
Så röstar de allsvenska supportrarna
Moderaterna har länge haft det lite motigt i opinionsmätningarna, men bland de allsvenska fansen är man det största partiet.
Socialdemokraterna får däremot bara 15 procent av fotbollsfansens röster. Det visar en undersökning som är genomförd av supportersajten
svenskafans.com på uppdrag av Unibet.

Den omfattande kartläggningen där över 1 300 fotbollsfans har svarat på frågan om vilket parti de kommer att rösta på i valet. Undersökningen visar att
Moderaterna är favoritpartiet hos de allsvenska supportrarna (23%), följt av Sverigedemokraterna (17%) och Socialdemokraterna (15%).

– Nästan var fjärde allsvensk supporter röstar på Moderaterna medan bara 15 procent lägger sin röst på Socialdemokraterna. I jämförelse med
opinionsmätningarna är det lite anmärkningsvärda siffror. Även Centerpartiet sticker ut lite med endast 5 procent av rösterna, säger Henrik Holm, spelexpert
på Unibet.

Undersökningen visar också att Miljöpartiet är minst populärt bland de allsvenska supportrarna - endast två procent av fotbollsfansen röstar på MP. Och
precis som i opinionsmätningarna ligger KD pyrt till bland de allsvenska fansen och samlar bara tre procent av rösterna.

– Det är väldigt iögonfallande att 93 procent av fotbollssupportrarna röstar, vilket är en betydligt högre siffra än det generella valdeltagandet. Det är också
noterbart att de allsvenska supportrarna tycker att MP och KD gjort sitt, säger Henrik Holm.

Om undersökningen:
I syfte att kartlägga supportersverige genomförde Unibet en undersökning tillsammans med Svenskafans under perioden 7–28 mars 2018. Totalt svarade 1 336 supportar på 12 frågor
och samtliga respondenter deltog i undersökningen anonymt. 

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 31, henrik.holm@unibet.com

Resultat:

Vilket parti röstar du på?

Nationellt
Moderaterna 23 %
Sverigedemokraterna 17 %
Socialdemokraterna 15 %
Vänsterpartiet 10 %
Jag röstar blankt 8 %
Jag röstar inte 7 %
Centerpartiet 5 %
Liberalerna 4 %
Annat parti 4 %
Kristdemokraterna 3 %
Miljöpartiet 2 %
Feministiskt Initiativ 1 %

Om Unibet           
Unibet grundades 1997 och är en del av Kindred Group, en speloperatör noterat på Nasdaq Stockholm. Kindred Group äger och driver 11 varumärken, däribland Unibet, och är ett av de
största privata spelbolagen på den europeiska marknaden. Kindred Group har över 20 miljoner kunder. Kindred Group är medlem av EGBA, European Gaming and Betting Association,
RGA, Remote Gambling Association i Storbritannien och granskad och certifierat av eCOGRA vad gäller ansvarsfullt och rättvist spelande.

Mer information om Kindred Group plc finns på www.kindredgroup.com och twitter.com/KindredGroup


