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Personröstning vanligare i val till 
Europaparlamentet än riksdagen 

 
 

 
Det är vanligare med personröstning i samband med Europaparlamentsval än i samband 
med val till Sveriges riksdag. En bidragande faktor är att i valet till Europaparlamentet 
är hela Sverige en valkrets, vilket innebär att samma lista med de kändaste 
toppkandidaterna finns med på valsedlarna i hela landet. I riksdagsvalet är Sverige 
däremot indelat i 29 valkretsar med olika partilistor. Färre personer röstar i 
Europaparlamentsval, men de är oftare mer politiskt intresserade och därmed också mer 
benägna att kryssa för en enskild kandidat. Det är också viktigt att ett val till 
Europaparlamentet handlar om att tillsätta ett begränsat antal platser (Sverige är 
föreslaget att få 21 mandat efter Brexit, se faktablad nr 6) till skillnad från riksdagens 
349 platser. Då färre platser ska fyllas ställs också större krav på den enskilda 
kandidatens lämplighet och förmåga, vilket kan få fler att personrösta. Trots den relativt 
höga andelen personröster är det ändå få kandidater som får ett mandat i 
Europaparlamentet som de inte skulle ha fått utan personröstningen. Det beror på att de 
allra flesta personröstar på sitt partis toppkandidat, som ändå skulle ha fått ett mandat 
(Berg & Oscarsson, 2015).  
 
Figur 1. Andel personröstande väljare i allmänna val 1995–2018 (procent). 

 
 

Kommentar: Uppgifterna är officiell valstatistik hämtade från Statistiska centralbyrån och Valmyndigheten (www.val.se). Innan 
Europaparlamentsvalet 2009 gäller tabellen andelen personröster bland de som röstat på partier som tog mandat i respektive val. 
Därefter redovisas andelen personröstare bland samtliga giltiga röster. 
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