
 

 
 
 
SVT och Sveriges Radio presenterar: 
Valpejl – vem är det du röstar på? 
 
Vad är Valpejl?  
Valpejl är en publik och sökbar databas över samtliga kandidater som ställer 
upp i valet 2010, en webbtjänst där svenska väljare kan söka information om 
alla kandidater som ställer upp i valet i höst - i riksdag, landsting och 
kommun. Alla riksdagskandidater har även erbjudits att berätta om sig själva 
och sin politik, samt skicka in ett foto.  
 
Vad är syftet?  
Valpejl är en informationskälla för alla väljare som vill fördjupa sitt 
beslutsunderlag inför valdagen. Vi vill genom detta öka intresset för 
kandidater på alla nivåer över hela landet och inte bara på det fåtal kända 
rikspolitiker som vanligtvis figurerar i medierna. Valpejl är också tänkt som 
en öppen plattform för alla medborgare som vill gräva vidare för att publicera 
egna journalistiska granskningar av våra politiker.  
 
Hur hänvisar jag till Valpejl?  
När information från Valpejl hämtas, bearbetas, publiceras eller används på 
annan plats ska hänvisning till Valpejl eller valpejl.se ges.  
 
Vad kan man hitta för information på Valpejl?  
På Valpejl finns det en sammanställning av offentliga datauppgifter kring alla 
54 000 kandidater som ställer upp i höstens val. Du hittar information från 
Valmyndigheten (hämtat 18 maj) om namn, ålder, parti, plats på valsedel samt 
i vilket eller vilka val som kandidaterna ställer upp. Dessutom finns det 
inkomstuppgifter för de två senaste tillgängliga åren hämtade från Infotorg 
samt uppgifter om näringslivsengagemang från Bolagsverket. Utöver detta 
kommer de riksdagskandidater som väljer att besvara på vår enkät att bidra 
med svar på ett antal frågor som vi har ställt till dem.  
 
Hur rapporterar jag fel som finns i Valpejl?  
Vi som jobbar med Valpejl är väldigt måna om att allt som ligger ute på 
valpejl.se är korrekt. Hittar du några faktafel eller annat som inte fungerar som 
det skall på webbtjänsten, mejla valpejl@svt.se, beskriv vad felet består i och 
lämna en länk till sidan där felet uppstått så skall vi kolla upp detta så snart vi 
kan.  



 
Hur gör jag som riksdagskandidat för att få svara på enkätfrågorna från 
Valpejl?  
Kontakta ditt parti som skall ha fått information om hur du skall svara på 
valenkäten. Kontakta inte Valpejl-redaktionen direkt eftersom vi måste ha en 
bekräftelse via ditt parti att du verkligen ställer upp i valet och är den du utger 
dig för att vara. För att få svara på enkäten måste du kandidera till riksdagen.  
 
Varför får inte landstings- och kommunkandidaterna svara på Valpejls 
enkät?  
Det är första gången ett sådant här omfattande projekt genomförs av SVT och 
Sveriges Radio och denna gång har vi helt enkelt inte mäktat med att göra 
detta för fler än de ca 5 000 riksdagskandidaterna. Om Valpejl fungerar bra 
och det blir en upprepning av projektet vid nästa val så lovar vi att se över 
möjligheten att även låta politiker på landstings och kommunnivå delta.  
 
Hur fungerar egentligen valsystemet?  
Det svenska proportionella valsystemet med alla olika valkretsar, valdistrikt 
och valsedlar på alla nivåer är komplext. Valpejl är uppbyggt med 
utgångspunkt från kandidaterna som ställer upp i valet och vi har utifrån det 
försökt att göra en så logisk webbtjänst som möjligt där informationen kring 
kandidaterna står i centrum. Vi jobbar för att försöka förbättra tjänsten 
löpande och tips mottages gärna. Men om du vill veta mer om hur valet 
fungerar rekommenderar vi Valmyndighetens utmärkta hemsida där allt om 
valet förklaras: www.val.se  
 
Vilka står bakom Valpejl?  
Valpejl är ett unikt samarbete mellan public service-bolagen Sveriges Radio 
och Sveriges Television.  

Ansvarig utgivare för Valpejl är Helena Olsson, Sveriges Radio, som ansvarar 
för sammanställningen och presentationen av all offentlig data hämtad från 
Valmyndigheten, Infotorg och Bolagsverket samt riksdagskandidaterna svar. 
Eva Landahl, Sveriges Television, kommer att ansvara för ytterligare delar av 
Valpejl som ännu inte är lanserats.  

Vilka jobbar eller har jobbat med Valpejl?   
• Kristofer Sjöholm, projektledare  
• Helena Bengtsson, databasredaktör  
• Victoria Gaunitz, databasresearcher  
• Jenny Zettergren, databasresearcher  
• Johan Robertsson, researcher  
• Rickard Andersson, systemutvecklare  
• Mattias Karlsson, systemutvecklare  
• Fredrik Stålnacke, systemutvecklare  
• Fredrik Sondell, testare  
• Jens Lindkvist, gränssnittsutvecklare  



• Hans Åkerman, produktägare SVT  
• Leonard Wallentin, projektledare valet på webben, SVT  
• Björn Andersson, projektledare valwebben, SR  
• Design: Doberman 

 
Hur kontaktar jag Valpejl?   
 

• E-post: valpejl@svt.se 
• Telefon, dagtid vardagar: 08-784 86 18  
• Kommentera och dela med dig av det du hittar i Valpejl på våra 

fansidor på Facebook  
• http://www.facebook.com/SVTvalet2010  
• http://www.facebook.com/SRvalet2010  
 
• Diskutera med oss på Twitter  
• http://twitter.com/SVTvalet2010  
• http://twitter.com/SR_valet2010  
 
• All valbevakning hittar du på   
• http://svt.se/val  
• http://sverigesradio.se/valet 

 


