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Förord 
Uppsatsförfattarna vill tacka informanterna som ställde upp på intervju. Utan er hade denna 

studie inte kunnat genomföras. Stort tack till vår handledare Cheick Wagué som stöttat och gett 
råd under studiens gång. Tack till våra opponenter som konstruktivt gett oss kritik så att vi 

kunnat förbättras och utvecklas. 
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Sammanfattning 

 

Studiens syfte är att undersöka spelaktörers konkurrensförutsättningar över Internet på den 

svenska spelmarknaden. 

 

Den teknologiska utvecklingen har bidragit till ökad tillgänglighet vilket lett till att spelande över 

Internet vuxit sig starkt. Spelmarknaden är komplex gällande marknadsföring och på grund av att 

aktörer ska sälja en produkt till konsumenten som samtidigt kan ge negativa påföljder. 

Spellagstiftningen i Sverige är inte uppdaterad och är orsak till att landet blivit kritiserat av EU-

kommissionen. Egentligen ska det råda monopol på den svenska spelmarknaden, men monopolet 

har blivit utsatt för konkurrens av externa aktörer som kan verka fritt på Internetmarknaden. 

  
Teorier som appliceras i denna studie är Internets påverkan på branschstrukturen och teorin om 

konkurrensutsatta marknader.  

  
Slutsatsen är att befintlig reglering med det svenska spelmonopolet kan ses ur olika perspektiv. 

Det ena är att marknaden kan betraktas som fungerande på grund av det “Moment 22” läge som 

uppstått. Staten vill reglera spelmarknaden och återfå kontroll samtidigt som externa aktörer 

inbringar positiva effekter som intäkter och arbetstillfällen. Det andra perspektivet ser problem 

med att spellagstiftningen är verkningslös och ineffektiv. Detta är orsaken till varför 

spelregleringen behöver modifieras och bemöta påtryckningarna från EU-kommissionen. 

Externa aktörer kan marknadsföra sig relativt obehindrat till svenska konsumenter, trots att det 

föreligger främjandeförbud. Marknadsföring är viktig för externa aktörers verksamheter. Den 

uppkomna konkurrensen har tvingat det svenska spelmonopolet att utveckla sina produkter.  

  
Nyckelord 
Spel, spellagstiftning, konkurrens, marknadsföring, teknologi, politik 
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Abstract 
 
The purpose of this paper has been to examine external operators competitive conditions across 

the Internet on the Swedish gaming market. 

 

As a result of the technological development, gaming over the Internet has grown rapidly, due to 

availability. Marketing is complex in the gaming industry. The operators are selling a product 

that may have a negative impact on the consumer. Swedish Gaming Legislation is obsolete and 

has been subject to criticism by the European Commission. The Swedish gaming market should 

be operated by a state-owned monopoly, but the monopoly has been exposed to competition 

from external operators who can run their businesses on the Internet. 

  
Theories applied in this paper will be How the Internet Influences Industry Structure and The 

Theory of Competitive Market.  

 
The conclusion is that the existing regulation of the Swedish gaming monopoly can be viewed 

from different perspectives. One is that the market can be regarded as functional, because of the 

"Moment 22" situation, which has arisen. The state wants to regulate the gaming market and 

regain control; meanwhile external operators give positive effects in revenues and job 

opportunities. The other perspective indicates that the gaming legislation is ineffective and 

inefficient. This is the reason why Swedish gaming regulation needs to be modified in order to 

respond to the criticism from the European Commission. External gaming operators can promote 

themselves with relative ease to Swedish consumers, despite the existence of promotion 

prohibition. Marketing is important for external operators businesses. Arising competition has 

forced the Swedish gaming monopoly to develop their products. 

  
Keywords 
Gambling, Legislation, Competition, Marketing, Technology, Politics 
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Definitionslista	  
Avreglering (Glomm & Mendez, 2009), övergången i en ekonomi när ett statligt monopol 

upphör och övergår till privat ägande och kommer ut på den konkurrensutsatta marknaden.  

 

EG europeiska gemenskapen (Agrell W. et. al., 1992), ett statsförbund som har överstatliga 

funktioner. Inom EG finns det åtta olika institutioner och organ som sätter upp gemensamma mål 

gällande fri rörlighet av varor och tjänster på den inre marknaden.  

 

GGR1(Gross Gaming Revenues), kan översättas till bruttospelsintäkter, vilket är det satsade 

beloppet minus vinsten tillbaka till spelarna. Detta ger ett riktigt mått på det ekonomiska värdet 

av spel. GGR är den siffra som används för att avgöra vad ett kasino, trav, lotteri eller andra 

spelföretag tjänar innan skatt, löner och andra kostnader betalas. Det kan liknas med försäljning 

och alltså inte vinsten i sig.  

 

Inre marknaden (Europaparlamentet och rådet, 2006), innebär att det inte ska vara några gränser 

inom den europeiska unionen.  

 

Lotteriinspektionen är en myndighet som ska aäkerställa att spelmarknaden i Sverige är laglig, 

säker och tillförlitlig.2 

 

Offshore aktör (extern aktör) (Lotteriinspektionen, 2012), företag som är registrerat i ett land, 

men erbjuder tjänster i andra länder. 

 

Spelindustrin (SOU, 2008:124), spel som kan generera finansiella vinster till konsumenten, till 

exempel bingo, lotteri och nätkasinon. 

 

White label licens3. Spelföretag hyr in sig på lösningar i form av kundtjänst och betallösningar 

hos en annan spelaktör som i sin tur innehar en giltig licens.  

                                                
1 http://www.americangaming.org/industry-resources/research/fact-sheets/gaming-revenue-10-year-trends 
2 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Lagar-och-forordningar 
3 Intervjusvar Erik Bergman 
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1. Inledning 
I detta kapitel beskrivs dynamiken på den internationella och svenska spelmarknaden. 

Bakgrunden till spelindustrins problem presenteras. Även studiens avgränsningar, 

undersökningsfrågor och syfte kommer att redogöras. 

1.1 Bakgrund 

“Plötsligt händer det!” Vem har inte drömt om att vinna den där storvinsten i Triss? Den som 

enligt reklamen får vem som helst att börja dansa. Eller föreställ dig känslan av att ha vunnit 

vadslagningen du gjort med dina vänner över Internet, utöver att ditt favoritlag har tagit hem 

segern. Spel är ett kul nöje, men visste du att många av de hemsidor du spelar på egentligen är 

olagliga? 

  
Potrafke (2009) presenterar i sin studie att befintliga regleringar skapar hinder för företagande. 

Konkurrensen begränsas på inhemska marknader där teknik och efterfrågeförhållandena 

egentligen ska bidra till en sund konkurrens. Enligt Lotteriinspektionen (2012) är spelindustrin 

ett exempel där nationella regleringar påverkar spelföretagen och därmed hämmar konkurrensen. 

Samtidigt har teknologin bidragit till att spel över Internet fått ett allt starkare fäste. Potrafke 

(2009) menar att den generella trenden har legat i att minska inträdeshinder och det offentliga 

ägandet. Potrafke (2009) återger att historiskt sett var USA det första landet att börja reformera 

marknadsregleringar år 1979. Sedan följde flera länder efter, till exempel Storbritannien, 

Kanada, Nya Zeeland, Japan och de nordiska EU-länderna. Sveriges historia kantas av flera 

större reformer enligt Konkurrensverkets rapport (2004) (se appendix 1). Förändring i 

konsumentbeteende och ökad teknologisk utveckling i samband med en alltmer 

internationaliserad affärsmiljö ledde till att flera avregleringar skedde i början på 1990-talet. 

Sveriges inträde i EU år 1995 (SOU 2008:124) bidrog också till förändring gällande handel 

mellan länderna. Enligt Andersson (2001) och Peltzman (1989) uppstår nya förutsättningar på 

marknaden när teknologin utvecklas såsom Internets framfart och avreglering blir oftast aktuellt. 

Den teknologiska utvecklingen har inneburit ökad internationell exponering som lett till att 

liberalisering och privatisering blivit möjligt. Fagerfjäll (2009) menar att det ofta handlar om att 
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regeringar vill skydda det egna landets resurser och därav har många kapitaltunga verksamheter 

legat under staten till exempel järnvägen, posten, telemarknaden och spelindustrin. 

  

Watson et. al (2004) menar att det finns flera förklaringar till expansionen och populariteten för 

spel över Internet. Spelande över Internet underlättar anonymitet för konsumenter och att spela 

utan att behöva göra fysiska resor. Tillgängligheten blir alltmer påtaglig med Internet när 

konsumenter kan ansluta till spel genom en dator eller trådlös enhet. Investeringskostnaderna för 

nätspel är lägre än landbaserad spelverksamhet som har andra kostnader i form av lokaler och 

arbetskraft. Lagstiftningen kring spel över Internet är komplex och det har varit allmänt känt 

sedan år 2004 menar Watson et. al (2004). USA har blivit kritiserat av WTO (World Trade 

Organisation) för att landet begränsar spelande över Internet vilket strider mot internationell rätt. 

  

USAs situation kan liknas med spelmarknaden i Europa. Gällande spel och lotterier har EG-

rätten ingen specifik reglering enligt Riksrevisionen (2012). Medlemsstaterna har möjligheten att 

utforma nationella regleringar på sina spelmarknader. Küchler (2012) beskriver att 

spelverksamheten är ett undantag från övriga handelslagar inom EU. Länder kan försvara sina 

monopol och övriga restriktioner med att de är uppkomna för att skydda medborgarna och 

motverka brott. EU-domstolen i Luxemburg har börjat granska länderna och kommit fram till att 

flertalet strider mot EU:s lagar gällande etableringsrätt (se appendix 2). Däremot blir det 

motsägelsefullt när all statlig reglering i form av tillstånd och olika typer av rättigheter reducerar 

den fria rörligheten på EU:s inre marknad gällande speltjänster. Enligt Europeiska kommissionen 

(2012) kommer tillväxttakten på den europeiska spelmarknaden över Internet vara dubbel så hög 

år 2015 i förhållande till vad den var år 2008. Internetmarknaden beräknas utgöra 10,9 procent 

av den totala spelmarknaden i EU. På nästkommande sida följer ett diagram som visar 

spelprodukternas marknadsandel på den totala globala spelmarknaden över Internet år 2011. 

Kasinon och sportspel innehar störst marknadsandelar.  
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Figur 1. Totala globala spelmarknaden över Internet år 2011 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Källa: H2 Gaming Capital, november 2012 
 
Under år 2010 genererade den globala spelmarknaden (Europeiska kommissionen 2012), både 

land- och Internetbaserad ett GGR (Gross Gaming Revenues) på 275 miljarder Euro. Med ett 

GGR på 80 miljarder Euro har Europa en marknadsandel på 29 procent av den totala globala 

marknaden. Watson et al. (2004) anser att ett globalt samarbete skulle kunna uppnås om stater 

proaktivt skapade begränsade modeller. Detta genom att implementera licenser till 

internetbaserade spelverksamheter som uppfyller bestämda kriterier. 

