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Avhandlingen Den svenska valforskningen. Vetenskapande, demokrati och 
medborgerlig upplysning är en idékritisk granskning av de svenska valunder-
sökningarna som genomförs vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs 
universitet, i samverkan med Statistiska Centralbyrån. Valforskningen i Gö-
teborg har pågått sedan 1956 och utgör ett av den svenska statsvetenskapens 
flaggskepp. De återkommande valundersökningarna har en närmast officiell 
ställning som kunskapskälla om den allmänna opinionen och den svenska 
demokratins tillstånd. Valforskningen är unik som forskningstradition genom 
sin långa kontinuitet och sin paradigmatiska stabilitet i fråga om teori, me-
tod och empiriska data. Emellertid har valforskningen inte utsatts för någon 
övergripande och genomlysande granskning inifrån vetenskapssamhället, 
vilket nu sker för första gången. I avhandlingen rekonstrueras och skildras 
tre centrala tankeblock som kärnan i den svenska valforskningens idéer och 
tankar. Det första är valforskningens deklarerade vetenskapssyn. Det andra 
är valforskningens syn på demokrati och dess analyser och bedömningar 
av det svenska demokratiska systemet. Det tredje är valforskningens syn på 
medborgerlig upplysning och dess analyser och bedömningar av de svenska 
medborgarna. Avhandlingens huvudsakliga resultat är att den svenska val-
forskningen, trots en självbild av empiriskt-objektiv vetenskap, genomsyras 
av politiskt och normativt tänkande. Det politiska och normativa inslaget 
är dels explicit och dels implicit. I avhandlingen kritiseras den svenska val-
forskningen för att såväl maskera som försvara sin värdeutgångspunkt, den 
svenska valdemokratin, på olika intrikata sätt. När det gäller frågan om 
medborgerlig upplysning kritiseras den svenska valforskningen för att sätta 
ribban lågt så att de svenska väljarna ständigt kan skildras som upplysta. 
Detta sammantaget leder till slutsatsen att den svenska valforskningen inte 
endast bör ses som en politiskt-normativ idétradition utan även som väktaren 
av den svenska valdemokratin.  

Anders Urbas är verksam vid Högskolan i Halmstad. 
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