folkpmtiets förhållandevis starka stöd bland SACO-medlemmar är vält att 
notera (23 procent 2002). Man kan fortfarande kalla folkpmtiet för docentpmtiet. 
Men man kan inte längre kalla folkpmtiet för partiernas Hallsberg - en väntsal 
för partibytare. Folkpartiet brukar ha en mycket rörlig väljarkår och tappa många 
väljare i valen. Men så icke 2002. Folkpmtiet var 2002 tillsammans med 
socialdemokraterna de mest framgångsrika pmtierna när det gällde att behålla 
sina väljare från 1998. 

Att dela in människor i sociala grupper och klasser härstammar från 1800-tals 
sociologi och frfm marxistisk teoribildning. Public Choice-skolan är en mer 
modern företeelse men även den delar in människor i olika grupper. Men 
klassindelningar är inte det centrala. Det viktiga är istället vilken sektor 
människor verkar i - elen offentliga eller den privata. När det gäller röstning är 
teorin att sektorstillhörighet, inte klasstillhörighet, påverkar väljarnas partival. 

Tabell 5.5 Partival i riksdagsvalen bland väljare verksamma i offentlig respektive 
privat sektor (procent) 

fråga: "Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjiinst?" 

1:arti i riksdal.l:svalen sun1n1a 
sektor 111 C fe kd s V m1: ll:)ld övr procent 

offentlig 1991 20 7 12 7 34 7 5 6 2 100 
1994 18 6 8 4 47 9 7 0 100 
1998 17 4 7 Il 35 18 6 2 100 
2002 9 6 14 8 40 14 7 2 100 

privat 1991 32 6 9 5 31 5 3 8 100 
1994 30 5 9 3 41 6 5 () 100 
1998 31 4 6 Il 61 Il 4 2 100 
2002 17 6 16 9 36 8 5 3 100 

Ko111111e11lar: An tul sv.1.-spefäone.r som uppgivit all de "aldrig yrke.smbetat" var 1991 fyra 
procent, 1994 sju procent , 1998 sju p,mcenl oc l, 2002 fyra procent. Andel uppgift saknas var 
el v.i p rocent 1991 , trel!on procent 1994, sju procen t 1998 och $jll p rocent 2002. 
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Offentligtanställda röstar socialistiskt för att rädda sina jobb medan verksamma i 
privat sektor röstar borgerligt för att få ned skatterna och minska den offentliga 
sektorn. Empiriska data har hittills inte givit något starkare stöd åt en hypotes av 
detta slag. Offentligt respektive privat verksamma väljare röstar än så länge inte 
speciellt olika. Röstningsskillnaderna efter klasslinjer är fo11farande klart större 
än röstningsskillnaderna efter sektorstillhörighet. Resultaten i tabell 5.5 visar 
dock att det ligger någonting i hypotesen om sektorsröstning. 
Socialdemokraterna och vänsterpartiet tenderar att få ett något starkare stöd 
bland offentligtanställda medan det är tvä11om för framförallt moderaterna som 
har ett klart starkare röststöd bland väljare verksamma i privat sektor. 

En faktor som oftast glöms bo11 när man diskuterar vad som påverkar svenska 
väljares röstning är religionen. Kyrksamheten har visserligen avtagit. Sverige 
har blivit ett av världens mest sekulariserade länder. Men sambandet mellan 
religiöst engagemang och röstning har inte försvunnit. Den gamla sanningen att 
kyrksamma väljare röstar mer borgerligt än väljare som aldrig går i kyrkan 
gäller fortfarande. Sambandet har försvagats över tid, men inte under de senaste 
åren. 

Resultaten i tabell 5.6 visar tydligt att framförallt kristdemokraterna men också 
cente1pa11iet får ett klart starkare stöd bland kyrkfolket än bland människor som 
sällan eller aldrig går i kyrkan. För vänsterpartiet men också för 
socialdemokraterna är det tvä11om - mer stöd bland väljare som inte går i kyrkan 
än bland väljare som regelbundet besöker gudstjänster. Kristdemokraterna är 
speciellt starka bland de allra mest regelbundna kyrkobesökarna (39 procent 
röstade kd 1998, 37 procent 2002); här konkurrerar pa11iet framgångsrikt ut 
moderaterna som endast stöddes av 15 procent 1998 och 8 procent 2002. 

Tabell 5.6 Kyrkogång och partival i riksdagsvalet 2002 (procent) 

fråga: "Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller möte i någon kyrka/religiöst samfund'?" 

eurti i riksda~sva let 2002 Slllllllla 
kyrkogdng lll C te ~d s V lllE! övr erocem 

minst en gång i m.\J1aden 8 9 13 37 22 5 -+ 100 
några gånger om året 14 11 15 10 37 7 s 100 
mera slillan 15 6 14 6 41 10 6 3 100 
aldrig 13 3 15 3 -+0 16 7 J 100 

Kommentar: Resultaten fr,,n Valu 2002. Andelen som ej besv.irar fr f1 gan ,ir 2 procent. 
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Valu omfattar inte nägon enkätfråga om vilken kyrka människor går till. Från 
andra undersökningar vet vi dock att kristdemokraternas absolut starkaste 
väljargrupp är frikyrkobesökare. Enligt Valundersökningen röstade något över 
60 procent av regelbundna frikyrkobesökare på kristdemokraterna 1998. Kyrkan 
och religionen spelar fo11farande en roll för hur svenska väljare röstar. 