  
Lotteriinspektionen (2012) menar att Malta ligger i topp av de länder som erbjuder de mest 

liberala lagarna inom spelbranschen. Malta har byggt sin spelmarknad på licenskrav (SOU 

2008:124). Flera hundra utländska spelföretag verksamma på Internet, däribland Betsson, väljer 

att ha Malta som bas4 och enligt Lotteriinspektionen (2012) blir det allt vanligare med offshore 

bolag. I likhet med Malta valde Danmark att avreglera sin spelmarknad i januari år 2012 (RiR 

2012:15). Incitament till att genomföra avregleringen inom spelindustrin grundades i att 

utvecklingen tenderade att bli alltför negativt associerad med kriminalitet, det kunde urskiljas 

bieffekter hos utsatta spelgrupper. Enligt Riksrevisionen (RiR 2012:15) förutspådde den danska 

staten en minskad intäkt om regleringen förblev, vilket skulle innebära mindre statliga medel till 

välfärden. Danmarks avsikt är att förhindra intrång på landets spelmarknad från aktörer som ej 

                                                
4 http://media.svenskaspel.se/sv/om-svenska-spel/fakta-svenska-spelmarknaden/ 



 
 
 

14 

erhållit en dansk licens (se appendix 3 för licenskrav). För att begränsa spelandet på Internet av 

otillåtna aktörer blockeras deras IP-adresser. De aktörer som fortfarande kringgår reglerna och 

upptäcks kommer att dras inför rätta. Danska staten menar att dessa åtgärder kommer att verka 

avskräckande för internetleverantörerna då domstolsförhandlingar är kostsamma.  

  
I Sverige har spelmarknaden kommit att bli utsatt av intensiv marknadsföring och hårdare 

konkurrens enligt Riksrevisionen (2012). Utländska spelbolag har tack vare internets utveckling 

kunnat träda in på en del av marknaden som staten inte kan kontrollera. Därmed har den illegala 

marknaden ökat och blivit svår för tillsynsmyndigheten att hantera. Enligt Ganslandt et. al. 

(2008) ligger Sveriges prisnivå 20 procent över OECD-ländernas genomsnitt vilket bidrar till att 

den offentliga konsumtionen påverkas då köpkraften är relativt låg i landet. Samtidigt är 

konkurrensbrott inom näringslivet inte speciellt uppmärksammade och det är enbart ett fåtal som 

blir till rättsliga ärenden. Detta trots att konkurrenslagen funnits sedan år 1993 och ska täcka 

förbud mot karteller, konkurrensbegränsande förvärv och monopol. Ganslandt et. al. (2008) 

vidhåller därför att konkurrensrätten inte är det mest verkningsfulla sättet att öka dynamiken och 

konkurrenstrycket i Sveriges ekonomi då antalet ärenden är så begränsat.  

 

Enligt Lotteriinspektionen (2012) beräknades den svenska reglerade spelmarknaden omsätta 

omkring 42,1 miljarder svenska kronor under år 2012, vilket var en minskning med 250 miljoner 

sett till året innan. Spelmonopolet inbringar årligen cirka fem miljarder till stadskassan och 

svenskar konsumerar cirka 100 miljarder kronor varje år på spelverksamheten. Enligt Ganslandt 

et. al. (2008) och Svenska Spel (2012) går Svenska Spel ABs intäkter tillbaka till idrottsrörelsen 

och staten. Svenska hushållen spenderar cirka 2,44 procent av sin disponibla inkomst på 

spelande, vilket innebär cirka 5500 svenska kronor för varje individ över 18 år. Nivån har varit i 

stort sett oförändrad sedan början på 2000-talet, vilket visar att spelandet hos hushållen på den 

svenska reglerade marknaden är relativt stabilt. Mellan år 2003-2011 har volymen av spelande på 

både den reglerade och oreglerade marknaden ökat med 16 procent enligt Riksrevisionen (2012). 

Det är endast ett fåtal legala aktörer som är verksamma på den svenska spelmarknaden på grund 

av den rådande regleringen i landet där Svenska Spel AB innehar monopolistisk ställning. 
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Produkterna som finns att tillgå på spelmarknaden i Sverige är bingo, kasino, lotterier, poker, 

spel på hästar och spelautomater.5 Nedan följer en sammanställd tabell över de olika spelen. 
 
Tabell 1. Kategorisering av spel 

Speltyp Förklaring 

Bingo Spelas i fysiska lokaler. Spelaren har en bricka med 
nummer som vid vinst ska stämma överens med de 
nummer som ropas ut.6  

 Internetspel De flesta olika typer av spel går att spela på Internet. 
Poker, kasino och vadslagning är dominerande spel 
(Binde, 2009) 

 Kasino Förekommer i fysiska lokaler. Slumpen avgör vem 
som vinner. CasinoCosmopol AB är det enda 
företaget som enligt internationella regler får bedriva 
kasinoverksamhet i Sverige.7  

 Lotterier Flera former av spel där slumpen är avgörande faller 
under kategorin. Exempelvis vadhållning, lottning, 
tivolinöjen, kortspel och tärningsspel.8  

Spel på hästar Arrangeras av ATG och är vadslagning om trav och 
galopptävlingar.9 

Spelautomater Konsumenten satsar pengar i syfte att vinna pengar 
eller varor. Det är slumpen som avgör vem som 
vinner.10 

Källa: Sammanställning av uppsatsförfattarna 
 
Enligt Lotteriinspektionen (2012) är spelmarknaden föränderlig till exempel har bingo i fysisk 

form minskat samtidigt som den ökat över Internet. En annan trend som kan urskiljas är också att 

sportspel tar allt större marknadsandelar. Kasino över Internet är förbjudet enligt svensk lag. 

Därför genomför inte Lotteriinspektionen någon kontroll eller övervakning av dessa sidor då spel 

över Internet inte omfattas av regleringen.11 Däremot rapporterar Europeiska kommissionen 

                                                
5  http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Den-svenska-spelmarknaden/ 
6  http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Bingospel/ 
7 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Casinospel/ 
8 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Lotterier/ 
9 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Hastsport/ 
10 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Spelautomater/ 
11 http://www.lotteriinspektionen.se/sv/Spelformer/Casinospel/ 
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(2012) att spelandet ökat hos utländska och otillåtna Internetaktörer, från tre procent under 2008 

till 4,5 procent under år 2010 i Sverige. Då flera svenskar väljer att enbart spela på utländska och 

otillåtna Internetsidor värderas Internetmarknaden i Sverige utgöra över tio procent av den totala 

marknaden. 150 utländska aktörer uppskattades vara verksamma över Internet i Sverige under år 

2012.  

  
Under år 2013 investerade spelbranschen i Sverige över 2 388 miljoner svenska kronor i reklam 

och marknadsföring, vilket var en ökning med 300 miljoner kronor sett till året innan.12 Av dessa 

investeringar under år 2013 svarar Svenska Spel AB för 420 miljoner svenska kronor. Svenska 

Spel AB har uppvisat en minskad trend gällande investeringar inom reklam på den kända 

spelmarknaden, då kostnaderna sjunkit från 47 procent under år 2004 till 18 procent under år 

2013. Under denna tid mellan år 2004 till år 2013 har utländska spelbolag ökat sina 

reklaminvesteringar från 18 procent till 60 procent.13 Enligt Grundberg Wolodarski (2014) 

satsade utländska spelbolag under år 2013 över 1,4 miljarder svenska kronor på marknadsföring. 

Denna summa går att jämföra med att bolagen spenderade 147 miljoner kronor i marknadsföring 

under år 2004. Under år 2014 första fyra månader har utländska spelbolag hittills lagt över 715 

miljoner kronor på marknadsföring. Fördelningen av reklaminvesteringar åskådliggörs på 

nästkommande sida. 

                                                
12https://m.svenskaspel.se/AnnualReport/2013/sv/verksamhetsbeskrivn/svenskaspelmarknade/reklaminvesteringar/re
klaminvesteringar.html 
13 https://m.svenskaspel.se/AnnualReport/2013/sv/verksamhetsbeskrivn/svenskaspelmarknade/hardare-konkurrens-
.html 
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Figur 2. Reklaminvesteringar år 2013 

 
Källa: Uppskattade bruttoinvesteringar enligt SIFO:s reklammätningar. 
 
Enligt Collste och Vederfors (2013) krävs det att spelaktören har en licens för att få organisera 

ett lotteri eller vadslagning i Sverige. Licensen utfärdas av Lotteriinspektionen. För att ha 

möjlighet att få licens behöver aktören vara en svensk juridisk person, icke vara vinstdrivande 

och vars huvudsyfte är att tjäna allmännyttiga ändamål. Annars är det enbart statliga Svenska 

Spel AB, Trav och Galopp AB som är tillåtna att bedriva verksamhet. Med andra ord är det inte 

möjligt för en privat kommersiell aktör att få en licens i Sverige. Lotteriinspektionen (2012) 

redogör att trots spelmonopolet, förekommer det många offshore företag som erbjuder sina 

speltjänster via Internet. Detta är möjligt eftersom det inte är förbjudet för konsumenter i Sverige 

att använda speltjänster som inte är licensierade. 

 

Enligt Riksrevisionen (2012) utnyttjas komplexiteten kring spelande ofta av kriminella 

organisationer. För kunderna är det svårt att veta om verksamheterna är legala eller ej då 

verksamheterna kan ha funnits på marknaden i många år. Spelmonopolet i sin tur handlar om att 

skydda medborgare från att hamna i kriminalitet och undvika sociala samt ekonomiska problem. 
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För att skydda medborgare menar staten att de handelshinder som är uppsatta är där för att värna 

om den allmänna folkhälsan. Folkhälsomyndigheten14 i Sverige visar genom undersökningar att 

spelberoende har ett distinkt samband med alkoholberoende. De utsatta riskgrupperna för både 

alkohol och spel delar, enligt Folkhälsomyndigheten, liknande levnadsvanor som kan ge upphov 

till ett beroende. Den svenska alkoholpolitiken handlar om att begränsa konsumtion och detta 

sker genom att Systembolaget har monopol över marknaden. Rekommendationen från 

Folkhälsomyndigheten15 är att det förebyggande arbetet för att motverka alkohol- och 

spelberoende borde ske med gemensamma insatser.  

  
Jansson et. al. (2012) beskriver hur Betsson med andra större spelaktörer verksamma över 

Internet har startat en branschförening för onlinespel förkortad BOS. BOS har som syfte att ta 

fram en spellagstiftning som ska vara hållbar på ett långsiktigt plan. BOS är av åsikten att om 

spelbolag verksamma inom EU/EES skulle få bedriva sin verksamhet i Sverige skulle både 

konsumentskydd och myndighetskontroll stärkas. Enligt BOS skulle de socioekonomiska 

effekterna bli positiva om spelmarknaden omreglerades och anpassades. Rimliga skattenivåer 

skulle innebära att spelandet skulle ske på bolag som regleras av svenska myndigheter även om 

monopolet avskaffas. BOS hänvisar till att flera länder i Europa är exempel på marknader där 

statens intäkter förblivit oförändrade trots att avreglering skett. BOS-medlemmar är alla 

licensierade runtom i Europa och följer hårda regelverk där de alla följer en internationell 

branschstandard för nätbaserade spelbolag (CEN Workshop Agreement). Standardiseringen 

handlar om att ge spelarna skydd, motverka minderårigt spelande, förhindra korruption, 

kriminalitet samt verka för ansvarsfull marknadsföring. 

