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Förord

Statistiska centralbyrån framlägger härmed den fjärde delen av redogörelsen för 
de allmänna valen 2002. Den omfattar studier av nominerade och valda kandidater 
i de tre valen, valdeltagandet i riksdagsvalet och valdeltagandet bland utländska 
medborgare vid kommunfullmäktigvalen. Därutöver redovisas den så kallade 
valundersökningen 2002.

De tre första kapitlen i föreliggande rapport har framställts av Lars Holm, 
Barbara Narfström och Richard Öhrvall vid Statistiska centralbyrån. Rapporten 
avseende valundersökningen 2002, kapitel 4, har författats av Sören Holmberg och 
Henrik Oscarsson vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 
Åsikter och uppfattningar som framförs i kapitel 4 är författarnas egna och 
överensstämmer inte nödvändigtvis med SCB:s.

Ingrid Fekkes och Kerstin Bodin har ansvarat för datainsamlingen vid Statistiska 
centralbyrån. Marie Almers Atterhall har ansvarat för redigering och layout.

Statistiska centralbyrån i januari 2004

Berndt Öhman

 Ulla Brith Rimén



Rapportens innehåll
Föreliggande del 4 av Allmänna valen 2002 är indelad i 
fyra kapitel och omfattar de specialundersökningar som 
Statistiska centralbyrån (SCB) genomförde i samband med 
de allmänna valen 2002. De olika specialundersökningarna 
skiljer sig åt med avseende på hur uppgifter har samlats in 
och vilka begrepp som används och därför görs en ingående 
beskrivning av metod, kvalitet och definitioner i varje enskilt 
kapitel. 

Det första kapitlet behandlar nominerade, valda och ej 
valda kandidater vid riksdagsvalet, landstingsfullmäktig- 
och kommunfullmäktigvalen. Det andra kapitlet redogör 
för valdeltagandet i riksdagsvalet i olika befolkningsgrup-
per. Det tredje kapitlet behandlar valdeltagandet bland 
utländska medborgare vid valen till kommunfullmäktige.  
Det fjärde kapitlet är en sammanfattning av resultaten 
från 2002 års valundersökning. Valundersökningen är en 
riksomfattande intervjuundersökning som genomförs i 
samarbete mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göte-
borgs universitet och SCB.  

Outline of this report
This report encompass’ the special studies that Statistics 
Sweden carried out with reference to the General elections 
2002. The report consists of four chapters and since the 
special studies differ in terms of methods used information 
such as methodology, definitions and quality is included in 
each chapter. 

The first chapter provides information about the 
nominated, elected and not elected candidates in the 
elections to the Riksdag, County Councils and Municipal 
Councils. The second and third chapters illustrate the 
participation of Swedish citizens in the election to the 
Riksdag and of foreign citizens in the election to the  
Municipal Councils. The fourth and final chapter con-
tains an account of the Election Study 2002, written by 
Professor Sören Holmberg and Henrik Oscarsson. This 
study has been carried out in cooperation between the 
University of Gothenburg and Statistics Sweden. 
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Partibeteckningar
Party names

m Moderata Samlingspartiet The Moderate Party
c Centerpartiet The Centre Party
fp Folkpartiet liberalerna The Liberal Party
kd Kristdemokraterna The Christian Democrats
mp Miljöpartiet De Gröna The Green Party
s Arbetarepartiet Socialdemokraterna The Social Democrats
v Vänsterpartiet The Left Party
övr Övriga partier Other Parties

Svensk-engelsk ordlista 
List of terms

alla all ogiltig invalid
allmänna val general elections okänd unknown
annat än other than olika different
antal number parti party
arbetskraft labour force partibeteckning party name
av of personröst vote for a specific candidate
civilstånd civil status poströster postal votes
därav of which procent per cent 
ej valda not elected procentuell fördelning percentage distribution
eller or riksdagsval election to the Riksdag
efter by riksdagsledamöter members of the Riksdag
erhållna mandat seats received räknade counted
facklig organisation union röstberättigad entitled to vote
fast mandat regular seats röster votes
fler än more than rösträttsålder voting age
fördelade distributed samtliga total
församling parish summa total
förstagångsväljare entitled to vote for the first time tillhöra belong to
förändring från change from totalt total
giltig valid typ av val type of election
giltiga valsedlars fördelning efter parti distribution of valid ballot papers by party utbildningsnivå level of education
hela riket the whole country utjämningsmandat extra seats
ingenting nothing utrikes född foreign born, born abroad
inkomst income val election
inrikes född born in Sweden valda elected
invandringsår year of immigration valdeltagande electoral participation
kommun municipality valdistrikt electoral district
kommunfullmäktige municipal council valgrund reason for election
kommunvis by municipality valkrets constituency
kvinnor women valkretsvis by constituency
kön sex vallokal polling station
landsting county council district valmyndigheten The Election Authority
landstingsfullmäktige county council valsedlar ballot papers
län county yrke occupation
mandat seat(s) ålder age
med with 
män men 
nominerade nominated 

1 Awarded to compensate imbalance in distribution of regular seats
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