
Regeringsskifte i höst enligt oddsen
Med Almedalen runt hörnet och endast fyra månader kvar till valet är de svenska partierna mitt uppe i sina valkampanjer. Enligt Unibets odds
kommer nuvarande regering få det svårt att behålla makten och Moderaternas partiledare Ulf Kristersson är dessutom favorit att bli nästa
statsminister, just före nuvarande statsminister Stefan Löfven.

I flera av opinionsinstitutens senaste mätningar har Alliansen och den rödgröna koalitionen legat jämsides, men enligt färska odds från Unibet är Alliansen
nu favorit att överta regeringsmakten. Enligt oddsen är det dessutom större chans att S bildar regering med M än en fortsatt rödgrön installering i Rosenbad.

– När det kommer till de traditionella sammanslutningarna har opinionsmätningarna stått som en åsna mellan två höbalar, där respektive koalition legat på
runt 40 procent. Någonting som spelarna alltså inte tror på. Sedan är det ju väldigt kittlande att ett S och M-samarbete står i oddset 7.00. Går det spelet in
är det, förstås, revolutionerande för den svenska partipolitiken, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Oddset på att S, MP och V bildar regering står i elva gånger pengarna, vilket i oddslistan bara är knappt före en konstellation bestående av S, C och L.

Unibets odds visar också att Sverigedemokraternas största chans till regeringsbildning är tillsammans med Moderaterna, ett spel som ger 21 gånger
pengarna. Att FI skulle nå en regeringsposition tillsammans med S, MP och V står i oddset 31.00.

Unibet odds på riksdagsvalet 2018:

Parti/koalition som bildar regering
M+L+C+KD 3.75
M+L+C 4.50
S+M 7.00
M 8.00
S 10.00
S+MP+V 11.00
S+L+C 12.00
M+SD+KD 15.00
S+L+C+MP 15.00
S+C 17.00
M+SD 21.00
S+C+MP 21.00
S+MP 21.00
M+KD 25.00
M+L 31.00
M+L+KD 31.00
S+MP+V+FI 31.00

Partitillhörighet för nästa statsminister
Moderaterna 1.90
Socialdemokraterna 2.00
Centerpartiet 5.00
Sverigedemokraterna 11.00

För fler och uppdaterade odds, se: https://se.unibet.com/betting#filter/politics/1002668017

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