
 

 

EP SÆRNUMMER – EUROBAROMETER 91.5 

 

VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2019:  
HAR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 
FÅET EN NY DIMENSION? 

 

RESUMÉ  

 

Europa-Parlamentets Eurobarometerundersøgelse efter valget ("Post-Election 
Eurobarometer") er en af de mest omfattende kvantitative undersøgelser af 
borgernes stemmeadfærd og motivation ved valget til Europa-Parlamentet. 
Ligesom for fem år siden1 blev undersøgelsen efter valget i 2019 gennemført af 
Kantar for Europa-Parlamentet i ugerne efter det seneste valg til Europa-
Parlamentet den 23.-26. Maj 2019. 

Med udgangspunkt i den betydelige stigning i valgdeltagelsen ved valget i 2019 
bliver der i denne rapport set nærmere på, hvem der stemte ved valget til Europa-
Parlamentet i 2019, med en analyse af forskellene mellem EU-landene, 
sociodemografiske grupper og erhvervs- og faggrupper. Den meget højere 
valgdeltagelse i mange lande skyldes øget deltagelse blandt unge. Ligeledes er 
en følelse af borgerpligt blevet mere rodfæstet hos europæerne, når de tænker på 
valget til Europa-Parlamentet, og det stadig mere positive syn på EU har også haft 
indvirkning på valgdeltagelsen.  

For første gang analyseres der også i rapporten, som er udarbejdet af eksperter fra 
Kantar, Europa-Parlamentets officielle Eurobarometer-undersøgelse, også 
respondenternes konkrete beslutninger i forbindelse med afstemninger 
(adspurgt om afstemningsspørgsmål i undersøgelsen) i forbindelse med 
stemmeadfærd og motivering, og der er tale om en fuldstændig datavolumen, 
der giver mulighed for ubegrænset krydskontrol med alle andre Eurobarometer-
nøgleindikatorer. 

  

                                                
1 https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/eurobarometer/post-election-survey-2014 



 

 

Den højeste valgdeltagelse i de sidste 20 år 

 
Den samlede valgdeltagelse ved det sidste valg til Europa-Parlamentet var på 50,6 %. Dette er 
den største valgdeltagelse siden valget i 1994 og er en markant stigning i forhold til 2014 
(hvor valgdeltagelsen var 42,6 %). 

Den samlede stigning i valgdeltagelsen afspejles i 19 medlemsstater med store stigninger 
siden 2014 i Polen, Rumænien, Spanien, Østrig, Ungarn og Tyskland samt betydelige stigninger 
i lande med den laveste valgdeltagelse såsom Slovakiet og Tjekkiet. Valgdeltagelsen faldt i otte 
lande, dog højst med 3 procentpoint. 

Trods stigningen i valgdeltagelsen er der fortsat store forskelle mellem de enkelte 
medlemsstater, fra 88 % i Belgien til 23 % i Slovakiet. Det er vigtigt at huske på, at det er 
obligatorisk at stemme i fem lande: Belgien, Bulgarien, Luxembourg, Cypern og Grækenland. 

Selv om valgdeltagelsen i 2019 var højere blandt alle befolkningsgrupper, blev stigningen ledet 
af den yngre generation med store stigninger blandt personer under 25 år (+ 14 procentpoint) 
og i alderen 25-39 (+ 12 procentpoint). Vælgernes tværsnit i 2019 synes at være mere 
veluddannet end i 2014, mens den erklærede politiske interesse er steget blandt både 
vælgere og vælgere, der ikke stemte. Denne indsigt giver et lovende udgangspunkt for en 
yderligere stigning i valgdeltagelsen i de kommende år. 

 

De fleste vælgere traf beslutningen om at stemme i god tid forud for valget. 

 
Langt størstedelen af vælgerne traf beslutningen om at stemme et stykke tid inden valget: kun 
fire ud af fem (79 %) siger, at de altid stemmer, og yderligere 15 % besluttede sig mindst nogle 
få uger før valget. Kun 6 % besluttede kun at stemme på valgdagen eller få dage i forvejen, selv 
om dette tal var højere i Tjekkiet, Kroatien, Slovakiet og Cypern. 