1.2 Problembakgrund 

Europaparlamentet och rådet (2006) har utformat ett direktiv för att uppnå målen med den 

europeiska gemenskapen gällande fri handel. Direktivet beskriver tillvägagångssätt för 

medlemsstaterna. Spelverksamhet som lotterier, kasino och vadslagningar behandlas dock som 

ett undantag i direktivet då medlemsstater för olika politik rörande konsumentskydd, 

                                                
14 http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/samband-mellan-alkohol-narkotika-tobak-och-spel/ 
15  http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/samband-mellan-alkohol-narkotika-tobak-och-spel/ 
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spelverksamhet och allmän ordning. Direktivets tillämpningsområde behöver således inte 

appliceras på spelbranschen.   EG-rätten anger inga villkor för om spelmarknaden bör vara öppen 

för andra eller fler aktörer. 

  
Europeiska kommissionen (2012) menar att inom EU föreligger det inte någon nationell 

reglering gällande speltjänster. Spelandet inkluderas i flera av EUs olika utredningar och 

rapporter. Det innebär att länderna inom unionen valt olika tillvägagångssätt för hur reglering 

inom spelmarknaden ska se ut, framförallt på Internet. Tyskland och Nederländerna är exempel 

på länder som förbjudit spelandet på Internet helt och hållet. I andra fall kan regeringar etablera 

ett spelmonopol där det endast är en statlig eller privat aktör som får exklusiv egenrätt att kunna 

erbjuda spel i olika former till kunderna. Spelmonopol innehar bland annat Sverige, Finland och 

Portugal. Antalet länder som börjat med ett licenssystem har vuxit under det senare 2000-talet i 

samband med Internets framfart. Danmark, Estland, Frankrike, Italien och Spanien hör till de 

länder som format ett licenssystem i syfte att tillåta mer än en aktör på landets spelmarknad. 

Irland och Litauen har inte någon reglering alls för sina spelmarknader. Europaparlamentet och 

rådet (2006) visar att EU valt att beakta spelindustrin som ett undantag i EU-direktivet gällande 

den fria marknaden. Det uppstår en komplexitet för medlemsländerna att utforma enskilda 

regleringar. Detta eftersom det inte föreligger någon överstatlig reglering att ta hänsyn till och 

det därav inte finns någon specifik ram att följa. 

  
Enligt Grundberg Wolodarski (2014) har EU-kommissionen vid flertalet tillfällen påpekat att 

Sverige inte följer EUs regler gällande speltillsyn och spelreglering. I november år 2013 lade 

EU-kommissionen fram att Sverige kommer att dras inför EU-domstolen om inte medlemslandet 

börjar följa EUs regler. Sverige anses begränsa den svenska spelmarknaden på ett osystematiskt 

sätt och är inte konsekvent i sitt agerande. Bland annat anser EU-kommissionen att Sverige 

sänder dubbla budskap där konsekvensen blir att utomstående spelföretags verksamheter 

hämmas. Sverige påstår att man bedriver ett spelmonopol för att skydda konsumenten samtidigt 

som omfattande marknadsföring bedrivs av spelmonopolet. Svenska Spel ABs marknadsföring 

anses därför inte stämma överens med strävan om en säker och sund spelmarknad. Grundberg 

Wolodarski (2014) hänvisar till Bob Pernold som är chef för myndighetsstyrning, statistik och 
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spelregleringar i Sverige opponerar sig mot kritiken och menar att Svenska Spel AB blivit 

tvungna att marknadsföra sig mer. De utomstående företagen tar annars över alla annonseringar 

trots att de enbart har en marknadsandel på femton procent. Ska Svenska Spel AB lyckas behålla 

sina kunder i de mindre farliga spelen måste de marknadsföra sina produkter. Konsumenterna 

hindras då från att lockas till de mer farliga spelen som tillhandahålls av de utomstående 

aktörerna. I början av år 2014 var situationen ännu under utredning där Sverige hoppades på att 

få dispens då en ny spellagstiftning är under utformning. Allianspartierna har varit överens om 

att ett licenssystem bör införas likt det i Danmark och andra länder. Finansmarknadsministern 

Peter Norman har dock skjutit upp frågan till efter valet i september 2014. Dagens Industri 

(Grundberg Wolodarski 2014) citerar även den danska chefen för efterrättelse och licenser, 

Jakob Diness. Han ställer sig oförstående till varför Sverige återigen väljer att skjuta upp frågan. 

Diness menar att säkerheten för spelaren har ökat i Danmark i och med licensieringen och enligt 

honom kan man numera förutspå trender bättre eftersom en öppnare dialog förs med aktörerna på 

spelmarknaden. 

  
En konsekvens av ökad konkurrens från externa aktörer är att Svenska Spel AB tappat 

marknadsandelar från 56 procent år 2003 till 44 procent år 2012. De externa aktörerna tar 

därmed en allt större del av marknaden och har gått från 1 procent år 2003 till 13 procent år 

2012.  
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Figur 3. Spelaktörers marknadsandelar  

 
Källa: Lotteriinspektionen (2012)16  
 
Sveriges näringsliv är i princip helt utestängt från lotteriverksamheten, samtidigt har det skett en 

hel del förändringar sedan 1990-talet när lotterilagen instiftades (SOU 2008:124). Sveriges 

inträde i Europeiska Unionen och den teknologiska utveckling har gett upphov till problem med 

utländska internetsidor som tillhandahåller spel om pengar. Den offentliga kontrollen brister då 

skyddssyftet blivit svårt att efterfölja och upprätthålla. Under år 2008 konstaterade Statens 

Offentliga Utredningar att det fanns över 2000 utländska Internetsidor trots den reglering som 

föreligger i Sverige. 

  

                                                
16http://www.lotteriinspektionen.se/Global/statistik/veckans%20statistik/utveckling-svenska-
spelmarknaden2003_2012.png 
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År 2008 genomfördes en utredning via Statens Offentliga Utredningar (SOU 2008:124), gällande 

den reglerade spelmarknaden. Syftet var att föreslå en åtstramning och modernisering av den 

svenska spelmarknaden. Spelutredningen gav förslag till hur en ny reglering borde utformas 

enligt de krav EG-rätten ställer. Regleringen ska skydda de sociala aspekterna och stå i 

förhållande till den aktuella teknologiska utvecklingen. Spelutredningen gav tre olika förslag på 

hur modifiering av rådande reglering inom spelindustrin borde utformas genom att:  

 

1) Bibehålla aktuell reglering som råder med en högre åtstramning. 

2) Tillåta nya aktörer på den Internetbaserade spelmarknaden. 

3) Tillåta nya aktörer på en specifik del av spelmarknaden. 

 

Spelutredningen belyser de problem som har uppstått kring lotterilagen och hänvisar till hur 

Italien valde att stänga ner otillåtna spelsidorna på Internet genom att blockera dess domännamn 

och IP-nummer. Denna aktion föreslog Spelutredningen att Sverige skulle genomgå för att 

komma tillrätta med de förbjudna internetsidor som existerade. Enligt Riksrevisionens 

granskning (2012) har staten inte genomfört några förändringar gällande problemen kring 

anpassningsbarheten till de ändrade marknadsförhållandena. 

  
Riksrevisionen (2012) påvisar att spelbranschen i sig är mindre mottaglig för 

konjunktursvängningar då konsumtion av spel har en jämn efterfrågan över tid. Spelmarknaden i 

Sverige har utvecklats mycket sedan 1990-talet. Det har medfört att nya produkter lanserats vilka 

blivit alltmer riskfyllda för konsumenten. Situationen har utvecklats i en illegal riktning, där 

statliga instanser saknar medel att övervaka och kontrollera. En komplex situation har uppstått 

där reglerade aktörer konkurrerar med Internetbaserade oreglerade aktörer. Detta innebär att det 

sätts en högre press på de legala aktörerna exempelvis Svenska Spel AB, att ta fram och erbjuda 

nya konkurrenskraftiga produkter. Internet bidrar till ökad tillgänglighet för utländska illegala 

spelföretag att erbjuda konsumenter olika former av spel, framförallt kasinospel online. 

Nätkasino är en spelform som Svenska Spel AB inte tillhandahåller, eftersom produkten medför 
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hög risk för att konsumenten ska utveckla ett spelberoende.17 Svenska Spel AB bedömer att 

kasinospel över Internet, ger lika höga intäkter som de fyra kasinon i Sverige genererar 

tillsammans, det vill säga 1167 miljoner svenska kronor under år 2013. Nätkasinon är utbrett hos 

de utländska aktörerna eftersom det står för upp till två tredjedelar av intäkterna för en del 

spelaktörer. Lotteriinspektionen (2012) uppskattar att den illegala spelverksamheten uppgår till 

mellan två och fem miljarder svenska kronor per år. Nätpoker och sportspel hör till de mer 

använda spelen på Internet av utländska aktörer, något som Svenska Spel AB även 

tillhandahåller på den legala marknaden. De illegala utländska aktörerna lockar konsumenterna 

med att erbjuda högre vinster. Lotteriinspektionen (2012) hävdar att de utländska spelen är mer 

riskfyllda än spel som erbjuds på den legala marknaden.  

  
Riksrevisionens granskning (2012) visar att spelberoende har ökat. Cirka två procent av Sveriges 

befolkning anses ha problem med spelandet. Granskningen visade däremot att under den 

tioårsperiod som granskats är det färre personer som spelar för högre summor. År 2008 och 2009 

hade ungefär 70 procent av Sveriges befolkning spelat någon gång under åren. Volymmässigt har 

spelindustrin utvecklats gynnsamt mellan åren 2003 och 2011 då spelande hos legala och illegala 

aktörer ökat med 16 procent. Den reglerade och legala spelmarknaden i Sverige beräknades år 

2011 till ett värde på över 42 miljarder svenska kronor. Riksrevisionen (2012) är av 

uppfattningen att risken för ökat spelberoendet hos befolkningen är relativt stor. Kombinationen 

av intensiv marknadsföring och ökad marknadsutveckling av riskfyllda spel har ökat 

tillgängligheten och risken för spelberoende. 

  
Vidare anser Riksrevisionen (2012) att Svenska Spel AB inte tar tillräckligt med ansvar gällande 

riskerna med spelberoende. Regeringens ansvar att utvärdera situationen har brustit i sitt 

tillvägagångssätt, vilket i sin tur leder till att målet om social skyddshänsyn varken blir prioriterat 

eller genomfört. Kriterierna för att få tillstånd på spelmarknaden är inte transparenta enligt 

Riksrevisionen (2012). Tillståndsvillkoren för de legala svenska aktörerna skiljer sig åt och 

saknar förutsättningar för en effektiv tillståndsgivning. Det bidrar till att de oprecisa reglerna 

påverkar aktörerna. Aktörer som bedriver spelformer med liknande farlighetsgrad kan få olika 
                                                
17 https://m.svenskaspel.se/AnnualReport/2013/sv/verksamhetsbeskrivn/svenskaspelmarknade/hardare-konkurrens-
.html 
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förutsättningar och konkurrensmöjligheter på grund av att tillsynen är bristande. Svenska Spel 

AB har i förhållande till ideella föreningar ett större ekonomiskt handelsutrymme. Det kan bidra 

till att konkurrensnivån blir än mer snedvriden och de ideella föreningarnas verksamheter kan 

komma att utvecklas negativt. Detta i sin tur strider mot EU-fördragets kriterier om effektiva och 

ändamålsenliga regleringar. 

