Välkommen till Valundersökningen
Vid varje val sedan 1956 har tusentals svenska
väljare medverkat i Valundersökningarna. Nu är
det din tur! Om ungefär en vecka kommer du att
få en enkät på posten. Du kan svara på papper
eller på webben.

Hur mår valdemokratin?
Det viktigaste syftet med valundersökningarna är
att öka kunskapen om hur den svenska demo
kratin fungerar. Resultatet utgör ett väsentligt
underlag för debatten om inflytande- och
demokratifrågor i Sverige.
Studien ingår i en av världens längsta undersök
ningsserier. Valforskningsprogrammet har genom
fört väljarundersökningar vid samtliga riksdagsval
sedan 1956. Årets undersökning genomförs av
Göteborgs universitet i samarbete med Statistiska
centralbyrån med stöd från Vetenskapsrådet och
Riksbankens Jubileumsfond.
Den svenska Valundersökningen 2018 är en del
av en större internationell undersökning. En del
frågor ställs likadant till väljare i fler än 50 länder.

Det ger möjlighet att jämföra med utvecklingen i
andra delar av världen.
Så används resultaten
Resultatet av valundersökningarna används av
forskare som tar fram statistik om hur den svenska
demokratin mår och utvecklas. Forsknings
resultaten används inom skolundervisning, som
underlag för utredningar och beslut samt i
samhällsdebatten.

ANDEL PARTIBYTARE VID RIKSDAGSVALEN
1956–2014 (procent)

• Är väljarna nöjda med hur demokratin fungerar?
• Hur många byter parti?
• Minskar förtroendet för politikerna?
• Hur röstar olika ålders- och yrkesgrupper?
• Är ungdomar mer intresserade av politik än äldre?
• Vilka politiska frågor tycker svenska folket är viktigast
när de röstar?

Källa: Valforskningsprogrammet, Göteborgs universitet.
Svenska Valundersökningar 1956 – 2014

Varje svar förbättrar undersökningen
Undersökningen bygger på statistiska urval av
röstberättigade svenska medborgare mellan 1880 år. För att få rättvisande resultat är det viktigt
att alla är med. Din medverkan är lika värdefull
oavsett om du är intresserad av politik eller inte.
Tillsammans med övriga utvalda personer ger
dina svar en bild av hur svenska väljare tycker och
tänker.
Vad händer med svaren?
De uppgifter du lämnar är inte offentliga. Data
skyddsförordningen och sekretesslagen garante
rar att alla uppgifter skyddas på rätt sätt. Svaren

Detta är exempel på frågor som Valundersökningen
2018 kommer att försöka besvara. Undersökningen
är självfallet partipolitiskt neutral. Samtliga partier i
Riksdagen står bakom att en undersökning av detta
slag genomförs. Valundersökningen 2018 är den 28:e i
ordningen sedan 1956.

hanteras i avidentifierad form vid Valforsknings
programmet där de bearbetas och databehand
las. Resultaten publiceras endast i form av siffror
i tabeller och figurer. Vad någon enskild person
svarat framgår aldrig av forskningsresultaten.
Resultat från undersökningen publiceras fort
löpande på Valforskningsprogrammets hemsida
(www.valforskning.pol.gu.se) i form av populär
vetenskapliga framställningar och inom ramen för
vetenskapliga rapporter, uppsatser, artiklar och
böcker.

Uppgifter från annat håll
För att spara din tid kommer vi med ditt samtycke
komplettera dina svar med uppgifter som redan
finns på SCB. Det är uppgifter om kön, ålder,
civilstånd, hushållets sammansättning, boendeort,
härkomst, avslutad utbildning, yrke, arbetslöshet,
sjuk- och föräldrapenning, hushållets inkomster,
transfereringar, studielån och avdrag samt med
lemsskap i svenska kyrkan. Från de offentliga val
längderna hämtas uppgifter om valdeltagande.

Vi svarar gärna på frågor!
Om du undrar över någonting när det gäller den kommande
Valundersökningen, kontakta oss gärna.
Frågor om att lämna uppgifter:
SCB, Enkätenheten
010-479 69 30 eller enkat@scb.se
SCB, 701 89 Örebro
www.scb.se
Be att få tala med någon som arbetar med enkätinsamling.
Frågor om undersökningens innehåll:
Valforskningsprogrammet
031-786 68 91 eller valforskning@pol.gu.se
Statsvetenskapliga institutionen
Göteborgs universitet

Belöning
Som tack för din medverkan till svensk
forskning om val och demokrati får du ett
presentkort.