Invandrare som blivit svenska medborgare och därmed fått rösträtt i 
riksdagsvalen har numera blivit så många att deras röstningsbeteende kan 
studeras i Valu-materialet. De första resultaten från en sådan analys återfinns i 
tabell 5.7. Vi har frågat var någonstans Valu-deltagama och deras far respektive 
mor vuxit upp - i Sverige, i Norden, i Europa utanför Norden eller utanför 
Europa - och på den grunden klassificerat dem som ej invandrade svenskar eller 
som första eller andra generationens invandrare. 

Tabell 5.7 Hur röstar invandrare? (procent) 

Fråga: "Var 11f1gonstans har Du, Din far och Din mor huvudsakligen vuxit upp?" 

Första generationens invandrare 

s jlllv u22v lixt 
2an.i i riksdag~valet 2002 summa antal 

V s m2 C f11 ~cl m dvr 11rocent 11er. oner 
... i Sverige 11 37 6 6 15 8 14 3 100 7 824 
... i Norden utanför Sverige 21 34 8 9 9 12 7 0 100 90 
... i Europa utanför Norden Il 54 5 1 11 4 13 1 100 130 
... u1anf'lir Europ,1 33 47 4 2 2 7 5 0 100 138 

sanulig,.1 personer ~o m sj,ilva 
tir uppviixta utunför Sverige 22 46 5 3 7 8 9 0 100 358 

Första och andra generationens invandrare sammantagna 

Qnrti i riksdag,waler 2002 summa antal 
V s me C ie !{cl m övr 12rocent 12ersoner 

sj li l v och far och mor 
uppvtixta i Sverige I 1 37 6 7 15 8 13 3 JO() 7 068 
sjmv eller far eller mor upp-
vtixta i Norden utanför Sverige 16 35 8 6 13 10 11 100 287 
sjlilv eller far eller mor upp-
v,ixla i Europa utanför Norden 12 39 10 2 13 5 18 100 296 
sjillv eller far eller mor 
uppv,ixta utanför Europa 30 44 4 6 6 9 () 1()() 227 

samtliga personer som sjii!va 
eller vars far eller mor vuxit 
upp utanför Sverige 18 39 8 3 Il 7 13 100 810 

I ■ 
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Resultaten visar att invandrare tenderar att rösta klart mer på vänsterpartiet och 
socialdemokraterna än övriga väljare. Det gäller framförallt invandrare från 
utomeuropeiska länder. I valet 2002 stödde 80 procent av röstande invandrare 
från länder utanför Europa socialdemokraterna (47 procent) eller vänsterpartiet 
(33 procent). Speciellt folkpmtiet hade 2002 ett mycket svagt röststöd bland 
första generationens utomeuropeiska invandrare. Endast 2 procent bland dem 
röstade på folk.partiet. 

Vad valen handlar om, vilka frågor paitierna tar upp i valrörelserna, spelar 
självklait en roll för hur väljarna röstm·. Åsiktsröstningen har ökat bland svenska 
väljai·e. När vi i Valu-studierna frågar väljarna om vilka sakfrågor som betytt 
mest för deras val av parti har de allra flesta inga problem med att avge ett svar. 
Vid riksdagsvalet 2002 presenterades Valu-deltagarna för en lista med hela 
femton olika sakfrågor och tillfrågades för var och en vilken betydelse de haft 
för valet av parti. Antalet svarsalternativ var fem från mycket stor betydelse till 
mycket liten betydelse. 

Resultaten i tabell 5.8 visar att mycket fä personer inte kunde eller ville besvara 
frågorna - mellan 8-14 procent - och att de sakfrågor som väljarna angav som 
viktiga för paitivalet i mycket hög grad var samma frågor som dominerade 
valdebatten. Ekonomin och de tre frågeområden som ingick i 
socialdemokraternas ofta upprepade valslogan - Vård, Skola, Omsorg - var de 
frågor som toppade väljarnas lista över 2002 års viktigaste valfrågor. Frågor som 
var mindre relevant som centrala valfrågor 2002, som hamnade i botten på 
väljai·nas lista, handlade om företagens villkor, utrikespolitik, EU/EMU och 
kärnkraften. De frågor som blev viktigare för väljarna 2002 jämfört med 1998, 
var i första hand flykting- och invandrarfrågor, barnomsorgen och sjukvården. 
Nedåt på väljarnas dagordning gick framförallt sysselsättningen. 

I många fall var väljare från olika partier överens om vilka som var de viktiga 
respektive mindre viktiga sakfrågorna. Väljare från alla pmtier tenderade t ex att 
ange skolan som betydelsefull för valet av parti och EU/EMU och utrikesfrågor 
som mindre viktiga. Men i de flesta fall utpekade väljare från skilda pmtier olika 
frågor som viktiga för hur de röstat. De frågor som motiverat väljarnas pa1tival 
skilde sig förhållandevis mycket åt mellan de olika partierna. Skatterna var 
exempelvis en viktig fråga för många moderater (rangplats 2). För väljare som 
röstade på något annat pa1ti än moderaterna var skatterna däremot inte bland de 
centrala frågorna (rangplats mellan 9 och 14 i de olika partierna). På ett 
motsvarande sätt vm· miljön och kärnkraften mycket centrala för personer som 
röstade på miljöpm·tiet (rangplats l och 3 ) men inte för övriga väljare (rangplats 
9 till 14). Jämställdheten mellan män och kvinnor angavs relativt ofta som en 
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viktig valfråga bland väljare som röstade på vänsterpmtiet (rangplats 3) eller på 
miljöpartiet (rangplats 5). Väljare som röstade på något av de övriga pai·tiema 
uppgav mer sällan jämställdheten som en viktig röstfråga (rangplats mellan 7 till 
14). Företagens villkor angavs som en viktig röstfråga av relativt många 
moderater (rangplats 5). Bland väljare som röstade på socialdemokraterna, 
vänsterpmtiet eller miljöpartiet hamnade företagens villkor på sista plats på 
listan över viktiga röstfrågor (rangplats 15). Det finns med andra ord ett relativt 
klart samband mellan vilka frågor/problem som uppfattas som viktiga och hur 
man röstar. 

