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SKOP:s EU-barometer
–

kommentar av SKOP:s Örjan Hultåker

Inför EU-valet
- Liberalerna riskerar att hamna utanför EU-parlamentet
- Feministiskt initiativ nästan utraderat
- Även Miljöpartiet minskar stort
- Sverigedemokraterna den största vinnaren
- Socialdemokraterna klart största parti
Det visar SKOP:s senaste barometer över väljarsympatierna som genomfördes mellan den 19
och 20 maj 2019 då drygt 1.000 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades.
De som redan förtidsröstat fick frågan ”På vilket parti har du röstat i årets EU-val?” Övriga
fick frågan ”På vilket parti kommer du att rösta?”
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Liberalerna riskerar att hamna utanför EU-parlamentet
– Med en vecka kvar till EU-valet visar SKOP:s EU-barometer att Liberalerna (3,8 procent)
riskerar att bli utan representation i EU-parlamentet, säger SKOP:s analytiker docent Örjan
Hultåker. Det vore en katastrof för ett parti som profilerat sig som det mest EU-vänliga
partiet. Liberalerna har mer än halverats sedan EU-valet 2014 (9,9 procent).
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Feministiskt initiativ nästan utraderat
– Ändå värre är läget för Feministiskt initiativ (0,9 procent) som nästan är utraderat.
Även Miljöpartiet minskar stort
– Även Miljöpartiet (9,4 procent) minskar stort. I EU-valet 2014 var Mp näst största parti med
15,4 procent av rösterna men har nu halkat ner till en sjätteplats, minus 6 procentenheter.
Sverigedemokraterna den största vinnaren
– Sverigedemokraterna (17,2 procent) ser ut att bli den största vinnaren i årets EU-val.
Ökningen om 7,5 procentenheter sedan 2014 återspeglar partiets ökning i den svenska rikspolitiken.
Kd, M, C och V ökar
– Kristdemokraterna (10,5 procent) kan se fram emot ett ökat stöd i EU-valet, upp 4,6
procentenheter sedan 2014 års EU-val. Även för Kristdemokraterna är det en återspegling av
framgången i svensk rikspolitik.
– Moderaterna (16,8 procent) har ökat med 3,1 procentenheter sedan 2014. Trots det har
Moderaterna förlorat andraplatsen till Sverigedemokraterna, men skillnaden stöd för M
respektive Sd är hårfin.
– Centerpartiet (9,6 procent) har lika stor ökning som Moderaterna sedan EU-valet 2014, upp
3,1 procentenhet. Skillnaden är att Moderaterna har stagnerat sedan mars i år under det att
Centerpartiet har fortsatt sin uppgång.
– Vänsterpartiet (7,5 procent) ligger nu 1,2 procentenhet över 2014 års valresultat.
Socialdemokraterna klart största parti
Socialdemokraterna (23,5 procent) befäster sin roll som det klart största partiet inför årets EUval och ligger kvar på ungefär samma nivå som 2014 (24,2 procent).
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Om redan förtidsröstat: På vilket parti har du röstat i årets EU-val?
Om tror att de skall rösta: På vilket parti kommer du att rösta?
Urval : Hela riket
Procent med
partisympati

19-20 maj
2019

Mars
2019

EU-val
2014

Moderaterna
Liberalerna
Centerpartiet
Kristdemokraterna

16,8
3,8
9,6
10,5

17,7
4,5
7,6
9,3

13,7
9,9
6,5
5,9

Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

23,5
7,5
9,4

25,7
7,6
9,2

24,2
6,3
15,4

Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ
Övriga partier

17,2
0,9
1,0

15,1
1,4
1,9

9,7
5,5
3,0

1.042

1.510

Antal intervjuade

__________________________________________________________________________________________

Under perioden mellan den 19 och den 20 maj 2019 intervjuades drygt 1.000 personer med SKOP:s
webbpanel som slumpmässigt har rekryterats ur befolkningsregistret.
Svaren har poststratifierats (viktats) med avseende på kön, ålder, del av Sverige samt röstning i 2018
års riksdagsval så att varje grupp har den inverkan på resultatet som motsvarar dess andel av Sveriges
invånare.
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