To tredjedele (66 %) af vælgerne i det seneste valg til Europa-Parlamentet siger, at de altid var 
sikre på, at de stemte for, mens en tredjedel (33 %) sagde, at de tøvede mellem forskellige 
partier. Det fremgår af analysen, at det var mere sandsynligt, at borgere, der stemte for grønne 
partier, tøvede mellem forskellige partier, mens borgere, der stemte for højreekstremistiske eller 
antieuropæiske partier, var mere tilbøjelige til at være sikre på deres beslutning. 

Valget af parti blev foretaget enten på grundlag af partiernes forslag om europæiske 
spørgsmål (43 %) eller nationale spørgsmål (42 %). De andre grunde til at vælge et parti var, 
at respondenten altid stemte for dem (40 %) og på grund af partiets forslag til specifikke 
spørgsmål (38 %). 

Beslutningen om at stemme på et bestemt parti eller kandidat blev normalt truffet mindst nogle 
få måneder før valget til Europa-Parlamentet (43 % stemte altid på samme parti, mens 23 % 
besluttede sig for "et par måneder siden"). Kun én ud af seks (17 %) besluttede sig først i dagene 
før valget eller på selve dagen. Disse konklusioner er meget lig dem, der blev konstateret i 2014. 

Generelt er det mere sandsynligt, at ældre vælgere har været sikre på det valgte parti og altid 
har haft til hensigt at stemme, mens de yngre vælgere besluttede sig til at stemme tættere på 
valget og var mindre sikre på, hvem de skulle stemme på. 

 



 

 

Borgerpligt og en positiv holdning til EU har fået en fremtrædende plads som 
begrundelse for at stemme 

 
Den mest almindelige grund til at stemme ved det seneste valg til Europa-Parlamentet var, at 
folk følte, at det var deres pligt som borger (52 %), og dette har fået større betydning siden 
2014 (+ 11 procentpoint). Sammenlignet med 2014 er respondenterne også mere tilbøjelige til 
at sige, at de går ind for EU (25 %, + 11 procentpoint), og fordi at stemme kan ændre på 
tingene (18 %, +6 procentpoint). Andre hovedårsager var, at respondenten altid stemte (35 %, 
-6 procentpoint) og at støtte det politiske parti, de følte sig tæt på (22 %, ingen ændring). 

Samlet set er valgdeltagelsen blevet styrket af en større følelse af borgerpligt, der afspejler det 
seneste valgs større betydning og synlighed, og det er et tegn på, at valget til Europa-
Parlamentet nu betragtes mere som en central del af det demokratiske liv. Stigningen i følelsen 
af, ”at det at stemme kan ændre tingene", tyder også på en større fornemmelse af vigtighed 
i forbindelse med dette valg, og at der forventes, at Europa-Parlamentet kommer med konkrete 
europæiske løsninger, som har en reel indvirkning på EU-borgernes dagligdag. 

Der har også været en stigning i den positive støtte til EU som grund til at stemme. 
Respondenterne er nu meget mere tilbøjelige end i 2014 til at sige, at de stemte for EU. 
Niveauerne er steget i alle 28 medlemsstater, navnlig i Irland, Spanien, Tyskland, Italien, Det 
Forenede Kongerige og Slovakiet, hvilket tyder på en stærkere proeuropæisk dimension ved det 
seneste valg til Europa-Parlamentet, hvor positive holdninger til EU har bidraget til at øge 
valgdeltagelsen. Dette er i tråd med de generelle holdninger til medlemskab af EU, som ligger 
på et historisk højt niveau (som beskrevet nedenfor). 

Undersøgelsen efter valget i 2019 viser også et relativt fald i andelen af vælgere, der hævder, at 
de "altid stemmer". Dette afspejler en større samlet valgdeltagelse, der skyldes inddragelsen af 
de mere "flygtige" vælgere i den samlede vælgerbefolkning, hvilket bekræfter, at Europa-
Parlamentets kommunikationsstrategi for valget til Europa-Parlamentet i 2019 er lykkedes2, 
hvilket bl.a. tilskyndede til valgdeltagelse blandt dem, der tidligere afholdt sig fra at stemme 
uden en specifik grund3. 