Tabell 5.8 Viktiga frågor inför valet av parti 2002 (procent) 

fråga: "Och vilken betydel se hade följande frågor för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag?" 
Svarsalternativ : "mycket stor betydelse; ganska stor betydelse; varken stor eller liten 
betydelse; ganska liten betydelse; mycket liten betydelse." 

procent 
mycket betydelsefull 

rangposition 2002 bland 
väljare som röstade izå: 

Fråga 1998 2002 fö1 ändrin!! V s me C fe kd m 

I . Skola 59 67 +8 I 2 2 l 3 
2. Sjukvård 55 64 +9 2 l 4 2 3 2 6 
3. Ekonomi 57 56 -1 7 4 11 5 2 6 I 
4. Äldreomsorg 46 53 +7 6 3 7 3 7 4 8 
5. Barnomsorg 43 53 +10 4 5 6 4 5 3 9 
6. Sysselsiittning 58 51 -7 5 6 8 6 6 7 7 
7. Lag och ordning 40 47 +7 12 8 12 7 4 5 4 
8. Jämställdhet 36 44 +8 3 7 5 10 9 10 14 
9. Skatter 36 36 ±0 13 11 14 12 Il 9 2 

10. Miljö 27 34 +7 9 9 1 9 14 12 15 
11 . Företagens villkor 32 32 ±0 15 15 15 8 8 8 5 
12. Flyktingar/invandrare 19 32 +13 8 12 9 13 10 11 13 
13. Utrikes-/säkerhetspolitik 30 10 10 13 15 12 15 10 
14. Energi/kämkrnft 30 29 -I 14 13 3 11 15 13 12 
15. EU/EMU 28 28 ±0 10 14 10 14 13 14 11 

Kom111e11tar: Andelen uppgift saknas i Valu 2002 varierar mellan som högst 14 procent för 
EU/EMU-fri'1gan och som lägst 8 procent för Äldreomsorgen . 

Men v1iljarna 1ir inte rön för vinden som enbart röstar utifrån de frågor som råkar 
vara aktuella i ell val. Svenska väljares röstande påverkas också av mer 
lfmgsiktiga faktorer som exempelvis ideologi. Partivalet i Sverige struktureras i 
själva verket i en mycket hög utsträckning av en grundläggande ideologisk 
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konfliktlinje som dominerat svensk politik under hela 1900-talet. Den 
konfliktlinjen är vänster-högerdimensionen. Innehållsligt har vänster
högerkonflikten gällt många olika frågor men med fokus på ekonomiska 
maktfrågor, på välfärdens organisering och finansiering och på social och 
ekonomisk jämlikhet. Väljarnas åsikter i frågor av detta slag brukar oftast vara 
mycket klart kopplade till hur de röstar. Det allra starkaste sambandet med 
pai1ivalet återfinns med vföjarnas egen subjektiva uppfattning om var de står 
ideologiskt på vänster-högerskalan. Väljare som uppfattar att de står till vänster 
tenderar i mycket stor utsträckning att rösta på vänsterpm1iet eller 
socialdemokraterna medan väljare som ser sig själva som stående till höger 
oftast röstm· borgerligt. 

Det starka sambandet mellan subjektiv vänster-högerposition och val av parti 
åtedinns också i Valu-materialet. Uttryckt statistiskt, med hjälp av ett 
sambandsmått kallat eta som kan variera mellan 0,00 och 1,00, visar sig 
kopplingen mellan väljarnas vänster-högerplacering och valet av pa11i i 
riksdagsvalet 2002 vara imponerande .79. Motsvarande resultat från 
Valundersökningarna är i samma storleksordning. Detsamma gäller SOM
undersökningarna. Resultaten i tabell 5.9 illustrerar med hjälp av Valu-data och 
procentanalys hur klara sambanden är och hur lite de förändrats under 1990-
talet. Analysen visar vilken ideologisk hemvist de olika partiernas väljare har 
haft i valen 1991, 1994, 1998 och 2002. 

Moderaternas väljare har genomgående till 90 procent placerat sig till höger. 
Vänsterpm1isterna hm· på ett motsvarande sätt varit ideologiskt homogena på 
vänsterkanten. Cirka 90 procent av vänsterpai1iets väljare har i varje val sagt att 
de uppfattar sig som vänster. Övriga partiers väljare är ideologiskt något mer 
splittrade, även om en klm· majoritet av folkpartiets (50-67 procent) och 
kristdemokraternas väljare (56-65 procent) uppfattar sig som ideologiskt till 
höger och en ännu klarare majoritet av socialdemokrater ser sig själva som 
hemmahörande till vänster ( 67-72 procent). Väljare som röstar på centerpai1iet 
eller miljöpai1iet tenderar att uppfatta sig själva som tillhörande mitten eller 
höger (centerpa11ister) respektive mitten eller vänster (miljöpm1ister). 

Den ideologiska polariseringen i valet 2002 framträder tydligt i resultaten. I 
Valu var andelen väljare som placerar sig till vänster högst någonsin bland 
vänsterpai1ister och miljöpartister. På samma sätt var också andelen moderater, 
folkpm1ister, centerpartister och kristdemokrater som placerar sig till höger 
högst någonsin i Valu 2002. Alla rykten om vänster-högerdimensionens död 
bland svenska väljare är högst överdrivna. 