 

Enligt Spelutredningen (SOU 2008:124) saknas det vetenskapligt stöd för i vilken grad 

marknadsföring förhöjer risken för spelberoende. Däremot kan det verka troligt att aggressiv 

marknadsföring kan öka risken för att spelare ska hamna i missbruk. Reklam uppmuntrar till 

spel, vilket gör att spelare med problem spelar mer frekvent och har svårt att sluta. 

Spelutredningen (SOU 2008:124) påvisade att det saknas en lämplig lag gällande 

marknadsföring av spel i Sverige. Europeiska kommissionen, (2012) anser att denna problematik 

blir tydlig i EU-direktivet, Unfair Commercial Practices Directive (UCPD). Direktivet syftar till 

att skydda konsumenter från otillbörliga affärsmetoder som kan framkalla ett affärsbeslut 

konsumenten annars inte skulle ha tagit. Till följd av detta kan marknadsföring för spel hamna i 

konflikt med direktivet om marknadsföringen strider mot god yrkessed och om det påverkar det 

ekonomiska beteendet hos den genomsnittliga kunden. Är marknadsföringen tydligt riktat mot en 

grupp som har en större sårbarhet, till exempel minderåriga, kan det förväntas att dessa 

konsumenter påverkas negativt av marknadsföringen. Ett exempel på hur EUs direktiv hamnat i 

konflikt gällande regler kring marknadsföring är fallet i Sverige där Högsta domstolen (NJA 

2012) fann, efter en åtta år lång tvist, att Sveriges främjandeförbud stred mot EG-rätten. Tvisten 

uppkom genom att Aftonbladet och Expressens chefredaktörer åtalades för att under år 2003-

2004 ha tillåtit marknadsföring i respektive tidning från utländska aktörer som Expect, Unibet 

och Ladbrookes i strid med rådande lotterilag. Lagbrottet begicks av båda chefredaktörerna 

genom att de uppsåtligen uppmanat till medverkan i lotterier som ej anordnats inom landets 

gränser. Chefredaktörerna dömdes i Stockholms Tingsrätt mot sitt nekande till dagsböter för att 

ha agerat i strid mot lotterilagen. Domen överklagades till Svea Hovrätt eftersom 

chefredaktörerna ansåg att den rådande lotterilagstiftningen inte överensstämde med EG-rättens 

direktiv och att de ej kunde hållas ansvariga. I Svea Hovrätt friades båda chefredaktörerna, rätten 

fann att lotterilagen stred mot EG-rättens förbud mot diskriminering vilket följaktligen innebar 
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att den ej fick tillämpas. Senare fastslog Högsta Domstolen Svea Hovrättens dom. 

Riksrevisionen (2012), Jansson et. al. (2012) samt Collste och Vedefors (2013) är alla eniga om 

att domen visar att Lotteriinspektionen inte kan arbeta på ett effektivt sätt för främjandeförbudet 

då det inte finns straffrättsliga åtgärder att vidta. Lotteriinspektionen (2012) får även medhåll 

från Riksrevisionen (2012) som framhåller osäkerheten med att svensk lagstiftning strider mot 

EG-rätten. På sikt kan det leda till att Sveriges spelpolitik inte kan uppfylla sin funktion 

ändamålsenligt. Detta innebär att utländska spelföretag kan marknadsföra sina företag för 

svenska invånare, trots att de inte innehar legalt speltillstånd. Redan år 2008 fanns ett behov av 

en reform av svenska spelmarknaden eftersom dåtidens sociala hänsyn inom spelindustrin 

uppvisade brister. Svenska Spel AB motsatte sig förslaget om att öppna upp marknaden för nya 

aktörer då det skulle innebära ökad konkurrens därmed ökat främjande av spel.   

1.3 Problemformulering 

Sveriges spelmonopol blir utsatt för konkurrens och externa spelaktörer tar allt större 

marknadsandelar. Spelande över Internet hos externa aktörer har gjort att regleringen i Sverige 

inte fungerar optimalt och att staten inte kan uppfylla den kontroll som anses nödvändig i 

skyddshänsyn. Sverige har vid flertalet tillfällen blivit ifrågasatt av EU-kommissionen för att ha 

överträtt EG-rättens lagstiftning gällande den öppna marknaden trots direktivet som finns. 

Marknadsföringen är en av de punkter som Sverige kritiseras för av EU-kommission. Eftersom 

spellagstiftningen förbjuder främjandet av spel, blir situationen tvetydlig.   

1.4 Undersökningsfrågor 

Vilken problematik medför den befintliga regleringen av den svenska spelmarknaden? 

Vilka förutsättningar har spelaktörer verksamma på Internet? 

Påverkar marknadsföring spelaktörers möjlighet att hålla sig konkurrenskraftiga? 

Hur ser konkurrensen ut mellan externa aktörer och det svenska spelmonopolet? 
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1.5 Syfte 

Att undersöka spelaktörers konkurrensförutsättningar över Internet på den svenska 

spelmarknaden. 

1.6 Avgränsning 

Avgränsningen i denna uppsats kommer att ske på spelmarknaden i Sverige och exemplifieras 

med det statligt ägda företaget Svenska Spel AB. Övriga legala aktörer kommer inte inkluderas i 

studien eftersom dessa aktörer är undantag som redan har tillstånd att bedriva verksamhet på 

svenska spelmarknaden. Vidare kommer studien innefatta företaget Betsson som representerar 

spelföretag verksamma i flertalet länder på den internationella marknaden. Även företaget 

CatenaMedia kommer att inkluderas i studien vars verksamhet fokuserar på att marknadsföra 

spelaktörer över Internet.  
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1.7 Disposition 

 

 

  

Kapitel 1 
I detta kapitel presenteras bakgrunden där läsaren ska sättas in i ämnet för att få en ökad förståelse för 
problembakgrunden. Problembakgrunden utgör kärnan till undersökningsfrågorna och behandlar den 

problematik som studien ämnar undersöka. Undersökningsfrågorna är framtagna för att kunna fördjupa studien 
och på så sätt kunna besvara studiens syfte. Vidare kommer avgränsning presenteras för att läsaren ska bli insatt 

i vilka aspekter uppsatsförfattarna väljer att beakta 

Kapitel 2 
Kapitlet kommer utförligt beskriva den teoretiska referensram som uppsatsförfattarna valt att arbeta från. 

Teorier som är relevanta kommer presenteras för att ge läsaren en djupare förståelse för undersökningsområdet. 
För att sätta ämnet i ett bredare perspektiv kommer tidigare forskning genomgående att behandlas, för att läsaren 

ska kunna skapa sig en bredare förståelse om problematiken. Forskningsöversikten är uppdelad i fyra olika 
teman som kommer att vara återkommande i kapitel fyra och fem 

Kapitel 3 
Detta kapitel kommer beskriva vilken metod uppsatsförfattarna valt att använda sig av för att genomföra studien. 
Det vetenskapliga förhållningssättet kommer att utrönas samt hur uppsatsförfattarna har för avsikt att gå tillväga 

gällande urval, fallstudie och kvalitativ metodik. 

Kapitel 4 
Kapitlet presenterar insamlad empiri utifrån teman som härrör från utarbetad intervjuguide i syfte att besvara 
undersökningsfrågorna. Empirin kommer att utgöras av ingående svar från informanterna utifrån kvalitativ 
metod. Avsnittet avser ge läsaren en djupgående bild av undersökningsämnet utifrån skilda perspektiv, då 

intervjuerna kommer ske med informanter från olika företag 

Kapitel 5 
Kapitel fem kommer innehålla en djupgående och utförlig analys utifrån valda teorier, tidigare forskning och 

empiri. Analysen kommer vara uppdelad i samma teman som empirin och intervjuguiden utgår från. 
Uppsatsförfattarna kommer att grundligt diskutera faktorer direkt härledda till undersökningsfrågorna för att 

kunna besvara studiens syfte. Avsnittet har som mål att ge läsaren en bild av studiens problematik utifrån olika 
perspektiv för att skapa djupare förståelse inom undersökningsämnet. 

Kapitel 6 
I detta kapitel kommer slutsats dras utifrån den utförliga analysen i tidigare kapitel. För att ge en ny infallsvinkel 

på studiens problematik kommer uppsatsförfattarna föra en diskussion avskilt från vad analysen behandlat. 
Rekommendationer för vidare studier inom ämnet kommer att redogöras. Vidare kommer metodkritik att 

beskriva fel och brister med studien samt vad som skulle kunna gjorts annorlunda gällande studiens 
tillvägagångssätt. 
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2. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen kommer att innefatta teorier som är grundläggande för 

uppsatsförfattarnas analys för att ge läsaren en djupare förståelse för ämnet. Generella teorier 

kommer anpassas och appliceras på spelindustrin. För att sätta ämnet i ett bredare perspektiv 

kommer även tidigare forskning presenteras. 

2.1 Teori 

2.1.1  Internets påverkan på branschstrukturen 

Internets påverkan på branschstrukturen (How the Internet influences industry structure) (Porter, 

2001) är en modell som utgår från hur rivaliteten mellan konkurrenter påverkas av flera faktorer. 

Teorin behandlar hot om substitut av varor och tjänster, leverantörers förhandlingsstyrka, 

slutkonsumentens förhandlingsstyrka via olika kanaler och inträdesbarriärer.  

 

Denna modell kan med fördel appliceras på spelmarknaden över Internet för att förstå sambandet 

mellan de olika aktörerna och hur branschen påverkas av viktiga faktorer. Modellen ger verktyg 

för att analysera vilka faktorer som påverkar spelbranschen positivt samt negativt och därmed ge 

en bild av de förutsättningar spelaktörerna har att verka med fokus på marknadsföring och 

konkurrens.  

 

På nästa sida framgår det vad som är positivt och negativt för varje faktor gällande branschen i 

stort.  
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Figur 4. Internetspåverkan på branschstrukturen 

 
Källa: Uppsatsförfattarnas översättning av modell 
 

2.1.2 Teorin om konkurrensutsatta marknader 

En konkurrensutsatt marknad kännetecknas enligt Andersson (2001) av att det inte finns några 

hinder för inträde eller utträde på en marknad. En förutsättning för fritt utträde är frånvaron av 

icke återvinningsbara kostnader, det vill säga fasta kostnader som inte kan återfås när ett företag 

lämnar marknaden. Dock förekommer transaktionskostnader för företag som väljer att lämna en 

marknad till exempel företag som misslyckats på den specifika marknaden. Teorin om 

konkurrensutsatta marknader härstammar från den neoklassiska teorin om den perfekta 

marknaden med perfekt konkurrens. Det innebär att en monopolist inte kan agera monopolistiskt 

om det finns minsta konkurrens på marknaden. Effektiviteten av upphävande av ett monopol kan 

i en statisk analys verka mindre effektivt på grund av förlorade stordriftsfördelar, medan det i en 
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dynamisk analys främjar effektivitet. Effektivitet kan förknippas med konkurrens då det i ett 

företagsperspektiv kan ses som ett strategiskt agerande för att kunna uppnå maximal vinst eller 

marknadsandelar. Ju aggressivare strategi företaget har desto mer konkurrerar de. Moderna 

teorier gällande konkurrensutsatta marknader menar dock att marknadsandelar och antalet 

verksamma företag spelar mindre roll, det handlar främst om trycket utifrån med nya aktörer som 

disciplinerar företag att behålla sin effektivitet.   

