
Oddsen: Inget parti åker ur riksdagen
Det är en bra bit kvar till 9 september men riksdagspartierna har redan satt valbollarna i rullning. KD, MP och L är den trio som ligger mest
pyrt till i opinionsmätningarna, samtidigt visar Unibets odds att samtliga kommer vara kvar i riksdagen efter valet. 

Om knappt sju månader är det återigen dags för svenskarna att traska till valurnorna, och även om 9 september känns långt borta kryper valstugor och
valfläsk allt närmare. För somliga gäller det i första hand att klara fyraprocentsspärren, men enligt oddsen behöver inget av de nuvarande riksdagspartierna
bekymra sig för att åka ur riksdagen

–Oddsen på framförallt KD och MP har gått lite upp och ner, men ju närmare valdagen vi kommer desto stabilare har det sett ut. Det ska dock tilläggas att
oddsen på KD är oerhört jämna, så Ebba Busch Thor o co kan inte ska andas ut riktigt än. Kanske kan hon få lite familjetips från maken Niklas. Som f.d.
lagkapten i en allsvensk nykomling vet han hur man slår ur underläge, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Ulf Kristersson ikapp Löfven – oddsen på Åkesson har rasat
Enligt Unibet odds kommer det bli ett oerhört tajt race om statsministerposten. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (2.00) håller jämna steg med
Stefan Löfven i oddslistan. Centerpartiets Annie Lööf spelas till oddset 4.50 samtidigt som oddsen på Jimmie Åkesson har rasat, från 31 till 16 gånger
pengarna.

Oddsen på valet 2018:

Totalt antal procent av rösterna för Kristdemokraterna
Över 4 % 1.80
Under 4 % 1.90

Totalt antal procent av rösterna för Miljöpartiet
Över 4 % 1.35
Under 4 % 2.90

Totalt antal procent av rösterna för Liberalerna
Över 5 % 1.85
Under 5 % 1.85

Någon partiledare att avgå före 31 december 2018
Ja 1.10
Nej 5.00

Partitillhörighet för nästa statsminister
Moderaterna 2.00
Socialdemokraterna 2.00
Centerpartiet 4.50
Sverigedemokraterna 16.00

Se uppdaterade odds här: https://se.unibet.com/betting#filter/politics/1004408696

För mer information, vänligen kontakta:
Henrik Holm, spelexpert, 070-875 41 
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