 

Økonomi og vækst er fortsat afgørende i beslutningen om at stemme  

 
De vigtigste spørgsmål, der tilskyndede borgerne til at stemme ved det seneste valg til Europa-
Parlamentet - der er observeret i gennemsnit på EU-plan - var økonomi og vækst (44 %), 
bekæmpelse af klimaændringer og beskyttelse af miljøet (37 %), fremme af 
menneskerettigheder og demokrati (37 %), hvordan EU bør arbejde i fremtiden (36 %) og 
indvandring (34 %). Økonomien og væksten var det største problem for vælgerne i 16 
medlemsstater, mens klimaændringer og miljøet var det vigtigste spørgsmål i otte lande. 

 

                                                
2 Europa-Parlamentets institutionelle kommunikationsstrategi for valget til Europa-Parlamentet i 2019, vedtaget af Europa-
Parlamentets Præsidium den 13. november 2017 (PE 610.509/BUR/rev). 
3 EP’s kommunikationsstrategi for de 2019 definerede befolkningsgrupper, som overvejende henviste til "ikke-ideologiske", dvs. 
tekniske eller personlige årsager til ikke at stemme på valgdagen som vælgere, der afholdt sig fra at stemme uden en specifik 
grund. Det blev konkluderet, at sådanne befolkningsgrupper kunne være motiverede til at gå til stemmeurnerne, hvis de var 
overbevist om betydningen af at stemme og var velinformerede om alle tilgængelige muligheder for at overvinde deres særlige 
"tekniske vanskeligheder". 



 

 

Beslutningen om at undlade at stemme kom på forskellige tidspunkter  

 
Hvad angår de 49,4 % af europæerne, der ikke stemte ved det seneste valg til Europa-
Parlamentet, sagde tre ud af ti (30 %), at de aldrig stemmer, mens 16 % besluttede ikke at 
stemme et par måneder før valget. 15 % traf imidlertid kun beslutningen nogle få dage inden, 
og 15 % besluttede først ikke at stemme på valgdagen. 

I forhold til 2014 er der sket en stigning i den andel, som betyder, at de aldrig stemmer (+ 6 
procentpoint) og et fald i den andel, der siger, at de først besluttede sig på valgdagen (-4 
procentpoint), hvilket tyder på en reduktion af antallet af vælgere, der afholder sig fra at stemme 
uden en specifik grund. 

 

Mennesker, der ikke stemmer, henviser til negative opfattelser af politik og 
praktiske begrænsninger  

 
De to vigtigste årsager til ikke at stemme ved de seneste EU-valg, der blev observeret på EU-
plan, er manglende tillid til eller utilfredshed med politik generelt (22 %) og manglende 
interesse for politik (18 %). Andre grunde er den opfattelse, at en afstemning ikke har nogen 
konsekvenser eller ændrer noget (14 %), at respondenterne sjældent eller aldrig stemmer 
(13 %), og at respondenterne havde for travlt eller ikke havde tid (11 %). Begrundelserne for ikke 
at stemme viser kun mindre ændringer fra 2014. 

Begrundelserne for at afholde sig fra at stemme kan opdeles i fire hovedkategorier: For det første 
er der dem, der udviser fjendtlighed over for politik, herunder dem, der mangler tillid til politik 
eller er utilfredse med politik, ikke har nogen interesse i politik, eller som sjældent stemmer. Den 
anden kategori omfatter dem, der indberetter manglende oplysninger, herunder 
respondenter, der siger, at de ikke kender meget til EU, Europa-Parlamentet eller valg til Europa-
Parlamentet. En tredje kategori omfatter dem, der siger, at deres stemme ikke har nogen 
konsekvenser, eller som mener, at "det er nytteløst at stemme". Den fjerde kategori omfatter 
personer, der ikke har stemt af tekniske grunde, som er betragtet som vælgere, der afholder 
sig fra at stemme uden en specifik grund, i forhold til Europa-Parlamentets institutionelle 
kommunikationsstrategi. Dette omfatter også personer, der har haft for travlt, været væk 
hjemmefra eller været syge.  

