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Oddsexperterna siar om Anna Kinberg Batras tal
På söndag avslutas politikerveckan i Almedalen när Moderaternas Anna
Kinberg Batra håller tal. Spänningen är hög inför vad den hårt pressade
partiledaren kommer att säga och nu har till och med spelbolagen satt
odds på vilka ord som kommer ingå i talet. Enligt Betsson är ord som
ansvar och trygghet givna. Mindre troligt är det däremot att Kinberg Batra
blir personlig och nämner maken David Batra.
Almedalsveckan går mot sitt slut, men innan politikerna lämnar Visby äger
Moderaternas dag rum på söndag den 9 juli. Partiet som rasat i
opinionsmätningarna är under hårt tryck vilket gjort Anna Kinberg Batras tal till en
stor snackis.
Nu har Betsson gjort det möjligt att spela på vad Kinberg Batra kommer att
nämna för ord i sitt tal. ”Ansvar” och ”trygghet” spelas båda till låga 1,2 gånger
pengarna följt av ”RUT” till 1,5 och ”jobbklyftan” till 1,7. Kommer hon någon gång
under talet prata om Sverigedemokraterna ger det 300 kronor tillbaka på en
satsad hundralapp.
Ingen ”Elefanten i rummet” eller Pidde Pannkaka
Att Anna Kinberg Batra kommer att tala om sin man David Batra eller hans
kommande show ”Elefanten i rummet” spelas till 10 gånger pengarna. Andra
högoddsare är ett omnämnande av barnvisesångaren Pidde Pannkaka vars
musikvideo till låten ”Ingen snappar som Anna” hon medverkat i. Ett
omnämnande ger 15 gånger pengarna tillbaka på insatsen. Likaså gäller den
holländska svordomen ”godverdomme” som är hennes favorit.
För aktuella odds, se https://sportsbook.betsson.com/sv/politik-ochnaringsliv/sverige/svensk-politik
Oddsen på vilka ord Anna Kinberg Batra kommer att tala om i Almedalen 2017
Ansvar 1,2
Trygghet 1,2
RUT 1,5
Jobbklyftan 1,7
Annie Lööf 2,0
Sjuksköterskor 2,0
Terror 2,25
Brexit 2,3

”Ordning och reda” 2,5
Segregerade samhällen 2,7
London 2,75
Donald Trump 2,8
Präster 2,8
Bort från utanförskap 2,9
Sverigedemokraterna 3,0
Avgång 3,5
Ryssland 4,0
Kent Ekeroth 4,5
Fake news 4,5
Småföretagare 5,0
Arbetslinjen 5,0
”Enkla jobb” 5,0
Klyftan inom alliansen 6,0
Löpning 6,5
Stjärnhov 7,00
Sin egen graviditet 7,0
Högskoleprovet 8,0
David Batra 10,0
”Elefanten i rummet” 10,0
”Thinking fast and slow” 12,0
Pidde Pannkaka 15,0
Godverdomme 15,0
Ord som utanförskap och skatt är inte spelbara eftersom Betssons oddsexperter anser
orden för självklara för att erbjuda spel på.
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