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Förord
Statistiska centralbyrån (SCB) framlägger härmed en sammanfattande redogörelse för folkom-

röstningen om euron . Förutom defi nitiva resultatuppgifter omfattar publikationen uppgifter 

om poströster, valdeltagande och väljarbeteende.

De första två kapitlen har framställts av Mikaela Järnbert, Soheila Rahimian, Göran Råbäck och 

Richard Öhrvall.

Det tredje kapitlet, folkomröstningsundersökningen , har författats av Henrik Oscarsson och 

Sören Holmberg vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Åsikter och uppfatt-

ningar som framförs i kapitel  är författarnas egna och överenstämmer inte nödvändigtvis med 

SCB:s. 

Ingrid Fekkes och Kerstin Bodin har ansvarat för datainsamlingen vid Statistiska centralbyrån. 

SCB:s ateljé har ansvarat för redigering och layout.

Statistiska centralbyrån i oktober 

Berndt Öhman    

    Ulla Brith Rimén
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Rapportens innehåll
Föreliggande redogörelse är indelad i tre kapitel. Det första 

kapitlet behandlar valresultaten och uppgifter om poströst-

ning. Det andra kapitlet redogör för valdeltagandet i folkom-

röstningen i olika befolkningsgrupper. Det tredje och sista 

kapitlet är en sammanfattning av resultaten från  års 

valundersökning. Valundersökningen är en riksomfattande 

intervjuundersökning som genomförts av SCB i samarbete 

mellan Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universi-

tet.

Kvaliteten på redovisade uppgifter
De olika specialundersökningarna skiljer sig åt i många avse-

enden, och därför redovisas en ingående beskrivning av me-

tod, kvalitet och defi nitioner i anslutning till resultaten i varje 

enskilt kapitel.

Folkomröstningslag
Riksdagen antog  en folkomröstningslag (SFS :) 

som trädde i kraft i januari . Lagen är en ramlag som 

kompletteras av en särskild lag inför varje folkomröstning. 

Denna särskilda lag fastställer tidpunkt och svarsalternativ för 

folkomröstningen. I mars  fattade riksdagen beslut om 

att folkomröstningen om införandet av euron skulle genom-

föras den  september  (SFS :). Frågeställningen 

löd: ”Anser du att Sverige skall införa euron som valuta?” och 

röstningsalternativen var ”Ja” och ”Nej”. I folkomröstningar 

räknas blanka röster som giltiga.

Rösträtt
Vid folkomröstningen om euron hade följande rösträtt: 

Svenska medborgare;

– som fyller  år senast på valdagen och som är folkbok-

förda i Sverige; 

– boende utomlands som fyller  år senast på valdagen och 

som varit folkbokförda i Sverige någon gång de senaste  

åren. De som inte varit folkbokförda i Sverige de senaste  

åren har rösträtt om de senast  dagar före innan valda-

gen skriftligen anmäler sig; 

Utländska medborgare;

– i någon av Europeiska unionens medlemsstater samt 

medborgare i Island eller Norge som fyller  år senast på 

dagen för folkomröstningen och som är folkbokförda i 

Sverige;

– i övriga länder som fyller  år senast på dagen för folkom-

röstningen och som har varit folkbokförda i Sverige tre år i 

följd före den dagen.

Röstlängd
För att få rösta måste en person vara upptagen i en röstlängd. 

Inför varje val upprättar den centrala valmyndigheten en 

röstlängd för varje valdistrikt. Uppgifterna i folkbokförings-

databasen  dagar före valdagen, enligt lagen (:) 

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokfö-

ringsverksamhet och i fastighetsregistret enligt lagen (:

) om fastighetsregister, ligger till grund för uppgifterna i 

röstlängderna. Lag (:).

Bakgrund
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Th is report covers the studies that Statistics Sweden carried 

out regarding the referendum on the introduction of the euro 

in . Th e report consists of three chapters, each chapter 

covering one study. Since the special studies diff er in terms 

of methods used, information on such items as methodology, 

defi nitions and quality is included in each of the chapters.

All Swedish citizens aged  or over on the day of the elec-

tion and who are resident in Sweden are entitled to vote. Swe-

dish citizens living abroad who are  years old are entitled to 

vote if less than  years have passed since they left Sweden. If 

more than  years have passed since last residence in Sweden, 

citizens must apply to vote in writing at least  days prior to 

the election.

Citizens of the European Union, Iceland and Norway are 

entitled to vote if they are  years old on the election day and 

are resident in Sweden. Other foreign nationals are entitled to 

vote if they are  years old and have been resident in Sweden 

for a period of consecutive three years before the election day.

Outline of this report
Th e fi rst chapter shows results such as distribution of votes by 

counties and municipalities. Statistics on postal votes are also 

included. Th e second chapter illustrates the participation in 

various groups of the population. Th e third and last chapter 

contains an account of the Election Study , written by 

Professor Sören Holmberg and Henrik Oscarsson. Th is study 

has been carried out by Statistics Sweden in cooperation with 

the Göteborg University.

Chapter one and two contain an English summary and a list 

of tables. 

– Chapter :  see page  for summary and for list of tables

– Chapter : see page  for summary and  for list of tables

– List of terms see page .

In English
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Alla All
Antal Number
Arbetare Manual workers
Arbetskraften Labour force
Arbetskraftsstatus Labour force status
Arbetslös Unemployed persons
Anställda Employees
 
Blanka röstsedlar Blank ballot papers
 
Civilstånd Civil status
 
Eftergymnasial Tertiary
Ej gifta Non-married
Ej i arbetskraften Not in the labour force
 
Facklig organisation Union
Folkomröstning Referendum
Fördelning Distribution
Förgymnasial Primary and lower   
 secondary
Förstagångsväljare Entitled to vote for the fi rst  
 time
Förälder Parent
 
Gifta Married
Giltig Valid
Giltiga röstsedlars fördel- Distribution of valid ballot 
ning efter röstnings- papers by voting
alternativ i procent alternatives in per cent
Gymnasial Upper secondary
 
H-region Degree of urbanisation
 
Inkomst Income
Inrikes född Born in Sweden
Invandringsår  Year of immigration
 
Ja Yes
 
Kommunal sektor Municipal sector   
 (of employment)
Kvinnor Women
Kön Sex
 
LO The Swedish Trade Union  
 Confederation
Län County
Länsvis By county

Medborgarskapsland Country of citizenship
Män Men
 
Nej No
 
Ogiltig Invalid
 
Poströst Postal votes
Privat sektor Private sector   
 (of employment)
Procent Per cent
Procentuell fördelning Percentage distribution
 
Riket Country
Röstande Voters
Röstberättigade Entitled to vote
Röster Votes
Röstlängd Electoral roll
 
SACO Swedish Confederation of  
 Professional Associations
Sambo Cohabitee
Samtliga Total
Sektortillhörighet Sector of employment
Statlig sektor Government sector  
 (of employment)
Storstad Metropolitan
Studerande Student (-s)
Större städer Major cities
Sysselsatta Employed persons
 
TCO Swedish Confederation of  
 Professional Employees
Tjänstemän Non-manual workers
 
Utländsk medborgare Foreign citizen
Utrikes född Foreign born, born abroad
Utbildningsnivå Level of education
 
Valdeltagande Electoral participation
Valmyndigheten The Electoral Authority
 
Yrke Occupation
  
Ålder Age
År Year
  
Övrig Other

Svensk-engelsk ordlista
List of terms


