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o Kommer in om Lissabonfördraget går igenom: Hillevi Larsson (S) ny, Inger René (M) ny.

Än så länge är pira-
terna det stora
utropstecknet i EU-
valrörelsen 2009. 

I Expressens och
Demoskops mätning
får Piratpartiet 5 pro-
cent.

Det är den andra
mätningen på kort tid
som där nätaktivis-
terna kniper en plats
i parlamentet.

– Vi har ett riktigt,
riktigt bra skott på mål. Jag tror
att det är många som ser att det
inte är en självklarhet att 
behålla det fria och underbara
internet som vi har vant oss
vid, säger toppkandidaten
Christian Engström.

Stora partierna dominerar
Piratpartiet är bland annat

större än Kristdemokraterna,
som tycks vara nära att förlora
sin plats i parlamentet. 

För den stora sensationen 
i valet 2004, Junilistan, blir mät-

ningen från Demo-
skop trist läsning.
Partiet får endast 
1 procent.

– Det var samma
sak för fem år sedan.
Vi låg på samma låga
nivå i det här skedet,
sedan kom den stora
ökningen strax före
valet, säger Juni-
listans partiledare
och toppkandidat 
Sören Wibe.

Expressen har tagit hjälp av
statsvetaren Henrik Oscarsson
vid Göteborgs universitet för att
plocka fram en mandat-
fördelning utifrån 
Demoskopmätningen.

Listan domineras 
totalt av personer från
de två stora partierna 
i svensk politik.

Socialdemokraterna
och Moderaterna får
fler mandat ihop än alla
de andra partierna till-
sammans. 

Både S och M skulle enligt 
Demoskop göra ett betydligt
bättre EU-val än 2004.

Men Mona Sahlin och hennes
toppkandidater i Europaparla-
mentet kan inte vara säkra på
att de håller ställningarna som
Sveriges största parti i EU-valet
2009.

– Läget mellan Socialdemo-
kraterna och Moderaterna är
helt lika, säger Henrik Oscars-
son.

Men mycket kan hända.

Personvalet kan ändra listan
Det mesta talar för att EU-

valet 2009 blir ovisst in i det
sista.
!! En dryg tredjedel, 34 procent
av de tillfrågade i Demoskops
undersökning, har inte bestämt
hur de ska rösta. Och mycket 
tyder på att valdeltagandet blir
lika uselt som för fem år sedan,

när knappt 38 procent
gick och röstade.
!! Erfarenheten från
Europavalet 2004 är att
stora omsvängningar 
i väljarkåren kan
komma sent och snabbt.

– Man ska också
komma ihåg att person-
valet kan ändra nam-
nen på listan, säger
Henrik Oscarsson.

Här har du dina nya EU-parlamentariker – om trenden 
i Expressens och Demoskops första opinionsmätning 
inför EU-valet står sig.

Piratpartiet har vind i seglen mot Bryssel och Stras-
bourg.

– Kul, jag är otroligt sugen på att åka dit, säger partiets
toppkandidat Christian Engström.

Karin
Johansson
karin.johansson
@expressen.se
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DE BLIR V˚RA
RØSTER I EU
Piratpartiet kniper en plats enligt
Expressens mätning inför valet

S˚ GJORDES MÆTNINGEN
m Demoskop och Expressens opinionsmätning bygger på 1010
telefonintervjuer med allmänheten i hela landet, 18–89 år, genom-
förda den 29 april–6 maj. Andelen osäkra och oengagerade är hög. 
m Det innebär att bara hälften av de tillfrågade, 493, kan uppge
vilket parti de skulle rösta på den 7 juni. Partiernas siffror
avrundas därför till heltal i redovisningen.
m Om man tar hänsyn till decimalerna kastas mandatfördelningen
om något – och Kristdemokraterna mister sin plats i parlamentet.

DE SVENSKA MANDATEN
m 18 eller 20 svenskar i Europa-
parlamentet – det är frågan. Den
avgörs av Irland. Efter valet den 
7 juni kan 18 svenska politiker 
åka ned till parlamentet. Men 
Sverige får ytterligare två mandat
när Lissabonfördraget träder i kraft.
Och det sker tidigast i höst, om
befolkningen på Irland sagt ja till
fördraget i en ny folkomröstning.
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22%

Ganska troligt
20%

Mindre troligt
24%

Mycket troligt
13%

Uteslutet
17%

Vet ej
5%

Hur troligt är det att du
kommer att rösta i EU-valet?
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