  

Med fritt inträde och avsaknad av kostnader vid utträde på en marknad blir en monopolist genast 

sårbar. Höjer monopolisten sina priser kommer andra aktörer ta chansen att kliva in på 

marknaden och erbjuda substitut till lägre priser. Likadant kommer nya aktörer träda in på 

marknaden ifall monopolisten inte kan upprätthålla effektivitet över tid. Denna teori bidrar till att 

marknadsandelarna hos de dominerande företagen blir en irrelevant siffra för att mäta 

marknadsinflytande. Skulle det finnas mindre kostnader för inträde och utträde skulle en 

monopolists marknadsinflytande reduceras. Syftet med teorin är att minska handelshinder vid 

inträde på en ny marknad. 

  

Anledningen till att monopol existerar, är enligt Nicholson et. al. (2008), på grund av att andra 

företag tycker det är olönsamt att träda in på marknaden eller att det finns inträdeshinder som 

försvårar för andra aktörer. Det finns två allmänna typer av inträdeshinder: tekniska hinder och 

rättsliga hinder. Ett tekniskt hinder skulle kunna vara att produktionen är så kostsam att det stora 

företaget, som oftast har starkare ekonomiska krafter, prispressar sina varor och på så vis driver 

ut sina konkurrenter från marknaden. Detta brukar kallas för ett naturligt monopol. En annan 

teknisk grund för monopol är specifika kunskaper som företaget besitter. Gällande tekniska 

frågor kan företaget välja att behålla sin kunskap unikt för sig själv, dock kan det vara svårt att 

skydda tekniken om patent inte har upprättats. Rättsliga hinder kan skapa faktiska monopol och 

det handlar om lag snarare än ekonomiska förutsättningar. Där är landets regering involverad och 

lag om upphovsrätt, patentskydd eller annan reglering ger upphov till att ett företag får 

monopolställning på marknaden. Andra rättsliga monopol kan uppstå när stat och regering 

tilldelar ett visst företag exklusiva tillstånd för att bedriva sin verksamhet. Om ett naturligt 

monopol släpps fritt till försäljning på marknaden menar flera forskare enligt Andersson (2001) 
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att det kommer föra priserna till konkurrenskraftiga nivåer och produktionen kommer bli 

effektivare än om det kontrolleras av staten (Andersson refererat till Demzetz 1968). Andersson 

(2001) refererar även till Dobbs och Richards (1993) som ställer sig skeptiska till att öppna 

marknader skapar mer standardisering, tillförlitlighet och transparens. Enligt Dobbs och Richard 

(1993) innebär situationen att det förvärras för konsumenterna när det är många små producenter 

inblandade.  

 

Teorin om konkurrensutsatta marknader är intressant att behandla då valt ämne studerar 

spelmonopolet som uppkommit på grund av upprättade handelshinder. Samtidigt blir 

spelmonopolet utsatt för konkurrens av utomstående aktörer trots den rådande regleringen. 

2.2 Forskningsöversikt 

2.2.1 Politik och reglering 

Potrafke (2009) har kommit fram till att marknadsorienterade regeringar har främjat reformer av 

energi-, transport- och kommunikationsindustrin, vilket påvisar skillnader mellan 

vänsterorienterade och högerstyrda regeringar gällande statens roll i ekonomin. Enligt de 

högerstyrda bör staten ingripa så lite som möjligt i ekonomin och begränsa sig till att upprätthålla 

den rättsliga ram som behövs i ett marknadssystem. De föredrar skydd för äganderätten, 

rättssäkerhet och rättslig kvalitet mer än vad de vänsterstyrda regeringarna gör. Statligt 

ingripande är endast motiverat i detta sammanhang om det angriper eller begränsar hinder för ett 

effektivt marknadsbeteende, alternativt motverkar marknadsmisslyckanden.  

  
Enligt Potrafke (2009) påvisar flertalet studier hur marknadsorienterade regeringar har kommit 

allt längre med privatisering och ekonomisk frihet sedan 1980-talet då privatiseringsprocessen 

påbörjades (med undantag för USA och Storbritannien, som påbörjade sin avregleringsprocess 

cirka tio år tidigare). Vidare hänvisar Potrafke (2009) till Bortolottis et. al (2001, 2003) studier 

där forskarna menar att det är högerstyrda regeringar som påtvingat fram denna 

privatiseringsprocess. Potrafkes (2009) forskning visar att högerstyrda regeringar i de flesta fall 

är för avreglerade marknader och därmed är mer drivande i frågan. Under 1990-talet förändrades 
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beteendet hos vänsterorienterade regeringar jämfört med de tre föregående decennierna och deras 

politik som styrdes en aning åt höger. Potrafke (2009) menar att eftersom det är politiska beslut 

som ligger till grund för avregleringar, tenderar det att bli långdragna processer. 

  
Higgins och Mukherjee (2010) har i sin studie inte försökt ge några förklaringar till 

avregleringar. De vill förtydliga att en större del av den ekonomiska analys som existerar sedan 

tidigare är missriktad. Tidigare analys kring begreppet avreglering borde refereras som en 

modifiering av en reglering. Detta fenomen är dock någonting som inte bör generaliseras på hela 

världens avregleringar. Higgins och Mukherjee (2010) hävdar att det inte har skett någon 

betydande avreglering inom telekom-, el- eller järnvägsindustrin, vilka i övrigt är tre branscher 

som flertalet ekonomer skulle referera till som moderna exempel på avreglerade branscher. 

   

Peltzmans (1989) studier ger en bild av institutionella förändringar och under vilka 

omständigheter dessa förändringar är mer eller mindre sannolika att uppstå. Detta refereras till 

den Ekonomiska teorin. Det viktigaste elementet i den Ekonomiska teorin är dess integration av 

analysen från politiskt beteende med den rent ekonomiska analysen. Politiker förutsätts vilja 

maximera sin egennytta, detta belyses också av Noll (1989) och innebörden är att intressegrupper 

kan påverka utgången av regleringsprocesser genom att ge ekonomiskt eller annat stöd till 

politiker eller makthavare. Enligt Peltzman (1989) lades grunden för den Ekonomiska teorin i 

början av 1970-talet då reglering i allmän uppfattning avsåg komprimera gapet mellan pris och 

marginalkostnaden. I naturliga konkurrenskraftiga och icke monopolistiska industrier som 

flygtransport, skulle regleringens effekter generera minskat antal konkurrenter och ett högre pris. 

Vid en reglering införs restriktioner i hur många företag som får vara verksamma på marknaden, 

vilket kan påverka prisbilden. Därför behöver makthavarna ta ställning till komplexiteten i att 

fler företag ger ökad konkurrens med lägre pris som gynnar köpare, samtidigt som det försämrar 

säljarnas vinstmaximering. Jämvikt på marknaden uppstår där efterfrågan möter utbud, de 

scenarion där det uppstår skillnader mellan dessa två faktorer refereras till som dödviktsförluster. 

Dödviktsförlusterna motiverar trycket på prisbilden vid en reglerad marknad och är en politisk 

process. 
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Peltzman (1989) hävdar att kompakta och välorganiserade grupper tenderar att dra större nytta av 

regleringar än breda diffusa grupper. Det visar att regleringar kan ge fördelar till producenter, då 

dessa oftast är välorganiserade i förhållande till samtliga konsumenter. Regleringspolitiken är 

beroende av att kombinera både konsumenterna och producenternas mål i syfte att nå en effektiv 

reglering. För att kunna bevara en optimal nivå behöver regleringspolitiken kompensera 

förändringar i stigande efterfråga eller kostnadsförhållanden. Samhällets välstånd ger upphov till 

politiska incitament vid regleringsprocessen. Fördelningen av tillgångar i ett samhälle gör 

regleringsprocessen känslig för dödviktsförluster. 

   
Levine (1989) menar att det finns behov av att kunna förklara när statliga insatser förväntas ta 

tillvara på särintresse eller regeringens åtgärder mot samhällets intresse. Levine (1989) motsätter 

sig även att den politiska aspekten fått för lite utrymme i Peltzmans (1989) studier. Litteratur om 

modern ekonomi behöver enligt Levine (1989) tas i större beaktande och inte bara fokusera på 

samordningskostnader som den traditionella Ekonomiska teorin gör. Det är inte enbart kostnader 

mellan producenter och konsumenter som behöver räknas med. Den komplexa processen mellan 

de olika led av konsumenter, producenter, lagstiftande, egna kommittéer och byråer behöver 

övervakas i ett större intresse. Teorier som ignorerar flera led i processen kan inte ge en 

förklaring på en avreglering som påverkas av samtliga faktorer. 

2.1.2 Internationella spelmarknaden 

Noll (1989) påvisar alternativa teorier däribland teorin om hur sociala val görs (Social Choice 

Theory) som har tillämpats för att studera regleringspolitik. Det drogs slutsatser att avreglering 

tog plats på de marknader där det inte krävdes en ändring av lagstiftning. I USA innebar det att 

tillsynsmyndigheter kunde ändra marknadsreglering utan att få ett godkännande från högre 

instanser, som exempelvis presidenten. Domstolarna i USA tolkade lagarna på ett sådant sätt att 

de inte vägdes in av kongressen eller tillsynsmyndigheten vid tidpunkten för en eventuell ny 

lagstiftning. Detta pekar på att kongressen i USA släpat efter den faktiska politiken och därför 

tvingats till åtgärder som införlivats av statsorgan och domstolar. 
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Conon (2009) redogör hur USA är ett av de länder som tydliggjort sin reglering inom 

spelverksamheten genom lagen “The Unlawful Internet Gambling Enforcement Act of 2006” 

förkortat till UIGEA. Lagen antogs i ett försök att bekämpa spelande över Internet. Incitament 

till lagen var växande oro för osäkra fordringar, oro för bedrägeri, penningtvätt, kriminalitet, 

spelmissbruk och spelande hos minderåriga. Conon (2009) visar dock på missförhållanden i 

lagen då den inte lyckats uppnå sitt fulla mål på grund av bristande tillämpning. Det mest 

centrala i lagen är att begreppet olagligt spelande över Internet inte är tydligt definierat, vilket 

ger plats för misstolkningar. Flera explicita undantag tyder på att lagen brister i sin omfattning. 

