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Senare beslut i EU-val
Trots att det endast är några dagar kvar till valdagen för EU-valet 2019 visar
undersökningar från tidigare år att det faktiskt är en stor andel som inte har bestämt
sig ännu om vilket parti de ska rösta på. På figuren nedan kan vi se att det närmare
bestämt var runt 44 procent av väljarna som bestämde vilket parti de skulle rösta på i
EU-valet 2014 under sista veckan före valet eller på valdagen. 23 procent bestämde sig
tidigare under våren, medan 33 procent visste sedan länge vilket parti de skulle rösta
på. Vi kan även göra en jämförelse med när väljare bestämde vilket parti de skulle rösta
på i riksdagsvalet 2014. Där kan vi se att många väljare (42 procent) visste sedan länge
vilket parti de skulle rösta på, medan 31 procent bestämde sig under sista veckan före
valet. Detta innebär alltså att det var fler som bestämde vilket parti de skulle rösta på
under sista veckan före valet i EU-valet 2014 än i riksdagsvalet 2014. Orsaker till att
många väljare bestämmer senare om vilket parti de ska rösta på i EU-val än i riksdagsval
är flera (Oscarsson 2016), men kan bland annat bero på att väljare är sämre insatta i
EU-val än i riksdagsval, att många har låg kunskap om EU samt att valrörelsen är
kortare till EU-val (Oscarsson & Holmberg 2010).
Figur 1. Tidpunkt för röstning vid EU-val 2014 och riksdagsval 2014 (procent).
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Källa: Valforskningsprogrammet, Europaparlamentsundersökningen 2014 och Valundersökningen 2014
Kommentar: Frågan ställdes på följande sätt i Europaparlamentsundersökningen 2014: ”När bestämde du dig för vilket parti du
skulle rösta på i årets Europaparlamentsval?” med svarsalternativen ”På valdagen” och ”Under sista veckan före valet” (kodat som
”Under sista veckan före valet eller på valdagen”), ”Tidigare under våren” samt ”Visste sedan länge på vilket parti jag skulle rösta”.
Frågan ställdes på följande sätt i Valundersökningen 2014: ”När bestämde du dig för vilket parti du skulle rösta på i årets
riksdagsval? Var det under sista veckan före valet eller tidigare under hösten och sommaren eller visste du sedan länge hur du
skulle rösta?” med svarsalternativen ”Under sista veckan före valet”, ”Tidigare under hösten och sommaren”, ”Visste sedan länge
på vilket parti jag skulle rösta”. Svarsalternativen ”Annat svar” och ”Vet ej/vill ej svara” har kodats som ”Missing”. Procentbasen
utgörs av de som har besvarat frågorna.
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