SVERIGES TELEVISIONS VALLOKALSUNDERSÖKNINGAR 59 

Tabell 5.9 Väljarnas ideologiska hemvist på vänster-högerskalan (procent) 

fd1ga: "Man talar ibland om att politiska åsikter kan placeras in på en vanster-högerskala. Var 
någonstans skulle Du placera Dig sjiilv?". Svarsalternativ: "Klart till viinster: något till 
viinster: varken till viinster eller höger: något till höger; klart till höger". 

p;irl i valår vänster varken eller höger summa procelll 

111 1991 9 90 100 
1994 I 11 88 ](JO 
1998 I 8 91 1()0 
2002 2 7 91 100 

C 1991 7 51 42 100 
1994 7 48 45 100 
1998 13 50 37 100 
2002 9 37 54 100 

fp 1991 9 31 60 100 
1994 13 37 50 100 
1998 10 28 62 100 
2002 8 25 67 100 

kd 1991 6 38 56 100 
1994 3 34 63 100 
1998 5 30 65 100 
2002 6 29 65 100 

1991 67 29 4 100 
1994 69 27 4 100 
1998 72 23 5 100 
2002 71 24 5 100 

V 1991 94 6 0 100 
1994 90 9 100 
1998 92 7 I 100 
2002 94 6 0 100 

mp 1991 43 43 14 100 
1994 45 46 9 100 
1998 54 38 8 100 
2002 64 32 4 100 

samtliga 1991 34 26 40 100 
1994 40 26 34 100 
1998 41 21 38 100 
2002 44 22 34 100 

Ko111111e11tar: Resultaten kommer från Valu 1991-2002. 

I■ 
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EMU-frågan är en ny politisk stridsfråga som åsiktsmässigt är starkt kopplad till 
vänster-högerdimensionen bland väljarna. Människor till vänster tenderar att 
vara negativa till ett svenskt EMU-medlemskap medan människor till höger 
oftast är positiva. Korrelationen (r) mellan väljarnas vänster-hö~eråsikt och_ on~ 
de skulle rösta ja eller nej i en eventuell folkomröstning var .48 1 Valu-stud1en 1 
samband med riksdagsvalet 2002. Resultaten i tabell 5.10 visar att EMU-frågan 
också har en relativt klart samband med pa11ivalet, dock inte så starkt som med 
vänster-högerideologin. 

Tabell 5.10 Hur rösta i en folkomröstning om EMU"? (procent) 

fråga: "Om det blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EMU, 
hur skulle Du rösta?" 

hur rösta? summa 
a ne vet ej procent 

samtliga 43 37 20 100 

partival 2002 
V 15 69 16 100 
s 41 35 24 100 
mp 20 61 19 100 
C 33 43 24 100 
fp 63 20 17 100 
kd 45 36 19 100 
m 72 14 14 100 
övriga 24 64 11 100 

kön 
kvinnor 34 41 25 100 
män 54 32 14 100 

ålder 
18-21 32 39 29 100 
22-30 45 33 22 100 
31-64 45 37 18 100 
65+ 40 41 19 100 

fack 
LO 34 44 22 100 
TCO 47 36 17 100 
SACO 51 33 16 IOO 

Kommentar: Resultaten kommer från Valu 2002. Andel uppgift saknas var 2 procent för 
frågan om hur man skulle rösta i en folkomröstning om EMU. 
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De fyra partier som 2002 hade en klar ståndpunkt i EMU-frågan rekryterade i 
huvudsak väljare som delade respektive pm1is åsikt. En klar majoritet av 
moderaternas och folkpm1iets väljare var positiva till ett EMU-medlemskap 
medan lika stora majoriteter av vänsterpai1iets och miljöpartiets väljare var 
negativa. 

Övriga pa11iers väljare var däremot åsiktsmässigt splittrade mellan ja och nej till 
EMU. Enligt Valu-resultaten var övervägande delen av centerpartiets väljare 
negativa till ett EMU-medlemskap medan en knapp övervikt av 
kristdemokraternas och socialdemokraternas väljare var positiva. 

I Valu-studierna i samband med folkomröstningen 1994 och Europaparlaments
valen 1995 och 1999 har vi frågat om väljarnas inställning till att EU eventuellt 
utvecklas till en förbundsstat, ett slags Europas förenta stater. Det är inte en 
populär utveckling bland många svenskar. Opinionsövervikten har hela tiden 
varit på den negativa sidan i Valu-mätningama. Dock inte överväldigande 
negativ. I folkomröstningsstudien 1994 angav 41 procent att de var negativa till 
att EU utvecklades till ett Europas förenta stater mot hela 33 procent som angav 
att de var positiva (se tabell 5.11 ). 

Tabell 5.11 Inställning till EU som ett slags Europas förenta stater bland röstande i 
folkomröstningen 1994 respektive i Europaparlamentsvalen 1995 och 1999 (procent). 

fråga: "Tycker Du det är positivt eller negativt om EU utvecklas till en förbundsstat, 
ett slags Europas förenta stater?" 

Folkomrö~tni11g Euro12ugarlnmen1. va l 
1994 1995 1999 

mycket positivt 12 10 13 
ganska positivt 21 20 21 
varken eller 26 18 21 
ganska negativt 22 22 19 
mycket negativt 19 30 26 

summa procent 100 100 100 

andel uppgift saknas 6 2 3 
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Att EMU-frågan rymmer en politisk sprängkraft bland väljarna - att den spelar 
en roll för partival och partibyten - kan illustreras mycket påtagligt genom att 
studera väljarströmmarna och partibytena vid riksdagsvalet 2002. I valet 2002 
var tendensen att lämna sitt gamla paiti från 1998 och byta till ett annat större 
bland väljare med en paitiavvikande EMU-åsikt än bland väljare som omfattade 
sitt partis ståndpunkt när det gäller EMU. Bland de fåtaliga EMU-motståndarna 
inom moderaterna och folkpaitiet bytte hela 53 respektive 37 procent till ett 
annat parti 2002. Motsvarande bytarandelar var endast 36 respektive 22 procent 
bland moderater och folkpaitister som var positiva till EMU. På samma sätt 
bytte hela 63 respektive 55 procent av vänsterpartiets och miljöpmtiets få EMU
anhängare till något annat paiti 2002, vilket skall jämföras med att endast 32 
respektive 37 procent av vänsterpartiets och miljöpartiets EMU-motståndare 
lämnade partierna. 