Lagen förbjuder i sin helhet monetär överföring från personer som utövar spel på Internet. Lagen 

kan inte ge straffrättsliga påföljder för den enskilda konsumenten samtidigt som den inte 

uttryckligen förbjuder alla former av Internetspelande. Återigen speglar detta att definitionen av 

olagligt spelande på Internet orsakat felaktig uppfattning hos konsumenterna, som därav kan tro 

att vissa spel över Internet fortfarande är legala. Istället för att definiera vad som utgör illegal 

spelverksamhet bygger UIGEA på existerande statliga och federala lagar, som redan innan den 

nya lagen infördes, var otillräckliga för att hantera problemet. Även om lagen uppvisar brister i 

definitionen gav den verkan när den instiftades år 2006. En omedelbar effekt var åverkan på 

marknadsvärdet på flera börsnoterade företag i Europa verkande på den amerikanska marknaden. 

Poker som under denna tidpunkt blommade, gjorde att exempelvis spelföretaget Sportingbet fick 

sälja hela sin verksamhet till priset av en dollar på grund av tappat marknadsvärde. 

  
Inom den forskning som bedrivits rörande spelindustrin har Grinols (2004) studerat de effekter 

som kasinoverksamheten kan ge i USA. De sociala kostnaderna för kasino är de resurser som 

används för att hantera negativa externa effekter. Den skadliga biverkan spelande innebär, 

påverkar både de som spelar men också de som inte gör det. Det är svårt att mäta direkt och 

indirekt skada som spelandet orsakar på den enskilda individen. De sociala kostnaderna för 

kasinon innefattar brott, kostnader för företag och sysselsättning som till exempel förlorad tid på 

jobbet, konkurs, självmord, sjukdom, direkta kostnader gällande regelverk, familjekostnader 

såsom vanvård av barn. Samtliga kostnader blir indirekt en kostnad för samhället, vilket kan 

innebära skattehöjningar för att kunna betala dessa offentliga kostnader och refereras till 

dödviktsförluster. Gällande dödviktsförluster menar också Peltzman (1989) att dessa förluster är 
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en stor problematik vid regleringsprocessen. Kriminalitet är en stor del av de kostnader som 

spelande medför, menar Grinols (2004). Kriminalitet i form av stöld, förfalskning och 

förskingring för att kunna täcka spelförluster. Även den organiserade brottsligheten har 

förknippats med spel, dock är dessa kopplingar svårare att konstatera då de är svårare att 

övervaka. För att incidenterna ska kunna räknas som en social kostnad menar ekonomer i 

allmänhet att brott måste leda till att verkliga resurser används, så som poliser, prövning i 

domstol, fängelse och även rehabilitering. Rehabilitering är den stora kostnaden för samhället då 

statliga medel används för att hjälpa medborgare ur spelberoendet. Problem och spelberoende 

ger i flera fall kostnader för arbetsgivare i form av otillförlitlig närvaro på jobbet och ökad 

kostnad för att finna en ny arbetstagare och utbildning för denne. 

  
Grinols (2004) studier ifrågasätts av Walker (2007) då de endast uppskattar kostnader och 

fördelar med legaliserat spelande. Beteenden som situationen frammanar blir därför svårare att 

konstatera. Walker (2007) har i sin studie betraktat den forskning som finns inom spelande, 

främst spelande på kasino, gjord av allt från psykologer, sociologer, ekonomer och jurister. Det 

område som Walker (2007) anser vara intressant att beakta är hur kvantifiering av kostnader och 

fördelar ska göras av industrin. Det råder mindre enighet mellan den forskning som finns då 

perspektiven forskarna emellan skiljer sig åt avsevärt. Spel på kasino spreds hastigt i USA under 

tidigt 1990-tal och blev därför föremål inom forskningsfronten för hur kasinon kunde generera 

positiva effekter till den amerikanska ekonomin. Walker (2007) menar dock att det fortfarande 

finns anmärkningsvärt lite empiriska bevis för hur kasinoverksamhet påverkar den lokala, 

statliga och nationella ekonomin. 

  
Spelindustrins negativa effekter (Walker 2007) kan betraktas från flera olika perspektiv, Cost-of-

Illness (COI), är en populär metod och innebär att forskaren mäter kostnader i förhållande till de 

bieffekter som kan uppstå. Metoden tar hänsyn till betalningsvilja och demografi. COI har 

tidigare tillämpats på alkohol- och drogmissbruk, vilket innebär att det inte behövs läggas en helt 

ny grund för den teoretiska förankringen inom spelberoende. Samtliga missbrukare uppvisar 

liknande tendenser, med avseende på exempelvis kostnader för rehabilitering, och kan således 

analyseras genom samma metod. Spelindustrin kan även betraktas med hänsyn till förebyggande 
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åtgärder, behandling, skademinskning och livskvalitet. Utifrån ett samhällsperspektiv kan 

forskare dra slutsatser om hur spel påverkar individer och familjer. Skatter är en faktor som 

påverkar samhället i stort. Politiker använder skatter i syfte att generera skatteintäkter på ett 

relativt smärtfritt sätt. Att förlägga skatten på lotterier och kasino har en lägre sannolikhet att 

stöta på motstånd än i förhållande till om skatt skulle sättas utifrån omsättning generellt. 

2.1.3 Marknadsföring som konkurrensstrategi  

Quinn (2001) genomförde sina studier i USA med fokus på vilka negativa effekter spelandet 

inom främst kasino kan ge. I syfte att begränsa kostnader som uppstår i samband med 

spelberoende föreslår Quinn (2001) flera åtgärder. Åtgärderna kan vara att minska storleken på 

jackpots, begränsa tillgången på spel, minska variationen och incitamenten till att spela. För att 

kunna implementera dessa åtgärder bör strategier utformas inom marknadsföring, tillgänglighet, 

utbildning och behandling. Quinn (2001) menar åtgärderna inte bara skulle hämma utvecklingen 

av spelberoende utan också skulle kunna vara till fördel för kasinon och samhället. De sociala 

kostnader som spelberoende kan ge går att urskiljas i ökning i skilsmässor, brottslighet, konkurs 

och självmord. I USA är spelande utbrett, närmare 86 procent av befolkningen spelar någon gång 

under sin livstid. Quinn (2001) refererar till Grinols (1995) i sin forskning och håller med i 

frågan om formen av underhållning av kasino verkligen är värd de sociala kostnader som 

uppstår. Även om kasinon har ett ansvar är det upp till politiker och regeringar att reglera utifrån 

samhällets bästa.  

 

Quinn (2001) hävdar att ökningen av spel i USA kan relateras till ökningen av reklam, snarare än 

spridningen av legalisering. Quinn (2001) menar att det är uppenbart att avsikten med reklam 

och marknadsföring är att uppmuntra till spel och rekrytera nya spelare. Kasinon spenderar 

enorma summor på marknadsföring för att förmå, locka och uppmuntra människor att spela varje 

år. I Australien rapporterades det att 129 miljoner dollar spenderades på marknadsföring inom 

kasinon under år 1997. Quinn (2001) ifrågasätter varför det spenderas så mycket pengar och 

ansträngning på att förmå människor att spela, eftersom spel ändå är ett nöje och därmed ska 

vara underhållande, roligt och godartat. Quinn (2001) föreslår en begränsning av reklam i 

samband med vinster, som bara blir ett ytterligare incitament till att spela. Att begränsa 
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annonserna till enbart geografisk plats och öppettider skulle ha mindre inverkan på spelare då 

reklamen inte skulle innehålla några löften om vinst och därmed fungera som praktisk 

information. Samtidigt påvisar Quinn (2001) att kasinon i sin tur inte har incitament till att 

förändra verksamhetens struktur eftersom det kan minska intäkterna. Kasinon tycker inte om att 

ta risker, vilket skulle vara fallet om exempelvis mindre marknadsföring skedde och miljön i 

kasinon ändrades och inte utformades lika lockande. Däremot kan åtgärder från staten verka 

gynnande för kasinon, då samhället skulle kunna framstå som mer villigt att stå för de sociala 

kostnaderna spelandet medför. Att legalisera mer spelande i USA behöver inte innebära en 

minskning av spelande hos illegala spelaktörer. Det kan bero på att illegalt spelande i många fall 

är billigare för konsumenterna. Tillåtna kasinon skulle med Quinns (2001) föreslagna åtgärder 

bli mer kostnadseffektiva, vilket skulle göra att fler väljer att spela på tillåtna kasinon.  

 

Enligt Bush et. al. (2000) har en hel del forskning genomförts gällande hur man skapar ett mer 

etiskt klimat inom en marknadsorganisation. För att främja etiskt uppförande krävs det 

engagemang på alla nivåer av organisationen och en klar förståelse om vad som är och inte är 

acceptabelt beteende. Att upprätta ett sådant etiskt klimat kan leda till konkurrensfördelar i form 

av ett bättre rykte på marknaden, ökad försäljning, ökat aktievärde och förhöjd vinst.  

 

Bush et al. (2000) har i sina studier undersökt tillväxten av Internet och i kombination med 

marknadsföring som sker över Internet. Även om näringslivet har förstått vikten av 

marknadsföring över Internet är det lite forskning som skett av de etiska effekterna 

marknadsföringen kan generera. Därför genomförde Bush et. al. (2000) en undersökning bland 

marknadsföringschefer i USA och hur deras uppfattning var gällande reglering av Internet. 

Studien inkluderade även potentiella etiska frågor över Internet gällande specifika industrier och 

vilken roll etik och internetmarknadsföring har i respektive organisation. Syftet med studien blev 

således att undersöka uppfattningar om etik på samhälls-, industri- och organisationsnivå och hur 

dessa förhåller sig till marknadsföring över Internet. Den unika interaktiviteten på Internet har 

fångat intresse hos näringslivet där marknadsföring är ett sätt att utveckla och förbättra 

kundrelationer och skapa större varumärkesidentitet. 
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Bush et. al (2000) har genom sin forskning kunnat ge svar på utvalda frågeställningar inom etik 

och marknadsföring över Internet. Resultaten visade att frekventa etiska missbruk av 

organisationer uppstått på grund av den bristande regleringen över Internet. Mer än hälften av de 

tillfrågade marknadsföringscheferna tror att det etiska missbruket av organisationer har att göra 

med att det inte finns förordningar på Internet. Det uppstod tvetydighet gällande om Internet bör 

regleras för att säkerställa risken av etiskt missbruk. 38 procent ansåg att Internet inte borde 

regleras, vilket visar en brist på samsyn bland de tillfrågade marknadsföringscheferna. Bland de 

etiska dilemman som kan uppstå vid marknadsföring över Internet framstod tre faktorer som 

särskilt utmärkande. Dessa faktorer är osäkra transaktioner, illegal verksamhet och 

sanningshalten i informationen som sprids. De etiska problem som Bush et. als. (2000) forskning 

visar, kan hämma utveckling av förtroendefulla relationer mellan marknadsförare och deras 

potentiella internetkunder. Näringslivet uppvisar en osäkerhet kring den etiska aspekten gällande 

marknadsföring över Internet vilket gör att det blir tvetydiga svar huruvida Internet borde 

regleras eller ej i det avseendet. Däremot menade mer än 80 procent av respondenterna att 

organisationer bör utveckla en etisk kod för marknadsföring över Internet. Således skulle de 

etiska problem som framkom i denna studie gällande marknadsföring över Internet inom 

samhälle och bransch, till en början kunna lösas på organisationsnivå.  