Respondenterne i de lande, der har den største andel af mennesker, der ikke stemmer, er også 
mest tilbøjelige til at give svar i forbindelse med en fjendtlig holdning til politik. I Bulgarien, 
Portugal og Slovakiet er manglende tillid til eller utilfredshed med politik den mest almindelige 
årsag, mens manglende interesse i politik er den højst placerede grund i Slovenien, Kroatien og 
Tjekkiet. 

 

Blot under halvdelen erindrer meddelelser, der tilskynder dem til at stemme  

 
I alt var det 44 % af europæerne, der kunne erindre, at Europa-Parlamentet tilskyndede borgerne 
til at stemme ved valg til Europa-Parlamentet. 85 % i Nederlandene havde en erindring herom 
og 24 % i Bulgarien. Erindringen er størst blandt respondenter, der faktisk stemte ved 
valget (50 %), men der er også en rimelig høj grad af erindring blandt dem, der ikke stemte 
(39 %). Dette tyder på, at Parlamentets institutionelle kampagnebudskaber faktisk er blevet set 



 

 

og hørt af størstedelen af europæere og i mange tilfælde har haft indflydelse på deres deltagelse 
i valget.  

 

Brexit havde en vis indvirkning på stemmeadfærden, selv om dette varierede alt 
efter land 

Lige under en fjerdedel af europæerne (22 %) sagde, at mediedækningen og drøftelserne om 
brexit havde indflydelse på deres beslutning om at stemme eller ikke stemme, i det mindste i 
”et vist omfang”. I Det Forenede Kongerige mener lidt over halvdelen af de adspurgte, at brexit 
havde en indvirkning på deres beslutning om at stemme (52 %), ligesom 38 % af 
respondenterne i Irland og 32 % i Østrig. Men mindre end én ud af ti sagde, at brexit havde en 
indvirkning i Letland, Frankrig, Sverige og Estland. 

Analysen tyder på, at mediedækningen og diskussionerne om brexit har tilskyndet borgerne 
til at stemme, snarere end at afholde dem fra at stemme. 

 

Et stadigt mere positivt syn på demokrati i EU 

 
Undersøgelsen viser en stigning i tilfredsheden med en række aspekter af demokrati i EU 
siden september 2018, hvilket styrker indtrykket af stærke demokratiske værdier knyttet til den 
øgede valgdeltagelse. Europæerne er mest tilfredse med frie og retfærdige valg (75 % meget 
eller forholdsvis tilfredse, + 5 procentpoint), ytringsfrihed (74 %, + 5 procentpoint) og respekt 
for grundlæggende rettigheder (73 %, + 8 procentpoint). De laveste tilfredshedsniveauer ses i 
forhold til bekæmpelse af desinformation i medierne (48 %, + 8 procentpoint) og bekæmpelse 
af korruption (43 %, + 7 procentpoint).  

Når resultaterne for de forskellige aspekter af demokrati, der er omfattet af undersøgelsen, 
kombineres, ses det, at respondenterne i Irland, Danmark, Portugal og Polen er de mest tilfredse. 
De laveste niveauer af tilfredshed med forskellige aspekter af demokrati er registreret i Bulgarien, 
Kroatien, Slovakiet, Frankrig og Tjekkiet. 

 

Et stigende antal europæere føler, at deres stemme tæller i EU  

 
Mere end halvdelen af europæerne (56 %) er enige i, at deres stemme tæller i EU, en stigning 
på 7 procentpoint i forhold til februar-marts 2019, og det mest positive resultat, siden dette 
spørgsmål første gang blev stillet i 2002. Selv om dette resultat bekræfter tidligere forskning, der 
fremhæver en stigning denne indikator på tidspunktet for valget til Europa-Parlamentet, 
afspejler den også en mere langsigtet stigning i løbet af de sidste 10 år. 

Respondenterne er mest tilbøjelige til at være enige i, at deres stemme tæller i EU i Sverige, 
Danmark, Nederlandene og Tyskland (75 %), men de er mindst tilbøjelige til at være enige i 
Letland, Grækenland og Estland. Der ses store stigninger i dette i Rumænien, Tjekkiet, Polen, 
Italien og Belgien. 

