
Oddsen rasar på Annie Lööf som statsminister
Efter att Ulf Kristersson (M) gav upp sitt försök att bilda regering har det nu svängt över till Stefan Löfvens (S) fördel i fråga om vem som blir
nästa statsminister. Samtidigt rasar oddsen på Annie Lööf (C) som möjlig regeringschef.

Ulf Kristersson var favorit till att leda nästa svenska regering under hela valrörelsen och även under veckorna som passerat sedan valet. Men efter
Moderatledarens misslyckade försök att presentera ett regeringsförslag till talmannen har läget nu förändrats. Nu är det i stället Stefan Löfven som enligt
oddsen blir statsminister. Han spelas just nu till 2,50 gånger pengarna.

Samtidigt har oddsen sjunkit avsevärt på en tredje statsministerkandidat: Centerpartiets Annie Lööf. På valdagen stod Lööf i oddset 5,15. Nu har det sjunkit
till 2,85 vilket placerar henne strax bakom Ulf Kristersson (2,75).

– Regeringsfrågan är ju minst lika osäker nu som dagen efter valet och det märks ju även på oddsen. Men att Annie Lööf har en nyckelroll att spela har vi
vetat länge, och nu tror allt fler spelare att det är hon som kommer att få statsministerjobbet, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Unibets odds på regeringsbildningen:

Vem blir Sveriges nästa statsminister?
Stefan Löfven 2.50
Ulf Kristersson 2.75
Annie Lööf 2.85

Se uppdaterade odds här: https://se.unibet.com/betting#event/1002668017

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