2.1.4 Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 

Potrafke (2009) beskriver hur naturliga monopol inom samhällsomfattande tjänster såsom energi 

och transport och järnväg sällan utsätts av internationell konkurrens. Detta eftersom dessa 

marknader har varit relativt stängda för internationell handel och investeringar. Andersson 

(2001) påtalar att en konkurrensutsatt marknad är en typ av reglering, eftersom det är en 

bestämmelse om att marknaden ska vara öppen för alla aktörer. Higgins och Mukherjee (2010) 

menar att reglering inom elnätet där priset ska styra konkurrensen kan vara ett exempel på en 

avreglering. Higgins och Mukherjee (2010) framhäver däremot att det finns övertygande 

observationer där konkurrens inte är synonymt med antalet fler konkurrenter.  

 

Ganslandt et. al. (2008) menar att konkurrenspolitiken i en liten öppen ekonomi som Sverige bör 

handla om att skapa möjligheter för fri handel, etableringsmöjligheter och investeringar samt 
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djupare marknadsintegration över nationsgränser. De marknader som är mest effektiva och 

dynamiska är de som präglas av internationell konkurrens och integration. Vidare blir Sverige 

alltmer utsatt för konkurrens på ett globalt plan menar Ganslandt et. al. (2008) och det kan 

kopplas till att informationstekniken har utvecklats i snabb takt. Den internationaliserade 

ekonomin innebär att prisnivån sänks på ett globalt plan och produktvariationen ökar. I Sverige 

är det dock fortfarande några marknader som är skyddade från den internationella konkurrensen 

och internationell integration på grund av politiska, legala, ekonomiska och kulturella motiv. 

Dessa faktorer bidrar till att konkurrensrätten inte kan efterlevas då marknaderna reglerar 

enskilda företag. 

  
Enligt Ganslandt et. al. (2008) är de statliga svenska monopolen de områden där de främsta 

konkurrensbegränsningarna finns på grund av politiska hinder. Skulle detaljhandelsmonopolen 

avregleras, till exempel Svenska Spel, skulle den ekonomiska effektiveten öka. Ganslandt et. al. 

(2008) är av åsikten att tidigare avregleringar i Sverige har fått ett positivt utfall. De problem 

som uppstått har berott på de nya förutsättningarna samt genomförandet och har därmed inte att 

göra med den långsiktiga effekten. 

  
Ganslandt et. al. (2008) diskuterar en del skillnader som finns gällande konkurrens inom privat 

och offentlig sektor. Ett problem är att de offentligt ägda bolagen på ett kvantitativt plan har stor 

betydelse för Sveriges ekonomi. De offentligt ägda företagen kan påverka effektiviteten på 

konkurrensutsatta marknader då de har andra finansiella förutsättningar. De har inte samma krav 

på avkastning vilket gör att konkurrensen på marknaden kan bli skev. Eftersom offentligt ägda 

bolag kan styra konkurrensen kan konsekvensen bli att effektiviteten internt hämmas och 

produktionen inte behöver prisanpassas. Detta kan i sin tur leda till att innovationstakten dämpas 

och priset för slutkunden kan öka. Ekonomiska sanktioner är ytterligare argument till varför 

statligt ägda bolag, verksamma på konkurrensutsatta marknader, kan vara problematiskt. 

Sanktioner som böter och straffavgifter påverkar inte statligt ägda bolag i samma utsträckning 

som bolag inom privat sektor.  
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Ganslandt et. al. (2008) anser att argumenten för att behålla offentligt ägande ofta är ganska 

svaga eftersom metoder inom privat ägande är mer tydliga och direkta. Ganslandt et. al. (2008) 

menar därmed att privatiseringarna på den svenska marknaden borde fortskrida. Framförallt ska 

marknaderna vara konkurrensutsatta oavsett om de är i privat eller offentlig ägo för det minskar 

handelshinder. Enligt Ganslandt et. al. (2008) skulle en avreglering av Systembolaget och 

Svenska Spel inte ha någon betydelse på köpkraften hos konsumenterna. Vidare menar 

Ganslandt et. al. (2008) att konkurrenspolitiken har fel fokus gällande konkurrenslagen då 

förändringar av lagen inte kommer ha någon större effekt på konkurrensläget i Sverige på ett 

internationellt plan. 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Tidigare forskning är indelad i fyra olika teman som genomsyrar hela uppsatsen. Mycket 

forskning visar hur samspelet mellan politik och avreglering förhåller sig. Politiker förväntas 

vilja maximera egennyttan som kan påverka avreglering- och regleringsprocesser. Vidare är det 

avgörande hur forskare väljer att definiera begreppet avreglering, eftersom det i flera fall 

egentligen kan handla om en modifiering av reglering. Denna forskning är relevant att studera 

med tanke på att länders spelmarknader är reglerade på olika sätt.  

 

Negativa effekter som spelande kan ge är sociala kostnader som följer av spelmissbruk. Likväl 

misstolkas lagar många gånger och regleringen kan inte fungera optimalt. Spelande över Internet 

skapar konkurrens och ökar tillgängligheten. Därav blir teorin om Internets påverkan på 

branschstrukturen ett bra komplement tillsammans med teorin om konkurrensutsatta marknader. 

Forskningen visar att marknadsföring av spel sker i stor omfattning över Internet, där det kan 

förekomma etiska missbruk. Vissa forskare menar att en öppen marknad ger sundare konkurrens 

vilket skulle främja utvecklingen och innovationen. Presenterad forskning ger en förståelse för 

vad som utgör spelmarknadens dynamik på ett globalt plan. 
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3. Metod 
I detta kapitel kommer vetenskaplig ansats redogöras samt vilken metod uppsatsförfattarna 

använt sig av. Tillvägagångssätt och hur data har samlats in kommer att presenteras. Även 

studiens tillförlitlighet och kritisk granskning av metoden för studien kommer att behandlas.  

3.1 Vetenskaplig ansats 

Olsson och Sörensen (2011) hävdar att vetenskapliga studier har sin grund i hur forskaren väljer 

att betrakta valt undersökningsområde. Positivism innebär enligt Bryman (2011) att vetenskapen 

ska vara objektiv och fri från subjektiva värderingar. Det görs även en distinkt skillnad mellan 

forskning och teori. Forskning bör sätta teorierna på prov och utforma underlag för framtagandet 

av nya regler och lagar. Teorier behöver genomgå konsekventa krav vid observationer. I 

positivismen är teorier som inte kan observeras omedelbart, inte klassade som vetenskapliga. 

Tvetydigheten kring positivismen innebär en begränsning vilket gör att forskare är oeniga 

huruvida synsättet kan appliceras filosofiskt eller vetenskapligt. Realism kan liknas vid 

positivism då båda använder samma tillvägagångssätt vid datainsamling inom naturvetenskapen 

och samhällsvetenskapen. Realismen kan delas in i flera grenar, där empirisk realism avser 

förklara hur verkligheten ser ut. Forskaren ska således rikta in sig på yttre faktorer som påverkar 

verkligheten genom lämpliga metoder och sinnena ska inte påverka tillvägagångssättet. 

  
Kategorisering kan göras genom det holistiska synsättet vid kvalitativa studier menar Olsson och 

Sörensen (2011). Filosofin uttrycker hur komplexa människors erfarenheter är, beroende på 

tidigare sociala förutsättningar och olika tolkningar av verkligheten. Vid kvalitativ metod finns 

det olika inriktningar för hur tolkning av intervjuer kan genomföras. Inom etnografi påvisar 

Olsson och Sörensen (2011) hur forskaren försöker bilda en uppfattning om olika beteenden och 

kulturer genom att ta plats i dessa kulturers vardagliga situation. Med andra ord fokuserar 

forskaren på de händelser som äger rum inom specifika kulturer på daglig basis. Jämförelse sker 

mellan beteenden inom samma kulturer och hur kulturer skiljs åt, för att på så vis skapa en 

förståelse för det beteende som uppstår. Etnologiska undersökningar kan ske på skilda nivåer där 

studier antingen kan genomföras på samhällsnivå eller studera enskild situation inom en viss 
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kultur. Vissa restriktioner förekommer inom etnologi, bland annat kan inte forskaren ta hänsyn 

till alla faktorer som påverkar den kulturella omgivningen. Forskaren utsätts för otaliga 

sinnesintryck där flertalet behöver förbises då all information måste skrivas ner enligt en 

strukturerad följd.  

  
Bryman och Bell (2013) beskriver att tolkningsperspektivet handlar om att förstå den sociala 

verkligheten genom kunskapsteoretiska teorier. Det innebär att hur miljön tolkas beror på varje 

enskild individs uppfattning om verkligheten. I motsats till positivism och realism skiljer 

tolkningsperspektivet mellan människor och naturvetenskap. Detta då uppfattningen av en social 

handling hos en människa är subjektiv. Tolkningsperspektivet kan delas in i fenomenologi och 

hermeneutik. Inom fenomenologi betraktas skilda personers upplevelser och erfarenheter. 

Erfarenheterna ska förklara samt skildra ett specifikt fenomen. Det är dessa personers unika 

berättelser som används för att beskriva fenomenet, således blir deras verklighetsuppfattning 

avgörande för hur utfallet av studien blir. Fenomenologi innebär att upplevelser inte analyseras 

utan målet är enbart att förklara det studerade fenomenet deskriptivt och sakligt. Hermeneutiken 

är enligt Olsson och Sörensen (2011) en annan typ av kvalitativ bearbetning som öppnar upp för 

tolkning. Hermeneutik innebär att tolkning görs utifrån mänskliga situationer och erfarenheter 

där de centrala begreppen inom bearbetningsmetoden är förförståelse, tolkning och mening. 

Tolkningslära har även ett historiskt perspektiv, där det handlar om att kunna förstå innebörden 

av språket i nutid. Det är centralt att tolka de bakomliggande faktorerna till fenomenet. För att nå 

en djupare förståelse för fenomenet är det viktigt att arbetet utgår från frågor som: vad, var, hur 

och varför. Forskaren behöver studera och reflektera skilda delar av det undersökta fenomenet 

för att skapa en helhetsuppfattning som är grundläggande för forskningens analys. Förförståelsen 

hos forskaren kantas av subjektiva uppfattningar och erfarenheter vilket i sin tur styr den 

tolkning som är central i metoden. För att motverka att tolkningen blir för snäv betraktar 

forskaren fenomenet utifrån olika perspektiv, där helheten och enskilda delar tolkas var för sig. 

Inom hermeneutiken skapar varje enskild del tillsammans en helhet och det är detta mönster som 

forskaren behöver tolka för att få en djupare förståelse för fenomenet. 
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Enligt Johannessen och Tufte (2003) är vetenskapssynen vid metod induktiv eller deduktiv 

ansats. Vid induktiv ansats samlas data in i syfte att kunna finna liknande underliggande 

strukturer för att kunna urskilja nya teorier och begrepp. Härledning sker från det specifika för att 

kunna applicera på det generella och allmänna. Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan induktiv 

ansats användas vid kvalitativa metoder. Olsson och Sörensen (2011) samt Johannessen och 

Tufte (2003) menar att induktiv metod kan användas för att godta eller förkasta teorier genom 

hypotesprövning till exempel när fallstudier genomförs. Hypotesprövning innebär att forskaren 

har en förhandsuppfattning om hur studiens resultat kan komma att bli. 

