
Vinnarna och förlorarna i EU-valet enligt oddsen
Med mindre än två veckor kvar till EU-valet är valkampanjerna inne i sitt mest intensiva skede. Mycket har hänt sedan valet 2014 och enligt
oddsen från Unibet pekar det mesta på att Socialdemokraterna återigen får flest röster, samtidigt som Miljöpartiet riskerar att göra ett
betydligt sämre val.

Vallokalerna har öppnat upp dörrarna för förtidsröstning och för Sveriges del innebär det att 20 ledamöter ska röstas fram, en siffra som kommer bli 21 när,
och om, Storbritannien lämnar EU. Enligt Unibets odds ser Kristdemokraterna ut att göra ett kanonval, det är inte helt omöjligt att de når över 10,5 procent.

– Kristdemokraterna förväntas bli större än både Centerpartiet och Liberalerna. Jämfört med valet 2014, där Kristdemokraterna fick 5,93 % av rösterna, är
ett resultat över 10,5 procent en riktig succe för partiet. Även FI ser ut att kunna göra ett bra val, enligt oddslistan ligger de lika med L och MP, säger Henrik
Holm, spelexpert på Unibet.

Miljöpartiet, som sist det begav sig blev näst största parti, ser alltså ut att kunna få ett tufft val. Oddset för att partiet får under 10,5 % av rösterna spelas till
1.90. Vid senaste valet fick MP över 15 % av rösterna.

Unibets odds på valet till Europaparlamentet 2019:

Parti som får högst procent av rösterna:
Socialdemokraterna 1.12
Sverigedemokraterna 5.00
Moderaterna 7.50
Kristdemokraterna 51.00
Centerpartiet 101.0
Vänsterpartiet 501.0
Feministiskt Initiativ 1001
Liberalerna 1001                  
Miljöpartiet 1001

Antal röster för Kristdemokraterna:
Över 10,5 procent 1.90
Under 10,5 procent 1.80

Antal röster för Miljöpartiet:
Över 10,5 procent 1.80
Under 10,5 procent 1.90

Alla odds på EU-valet: https://www.unibet.se/betting#filter/politics/sweden

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