Mönstret att EMU-frågan var med och strukturerade pmtivalet 2002 syns 
speciellt tydligt om vi ser på hur förstagångsväljarna röstade. Bland 
förstagångsväljande EMU-anhängare röstade hela 51 procent på moderaterna 
eller folkpaitiet. Endast 10 procent stödde vänsterpaitiet eller miljöpartiet. Bland 
förstagångsväljande EMU-motståndare var bilden helt omvänd. Hela 49 procent 
röstade på vänsterpa1tiet eller miljöpmtiet mot endast 6 procent som la sin röst 
på moderaterna eller folkpa1tiet (se tabell 5.12). Resultaten återfanns också i 
Europaparlamentsvalet 1999, fast ännu mer markerat. Bland röstande moderata 
och folkpaitistiska kritiker av EMU bytte hela 74 respektive 71 procent pmti i 
Europaparlamentsvalet jämfört med riksdagsvalet 1998. En stor del av bytena 
gick till vänsterpaitiet eller miljöpartiet. Det är bytarströmmar som hittills varit 
mycket ovanliga i Sverige. 

En majoritet av röstande vänsterpaitistiska och miljöpmtistiska EMU-anhängare 
1999 (58 respektive 61 procent) stödde inte längre sitt parti från riksdagsvalet 
1998. De hade bytt till något annat pa1ti, oftast till socialdemokraterna eller till 
folkpartiet. Bland vänsterpmtistiska och miljöpartistiska EMU-motståndare som 
deltog i Europaparlamentsvalet var det däremot mycket få som lämnade sina 
pa1tier. Endast 18 respektive 22 procent gjorde det. 

Antalet 18-åriga förstagångsväljare var mycket få i Valu 1999, endast ett 
sextiotal personer vilket gör alla resultat statistiskt osiikra. Men bland dessa 
fåtaliga 18-åringar syns allra tydligast det mycket starka sambandet mellan 
EMU-åsikt och partival. Bland 18-åriga EMU-anhängare som röstade 1999 
stödde inte mindre än 72 procent moderaterna eller folkpartiet. Endast 7 procent 

- -
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Tabell 5.12 EMll-,\sikt och partibyten mellan riksdagsvalen 1998 och 2002 (procent) 

p,1rti i 
ri~sdags- Efvl ll-
valet t1 , ik t ~;ll'li i ri ksdagsvulet 2002 summa antal 

~a i99X 2002 \ ' s me C te rn övr erocem eersoner 

V Ja ~ 43 6 5 4 () 4 100 166 
nej 17 8 2 2 0 2 100 630 

ja 3 C1J 6 2 2 I 100 I 216 
nej 7 I 2 2 3 2 2 Il)() I 050 

mp ja 5 18 CD 8 10 7 6 100 87 
nej 12 7 3 8 4 4 100 224 

C ja I 6 2 ~ 17 6 4 () 100 146 
nej 2 5 5 10 6 2 4 100 178 

fp ja 10 I 2 rnJ 4 4 () 100 348 
nej 2 12 8 5 3 2 6 2 100 118 

kd ja 0 8 2 3 25 [[] 10 () 100 251 
nej I 4 5 6 14 3 4 3 100 221 

m ja 0 3 1 3 21 7 [[] I 100 I 003 
nej 1 7 2 8 19 Il 7 5 100 214 

Ej röst- ja 6 26 4 5 24 7 27 I 100 187 
ber,ittigad nej 33 24 16 6 4 5 2 10 100 199 

Ko111111e11tar: Resuhnten kommer från Valu 2002 . EMU -åsikten bygger på en frttga om hur 
man skulle rösta i en eventuell folkomröstning. Gruppen "ej röstber,ittigad 1998" omfattar 
förang~ngsvii ljare 2002. 

av dem röstade på vänsterpartiet eller miljöpartiet. Bland 18-åriga EMU
motståndare var röstmönstret det helt omvända. Hela 73 procent stödde 
viinsterpmtiet eller miljöpa1tiet mot endast 3 procent som röstade på folkpartiet 
och ingen enda som röstade på moderaterna. Extremt starka samband av detta 
slag är ovanliga inom väljarforskningen. Det är ingen tvekan om att EMU
frågan, förstärkt av kopplingen till vänster-högerdimensionen, spelade en roll för 
hur väljarna röstade både i riksdagsvalet 2002 och i Europaparlamentsvalet 
1999. 

