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Valdeltagande i EU-valet 2019 

 
 

Precis som faktabladet om valdeltagandet år 2014 (2019:2) visar nedanstående diagram 
på en stor spridning mellan medlemsländerna i andel röstare i Europaparlamentsvalet 
2019. Likt 2014 är det Belgien och Luxemburg som är i toppen av valdeltagandetabellen. 
En anledning till Belgiens och Luxemburgs höga valdeltagande är att de är de enda 
länderna i EU med lagstiftning om obligatorisk röstning som kan få verklig påföljd. EU:s 
totala valdeltagande ökade 2019 efter att under ett antal tidigare val ha minskat 
(2019:1). Från ett EU-snitt på 43 procent röstare 2014 landade det totala valdeltagandet 
i EU år 2019 på 51 procent (markerat med en röd linje i figuren). De tre länder som hade 
lägst valdeltagande 2019 – Slovakien, Slovenien och Tjeckien – är exempel på länder där 
valdeltagandet ökat jämfört med 2014 års val. Sverige höjde sitt valdeltagande från 51 
procent år 2014 till 55 procent år 2019. Trots ett större valdeltagande tappar Sverige i 
placering till andra länder: från en åttonde plats år 2014 har Sverige år 2019 EU:s tionde 
högsta valdeltagande till Europaparlamentet. 
 
 
Figur 1. EU-medlemsländernas valdeltagande till Europaparlamentet år 2019 (procent). 

 
 
Källa: Europaparlamentet i samarbete med Kantar Kommentar: Medelvärdet är markerat med en röd linje. Valdeltagandet per land 
är uträknat utifrån hur många som röstade vid valet till Europaparlamentet delat med antalet röstberättigade vid aktuell tidpunkt i 
respektive medlemsland. Röstning är obligatoriskt i Belgien, Luxemburg och Grekland, men denna lag efterlevs inte längre i 
Grekland. För mer information om obligatorisk röstning, se International IDEA  
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