Der er en forbindelse mellem opfattelsen af, at ens stemme tæller i EU og stemmer ved valg til 
Europa-Parlamentet, og valgprofilen omfatter nu flere borgere, der føler, at deres stemme tæller 
i forhold til 2014. Dette tyder på, at vælgerne nu som gruppe er mere tillidsfulde, 



 

 

handlekraftige og engagerede. Forholdet mellem disse to aspekter vil sandsynligvis føre til 
en "god cirkel", hvor det er sandsynligt, at opfattelsen af, at ens stemme gælder, vil øge 
valgdeltagelsen, hvilket igen vil styrke den opfattelse, at ens stemme tæller. 

 

Støtten til europæisk medlemskab er fortsat på et historisk højt niveau  

 
Lidt under seks ud af ti europæere (59 %) ser deres lands EU-medlemskab som en god ting. 
Dette støtteniveau er uændret siden februar-marts 2019, men er faldet en smule, siden det 
historisk høje niveau blev registreret i september 2018 (62 %). Den langsigtede tendens er 
imidlertid positiv siden 2011 og især siden efteråret 2014 efter det tidligere valg til Europa-
Parlamentet. 

Respondenterne er mest tilbøjelige til at have et positivt syn på EU-medlemskab i Luxembourg, 
Irland, Tyskland og Nederlandene, mens de laveste værdier registreres i Tjekkiet, Italien, 
Grækenland, Kroatien, Slovakiet og Det Forenede Kongerige. Yngre og mere højt uddannede 
respondenter er generelt de mest positive over for EU-medlemskab. 

I EU28 mener mere end to tredjedele af respondenterne (68 %), at deres land har nydt godt af 
EU-medlemskab, hvilket er det fælles højeste niveau siden 1983. Et flertal af befolkningen i 
alle medlemsstater - med undtagelse af Italien - deler denne opfattelse.  

Der er fire hovedårsager til, at EU-medlemskab anses for at være gavnligt: Øget samarbejde 
mellem medlemsstaterne (34 %), bevarelse af fred og sikkerhed (også 34 %), bidrag til 
økonomisk vækst (31 %) og nye beskæftigelsesmuligheder (også 31 %). 

Disse positive holdninger er af afgørende betydning for valgdeltagelsen ved valget til Europa-
Parlamentet. Som vi har set, har et positivt syn på EU fået en fremtrædende plads som grund til 
at stemme, og en af de største opfattede fordele ved EU er dets bidrag til økonomisk vækst - 
også det vigtigste spørgsmål, der gav borgerne stemmeret ved valget. 

 

Metodologi og fremlæggelse af data  

 
Denne Eurobarometerundersøgelse fra 2019 blev gennemført for Europa-Parlamentet af Kantar. 
Spørgearbejdet fandt sted fra den 7. til den 26. juni 2019 i alle 28 EU-medlemsstater. 27 464 
adspurgte, der var udtaget som et repræsentativt udsnit af den almindelige befolkning på 15 år 
eller derover, blev interviewet direkte4.  

Ud over vægtningen baseret på sociodemografiske variabler blev resultaterne af de fleste 
spørgsmål i denne undersøgelse vægtet i henhold til resultaterne fra det seneste EE2019. 
Formålet med denne justeringskoefficient er at korrigere eventuelle afvigelser i prøven med 
henblik på at bringe den i overensstemmelse med den konstaterede deltagelse og 
partiresultater på nationalt plan. I den forbindelse sikrer denne vægtning, at vores nationale 
stikprøver nøjagtigt afspejler den stemmeadfærd, der fandt sted ved EE2019. 

Den fuldstændige rapport, herunder de nationale faktablade, databilag og resultater, findes 
online på https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/da/be-heard/eurobarometer/ 

                                                
4 26.971 personer i den stemmeberettigede alder: 18 + i 25 EU-medlemsstater, 16 + i Østrig og Malta og 17 + i Grækenland. 
Der blev stillet nogle spørgsmål til den samlede gruppe af 27,464 respondenter i alderen 15 +. 