Allt är dock inte ideologi och sakfrågor på valdagen. Även pmtiledarna och 
andra ledande politiker spelar en roll. De bästa sentida exemplet på det är 
Westerbergeffekten i valet 1985 då folkpmtiet nästan tredubblade sitt röststöd på 
bara några veckor i valspurten efter det att Bengt Westerberg framträtt med ett 

l-~--------=------~~---~--~-~------~----_ -_ -~ -~ -~ -_-_----~-
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Tabell 5.13 Partiledarnas betydelse för partivalet 1998 och 2002 (procent) 

fråga: "Vilken betydelse hade partiledaren för Ditt val av parti i riksdagsvalet idag?" 

procentandel bland egna pa1tiets v;iljare som svarar "mycket stor" 
1998 2002 

Alf Svensson (kd) 31 28 
Carl Bildt (m) 26 
Gudrun Schyman (v) 17 19 
Göran Persson (s) 12 24 
Språkrör (mp) 7 8 
Lars Leijonborg (fp) 7 16 
Lennart Daleus ( c) 6 
Bo Lundgren (m) 14 
Maud Olofsson (c) 14 

Kommentar: Resultaten kommer från Valu 1998 och Valu 2002. F1,1gan innehöll ocks{1 
svarsalternativen "ganska stor; varken stor eller liten; ganska liten; mycket liten". 

fräscht politiskt ansikte i TV. Marit Paulseneffekten i Europaparlamentsvalet 
1999 kan vara ett annat exempel även om hon inte är partiledare. Att 
pa11iledama har mycket olika dragningskraft på väljarna framgår av våra Valu
resultat. I samband med riksdagsvalen 1998 och 2002 frågade vi Valu
deltagarna rakt upp och ned vilken betydelse pai1iledaren hade för deras val av 
pai1i. Andelen som svarade mycket stor betydelse varierade mycket klart mellan 
de olika partiledarna (se tabell 5.13). 

Bland väljare som röstade på kristdemokraterna eller moderaterna 1998 uppgav 
nästan en tredjedel att Alf Svensson (31 procent) respektive Carl Bildt (26 
procent) haft en mycket stor betydelse för valet av parti. Motsvarande 
procentandel för Göran Persson bland socialdemokratiska viiljare var mycket 
lägre, endast 12 procent. Sämsta resultatet var det dock inte 1998. Lars 
Leijonborg och Lenna11 Daleus uppvisade ännu lägre siffror. Andelen 
folkpai1ister som angav att Leijonborg haft en mycket stor betydelse för hur de 
röstat 1998 var endast 7 procent. Bland centerpartister 1998 var det än förre som 
utpekade partiledaren som mycket betydelsefull för partivalet. Endast 6 procent 
gjorde det. 

Alf Svensson och Gudrun Schyman uppvisar ungefär samma relativt goda 
resultat 2002 som 1998. Bo Lundgren utpekades dock 2002 som mycket 
betydelsefull av en klart mindre andel m-väljare än som tyckte att Carl Bildt var 
betydelsefull för deras röst 1998, 14 procent mot 26 procent. Men något riktigt 
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bottemesultat var det inte för Bo Lundgren. Två partiledare som gjorde bättre 
ifrån sig som potentiella dragplåster 2002 än 1998 är Göran Persson och Lars 
Leijonborg. De är inte uppe i Svenssonklass ännu. men de har närmat sig. Maud 
Olofsson uppvisar bättre siffror 2002 än Lennart Daleus 1998, men någ;t riktigt 
toppresultat var det inte för centerpartiets nya kvinnliga partiledare. 

Viktigare än pm1iledarna för väljarnas röstning är regeringsfrågan. Resultaten i 
tabell 5.14 demonstrerar mycket tydligt att de allra flesta väljare har en klar 
regeringspreferens. och det är rena blockregeringar som stora majoriteter vill ha. 
Blocköverskridande regeringar är inte lika populära. 

Tabell 5.14 Väljarnas önskeregering 2002 (procent) 

fråga: "Vilket eller vilka partier skulle Du helst vilja ha med i regeringen efter dagens val? 
Kryssa för ett eller fl e ra partiel'." 

Regering rped Regering med 
partier enbart pmtier enb,111 N,igon form av 

p11rtival i fdlll s-blotket tr:111 b-blocket blocköverskridande summa 
riksdagsvalet (v. s, mp) (c, fp, kd, m) regering vet ej procent 

V 90 I 8 JO() 
s 79 I 18 2 100 
mp 69 l 26 4 100 

C 2 69 26 3 100 
fp 1 74 23 2 100 
kd I 79 19 I ]()() 

111 91 7 100 

övi·il,'.a eartier 35 2R 12 25 100 

samtliga 45 35 17 3 100 

Miljöpartiets väljare till exempel, ville 2002 till övervägande delen (69 procent) 
ha en regering med enbm1 partier från s-blocket. Endast 26 procent av mp
väljarna föredrog en blocköversk.ridande regeringslösning. 

Sammanfattningen av vår vandring bland alla Valu-tabellerna kan göras enkel. 
Svenskt väljarbeteende enligt Valu ser inte annorlunda ut än svenskt 
väljarbeteende enligt andra mer beprövade undersökningsmetoder. Valu-data är 
mycket användbara för sitt huvudändamål - analys av väljarbeteende och av 
varför val går som dom gftr. Och Valu har en mycket väsentlig fördel. 
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Resultaten finns tillgängliga när det som händer händer, det vill säga på själva 
valkvällen. Det käims svåit att tänka bort vallokalsundersökningar från nutida 
valvakor. En vaka utan Valu vore som att ånyo återvända till de gamla 
valvakornas myckna spekulerande. Men det är klatt, spännande var det på de 
gamla vakornas tid; kanske mer då än nu. Idag vet vi ju mer - tack vare Valu. 

D 
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Appendix 

Frågeformuläret Valu-2002 
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Valu-2002 a vcriges Tele1·i ion vallokalsuntlersökning 0 Text i fr- gcformul.iir 

svt 

Vi på Sveriges Television vill att valvakan i TV ska spegla väljarnas åsikter. 
Därfiir ber i Dig all kryssa för Dina . var p delta papper. 
Du ska inle skriva Dill namn eftersom Du ska vara anonym för oss. 
Resultaten ska bara redovisas som siffror. 
Ingen kan ta reda på hur just Du har svarat. 
Om någon fråga är svår att svara på, hoppa över den och gå till nästa fråga. 
Tack för att Du hjälper oss att göra en bra valvaka! 
Vä11Liga lzäls11i11gar 
SVERIGES TELEVISION 

1-2: Vilket parti röstade Du på idag i ... 
Säll ert kryss I: 2: 
för vardera valet riksdags- kommun-

valet valet 
Moderaterna ... .............. □ I DI 
Centerpaitiet ................ □ 2 D 2 
Folkpartiet... .. ... ............ □ 3 D 3 
Kristdemokraterna .... ... □ 4 D 4 
Socialdemokraterna ..... □ 5 D 5 
Vänsterpartiet ............... D 6 D 6 
Miljöpartiet .... .. ............ □ 7 D 7 
Annat parti .. .. ... .. ..... .. .. . □ 81 D 81 
Blankt... ........................ □ 82 □ 82 
Röstade ej ..... ............... D 83 D 83 
Ej röstberättigad .......... □ 84 

3-4: Utnyttjade Du möjligheten alt personrösta genom att sälla kryss för någon 
kandidat på Din valsedel i ... 
3: ... riksdagsvalet? Ja . . . □ 1 Nej . . . □ 2 
4: ... kommunvalet? Ja. .. □ I Nej ... □ 2 

5: När bestämde Du Dig för vilket parti 
Du skulle rösta på i årets riksdagsval·? 
Idag ...... .......... ...... .... ..... ... .... ... .. ... ... .... □ I 
Under senaste veckan ......... .............. .. D 2 
Tidigare under valrörelsen ................ .. D 3 
Visste sedan länge hur jag skulle rösta□ 4 
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6: Vilket eller vilka parlier skulle Du helst vilja ha moo i regeringen efter dagens val? 
Kn-.tsa för e111•/lqr /7era panier! 
M~deraterna ... .... .... ...... D I 
Centerpmtiet ..... .... ...... . □ 2 
Folkpartiet... .... ............ . □ 3 
Kristdemokraterna ..... .. □ 4 
Socialdemokraterna .... . □ 5 
Vänsterpmtiet... .. ... ..... .. O 6 
Miljöpartiet .. ... ............ . □ 7 
Ingen bestämd åsikt ..... □ 81 

7: Vilket parti röstade Du på i förra riksdagsvalet 1998? 
Moderaterna ............... ...... D I 
Centerpmtiet .. .. ... .... .. ..... .. D 2 
Folkpartiet. .. .. ... ..... .......... . D 3 
Kristdemokraterna ...... ..... D 4 
Socialdemokraterna .. .... ... D 5 
Viinsterpartiet... ........... ..... D 6 
Miljöpaitiet ... ... ... .... ...... .. . □ 7 
Annat parti .. ........... ....... ... D 81 
Blankt.. .. ... ....... ..... ..... ....... □ 82 
Röstade ej .... ................. ... D 83 
Ej röstberättigad 1998 .... .. D 84 

8: Tycker Du att Sverige skall gå ut ur EU eller ska Sverige förbli medlem i EU? 
Sverige skall gå ut ur EU .................. D I 
Sverige skall förbli medlem i EU .. ... D 2 
Ingen besWmd åsikt i frågan ...... .... .. . D 3 

9: Om del blir en folkomröstning om ett svenskt medlemskap i EMU, 
hur skulle Du rösta·! 
Ja till svenskt medlemskap i EMU ... D I 
Nej till svenskt medlemskap i EMU. 0 2 
Vet inte/Har ingen åsikt.. ............... ... D 3 
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10: Man talar ibland om all politiska åsikter kan placeras in på en vänster-högerskala. 
Var någonstans skulle Du placera in Dig själv? 
Klart till vänster ......... ... ... ................. D I 
Något till vänster ......... ... ................. . D 2 
Varken till vänster eller höger ..... ..... D 3 
Något till höger ... ......... ...... ..... .. ..... ... 0 4 
Klart till höger ............ .... .............. .... D 5 

11: Allmänt sell, hur stort förtroende har Du rör svenska politiker? 
Mycket stort.. ... ..... .... .. ... .. D I 
Ganska stor! ........ .. ........... D 2 
Ganska litet.. .. .... .. .. .. ....... . D 3 
Mycket litet. .......... ........... D -i 
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12: Är Du kvinna eller man? 
Kvinna ................ □ 1 Man .................... □ 2 

13: Vilket år är Du född·? [i] [il □ □ 
14: Hur ofta brukar Du gå till gudstjänst eller på möte i någon kyrka/religiöst samfund? 
Minst en gång i månaden . D I 
Några gånger om året ... .. . □ 2 
Mera sällan ..... ............... .. D 3 
Aldrig .... .... .. .... .. ... ......... ... □ 4 

15: Är Du medlem i någon fackförening? 
Ja, LO-förbund ................. D I 
Ja, TCO-förbund .. .... ..... ... D 2 
Ja, SACO-förbund ........... □ 3 
Nej .................. .. ....... ...... .. □ 4 

16: Vilken av de här grupperna tillhör Du? 
Förvärvsarbetande .. ............... ......... ....... ................. .. □ l 
Arbete i arbetsmarknad spolitiska åtgärder ... .... ...... .. □ 2 
Genomgår arbetsmarknadsutbildning i AMS regi ... D 3 
Arbetslös .. .... .. ........ .. ..... .. ...... .... .... ... ...... .................. • D 4 
Ålderspensionär .. ... ........ ..... .... ..... ... ... ..... ... ... .... .... .... □ 5 
Förtidspensionär .... ..... ... ...... .... .. .................... .. .... .... . □ 6 
Hemarbetande .. ...... .... ... .... ........ ..... ... ... ...... .. ... ... ....... □ 7 
Studerande ......... .. .... .. ....... .. .. .. .... .......... ... .. ............ ... □ 8 1 

17: Vilken av de här yrkesgrupperna hör/hörde Du till'? 
Tjänsteman ... .... .... ... ...... .. .............. .... .... ......... ... D 1 
Tjänsteman med arbetsledande funktion ..... ..... D 2 
Tjänsteman med fö retagsledande funktion .... ... D 3 
Arbetare ....... ......... .. ... .... ..... .... ..... ... .. .. ...... .. .... .. D 4 
Arbetare med arbetsledande funktion .. .. ........ ... D 5 
Egenanställd arbetare .. ... ........... ... ........ ...... ... .... D 6 
Jordbrukare: ingen anställd ............. ......... .... .. ... D 7 
Jordbrukare: en eller flera anställda ..... .. ... .... .. .. D 81 
Företagare: ingen anställd ........ ..... .. ...... ... ... ... ... D 82 
Företagare: 1-9 anställda ... ...... ....... ... .. ... .. , .... ... D 83 
Företagare: JO eller fler anställda .. .. .......... ....... D 84 
Aldrig yrkesarbetat ... ... .. ... .... .. ... .. .... .. ..... .. ........ D 85 

18: Arbetar/arbetade Du i statlig, kommunal eller privat tjänst'? 
Statlig ... ........ ........ .. .... .... ....... ... ...... .. .... ... ... .. ..... DI 
Kommunal (även landstingskommunal) ...... ..... D 2 
Privat. ... ....... ... ....... ................ .. ..... ... ..... .... .... .. ... D 3 
Aldrig yrkesarbetat ...... .. ....... ... .. ..... .... ...... .. ... .. . D 4 
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19: Vilken betydelse har partiledaren för Dill val av parti i riksdagsvalet idag? 
Myckel , 1or O I Ganskn slor□ 2 Varken slor eller liten□ 3 Ganska ] ilen□ 4 Myckc1 liten□ 5 

Varken 
20-34: Vilken betydelse har Mycket Ganska stor Ganska Mycket 
följande frågor för Ditt val av stor stor eller liten liten liten 
parti i riksdagsvalet idag? betydelse betydelse betydelse betydelse betydelse 
20: Skatterna .............................. ...... .. ....... .. . D I ........... D 2 ...... ..... .. D 3 ......... .. D 4 ........... 0 5 
21: Miljön ... ....... .. ... .. .. .. ... .. .. ......... .. ..... .. ... ..... 0 1 ..... .. .. .. □ 2 ............. D 3 ..... .. .... □ 4 ........... □ 5 
22: Sysselsättningen .......... ......... ....... ... ...... .. D I ..... .. .. .. D 2 ............. □ 3 ........... D 4 ........... D 5 
23: Svenska ekonomin .. ........... ................... . D I ........ ... D 2 .. ........... 0 3 ......... .. D 4 ... ..... ... D 5 
24: Svensk utrikes- och säkerhetspolitik .. . D I ... .... .... D 2 ............ . D 3 ........... □ 4 .... .. ..... D 5 
25: Lag och ordning ..... ..... .. ..... ... ........ ...... ... D I ......... .. D 2 ............. D 3 ........... D 4 .. .. ..... .. D 5 
26: Flyktingar/Invandring ............... .. ........ □ I ........... D 2 ...... ....... D 3 ........... D 4 ..... ..... . D 5 
27: EU/EMU .... .. ................ ........ ................... □ I ........... □ 2 .......... ... 03 ........... 04 .. ......... 05 
28: Sjukvården ....... ....... ... ......... ........ ... ........ D I ........... D 2 ......... .... D 3 ......... .. D 4 ........... D 5 
29: Jämställdhet mellan kvinnor och män D I ........... D 2 ............. D 3 ......... .. D 4 ........... D 5 
30: Skola och utbildning .. ....... ...... .. .... .. ... ... . □ I ... ........ □ 2 .. ......... .. □ 3 ...... ..... 0 4 ........... 0 5 
31: Företagens villkor ... ... .............. .... .. .... ... . □ I .. .... .. .. . D 2 .... .. .... .. . D 3 ..... .. .... □ 4 ........... D 5 
32: Energi och kiirnkrafl... ...... ........... .. ....... □ I .. ..... ... . D 2 .. ........... D 3 ......... .. D 4 ..... ... ... □ 5 
33: "tdreom orgen , .. .. ....... .. .. .. ............ ... ...... □ I ..... .... .. D 2 ..... ..... ... □ 3 .. .... ... .. □ 4 ........ ... D 5 
34: Barnomsorgen ...................................... .. □ I ........... D 2 ... .. .. ...... D 3 ........... □ 4 ........... □ 5 

35-37: Var någonstans har 
Du, Din far och Din mor 35: 
huvudsakligen vuxit upp? Du 
Sätt el/ kryss i va,je ko/1111111 1 själv 
Ren landsbygd i Sverige .... .... ..... ... . 0 I 
Mindre tätort i Sverige .. ... ...... .. ....... □ 2 
Stad eller större täto1t i Sverige .. .... □ 3 
Stockholm, Göteborg eller Malmö.□ 4 
Annat land i Norden ..... .................. □ 5 
Annat land i Europa ..... .... .............. . □ 6 
Land utanför Europa ... ... .......... ..... .. □ 7 

Tack för Din medverkan! 

36: 
Din 
rar 
Dl 
02 
03 
04 
05 
0 6 
07 

Vänligen lägg detta papper i den förseglade boxen! 

37: 
Din 
mor 
Dl 
02 
03 
04 
05 
06 
07 

Resultat från undersökningen visas i valvakan i Sveriges Television! 
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