  
Olsson och Sörensen (2011) menar att deduktiv ansats präglas av att slutledningsformer sker från 

det generella till det konkreta, det vill säga att det finns en befintlig teori som kan förklara olika 

verkliga företeelser. Vid deduktiv ansats förekommer det att forskaren presenterar en hypotes i 

sin undersökning enligt Johannessen och Tufte (2003). Enligt Bryman och Bell (2011) kan 

deduktiv ansats anses vara linjär med tydlig ordningsföljd för hur forskningen ska bedrivas. 

Detta kan innebära negativa följder såsom att teorier väljs ut innan empirin samlats in, vilket kan 

upplevas som mindre flexibelt och därmed inte kunna förklara fenomenet i full utsträckning. En 

teori kan därför under studiens genomförande bedömas som mindre aktuell och insamlad data 

kan upptäckas vara oförenlig med en eventuell hypotesprövning. 

 

Abduktiv ansats är enligt Johannessen och Tufte (2003) en kombination av induktiv och 

deduktiv ansats. Forskaren kan påbörja sin studie med en induktiv ansats, men om det upptäcks 

att datan är bristande kan forskaren anta en deduktiv ansats. Detta för att kunna använda redan 

befintliga teorier för att förklara ett fenomen.  

 

Grounded Theory är en metod som enligt Johannessen och Tufte (2003) kan användas för att 

framställa en teori som härleds från empirin och refereras till empiribaserad teoriutveckling. 

Insamlad data arbetas med för att utifrån ett induktivt tillvägagångssätt utveckla olika 

förfaranden i syfte att skapa nya teorier. Grounded Theory ifrågasätter det deduktiva 

tillvägagångssättet och menar att när forskaren sätter sig in i befintliga teorier blir objektiviteten 

inte tillräcklig i studien. Med andra ord är det forskaren som styr vilken data som samlats in, 
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istället för att låta datan i sig utveckla nya teorier. Grundläggande för teorin är att forskaren inte 

får ha för snäva undersökningsfrågor utan har en objektiv inställning inför all data som 

presenteras. Det är viktigt att forskaren har fokuserat på ett specifikt område inom forskningen 

och upprättar vissa riktlinjer för vilken verklighet som ska betraktas. Inom Grounded Theory 

sker analysen jämsides med att data samlas in, där det huvudsakliga målet är att skapa nya 

teorier.  

 

Uppsatsförfattarna har inte haft för avsikt att skapa nya teorier inom området, därför användes 

inte induktiv ansats eller abduktiv ansats och Grounded Theory var inte tillämpningsbart. Istället 

byggdes studien på redan befintlig forskning inom valt undersökningsområde. Därav användes 

deduktiv slutledningsform för att få en djupare förståelse för det valda undersökningsområdet. 

Inga hypotesprövningar skedde, då uppsatsförfattarna inte hade en tydlig föreställning av hur 

konkurrensförutsättningarna på spelmarknaden över Internet ser ut. Allteftersom studien 

fortskred bildade uppsatsförfattarna en uppfattning av fenomenet med hjälp av 

undersökningsfrågorna. De preciserade undersökningsfrågorna utformades i syfte att avgränsa 

undersökningen och tillstyrkte att Grounded Theory inte var lämpligt att använda i denna studie. 

Då deduktiv ansats kan uppfattas strikt och linjär valde uppsatsförfattarna att förhålla sig 

anpassningsbara till de teorier studien ämnar behandla. 

  
Information om fenomenet i denna studie har kommit från individers tidigare erfarenheter. Total 

objektivitet var därmed svåruppnåelig vilket hela positivismen grundas på. Realism liknas vid 

positivism och innebär att sinnena inte får påverka forskning. Tolkning bygger till viss del på 

sinnesintryck vilket gör att realism inte användes eftersom studien grundades på den subjektiva 

uppfattningen hos informanter och uppsatsförfattare. Likväl hade ett etnologiskt tillvägagångssätt 

blivit problematiskt då det styrs utifrån kodning och regler. Uppsatsförfattarna har begränsade 

möjligheter att aktivt delta fysiskt i de situationer som studien har avsett undersöka, vilket är det 

väsentliga inom etnologi. Valt undersökningsområde har krävt analys ur flera olika perspektiv 

varav fenomenologiskt tillvägagångssätt blev svårt att applicera. Således valde uppsatsförfattarna 

att utgå från hermeneutisk metod där insamlat material präglats av informanternas tidigare 

erfarenheter och subjektiva uppfattningar. Syftet med studien har varit att få en djupare förståelse 
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för det betraktade fenomenet. Det innebar att uppsatsförfattarna utgått från de frågor som är 

centralt inom hermeneutiken: vad, var, hur och varför. Tolkning som legat till grund för studien 

har kantats av uppsatsförfattarnas förförståelse vilket också motiverade valet av hermeneutisk 

metod. 

3.2 Val av metod 

Vid val av kvalitativ eller kvantitativ metod är det viktigt att ta hänsyn till vilken form av studie 

det är som ska genomföras enligt Johannessen och Tufte (2003). Kvantitativ metod är lämplig att 

använda när studien berör fenomen med hårda värden som karaktäriseras av siffror. Vidare 

menar Olsson och Sörensen (2011) att insamling av data sker i syfte att kunna jämföra dessa data 

med varandra och forskningen avser därför skildra och tydliggöra resultaten mätningen gett. 

Forskaren ska vid kvantitativ metod betrakta fenomenet i ett utifrånperspektiv och därav förhålla 

sig så objektiv som möjligt för att balansera de subjektiva resultat respondenterna kan ge. 

Resultatet vid kvantitativ metod behöver kunna återges i sin likhet, det vill säga att samma 

resultat ska uppnås om undersökningen upprepas på samma premisser. Data i kvantitativ metod 

kan alltså generaliseras genom sitt statistiska tillvägagångssätt, beroende på det urval som 

undersökningen utgår från. Kvantitativ insamlingsmetod är i huvudsak enkätundersökningar, 

som består av ett antal standardiserade frågor som respondenterna besvarar. Denscombe (2009) 

benämner negativa aspekter med kvantitativ metod. Kvaliteten av den insamlade kvantitativa 

datan kan ifrågasättas och mängden data kan överbelasta forskaren och bli alltför komplext att 

analysera. Dessutom kan objektiviteten ifrågasättas eftersom enkätfrågorna utformas av 

forskarens tidigare uppfattning om forskningsämnet  

 

Objektiviteten kan enligt Johannessen och Tufte (2003) diskuteras i en studie. Kan studien 

undersökas med exakthet oavsett forskarens bakgrund kan den klassas som helt objektiv. I 

samhällsvetenskapliga studier blir objektiviteten problematisk. Flera aspekter påverkar och är 

beroende av forskarens tidigare erfarenheter och värdegrunder till exempel ekonomi, politiskt 

ståndtagande och kulturtillhörighet. Vidare kan objektiviteten refereras till att forskaren ska vara 

fördomsfri, opartisk och saklig. Forskaren behöver ha förmågan att kunna ställa sig kritisk till 

sina egna uppfattningar om forskningsresultatet uppvisar något annat än grundföreställningen. 
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Enligt Johannessen och Tufte (2003) ger kvalitativ metod en mer detaljrik och utförlig 

information av fenomenet och bidrar till en större insikt i de mjuka värden som finns 

representerade. Olsson och Sörensen (2011) påvisar att denna metod är mer tidskrävande men 

kan karaktärisera fenomenet i större utsträckning än vad kvantitativ metod har förmåga att göra. 

Därför är det svårare att standardisera informanternas svar på samma sätt som i kvantitativ 

metod. Det centrala i kvalitativ metod är att kunna utröna ett sammanhang och framställa de 

egenskaper och drag det undersökta fenomenet har. Jämförelse görs kontinuerligt genom att 

beskriva de likheter och olikheter som undersöks. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är data 

vid kvalitativ metod vanligtvis ljud, text eller bilder och dessa inbringar de mjuka värden som 

undersöks i studien. Den vanligast förekommande datainsamlingsmetoden vid kvalitativ ansats 

är intervjuer. Vidare beskriver Olsson och Sörensen (2011) att genom kvalitativ metod kan en 

beskrivning av valt undersökningsämne ske genom ett analytiskt perspektiv och den tolkning 

som sker av insamlad data är centralt. 

  
Denna studie är samhällsvetenskaplig vilket gjort att objektiviteten blivit komplex, eftersom 

informanter och uppsatsförfattarna härstammar från samma land och delar liknande kultur. Att 

informanterna varit subjektiva i sina anföranden på grund av deras separata erfarenheter, var en 

aspekt som togs i beaktning för att försöka upprätthålla objektiviteten genom studien. 

Förkunskap om spelindustrin har varierat hos uppsatsförfattarna, likväl som hos informanterna, 

vilket bidrog till att subjektiviteten minskade. 

 

Uppsatsförfattarna ansåg att kvantitativ metod var mindre lämplig för det fenomen som 

undersöktes i studien då ingående effekter och konsekvenser inte kunde utrönas. Informanternas 

erfarenheter och subjektiva uppfattning om spelindustrin har legat till grund för studiens analys 

vilket gjorde kvantitativ metod mindre passande då den baserats på forskarens objektivitet. En 

kvalitativ metod användes med hänsyn till att studien avsåg undersöka mjuka värden och inte har 

utgått från statistik och siffror. Studien ämnade undersöka negativa och positiva aspekter kring 

olika spelmarknader vilket gjorde att specifika förhållanden behövde utrönas med en kvalitativ 

metod. Problematik med kvalitativ metod kan vara svårigheten att standardisera datainsamling. 
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Studien kantades av skillnader och likheter av informanternas erfarenheter, vilket är påtagligt att 

anföra vid en kvalitativ metod. Även om kvalitativ metod är tidskrävande ger den en mer 

djupgående och nyanserad bild av fenomenet vilket uppsatsförfattarna ansåg vara centralt för 

studiens genomförande. Uppsatsförfattarnas begränsade förkunskaper gjorde att kvalitativ metod 

ansågs lämplig som tillvägagångssätt eftersom intervjuerna skedde med informanter insatta i 

ämnet.  

3.3 Tillvägagångssätt 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan insamlingsmetod vara primär- och sekundärdata. 

Primärdata är den metod som forskaren väljer att samla in den främsta informationen via. 

Sekundärdata kan samlas in från tidigare publicerad data exempelvis statistik eller vetenskapliga 

artiklar. Denna studie har baserats på primärdata i form av kvalitativa intervjuer som understötts 

av sekundärdata i form av tidigare forskning, årsredovisningar och andra rapporter. 

3.3.1 Fallstudie 

Olsson och Sörensen (2011) samt Johannessen och Tufte (2003) påvisar att fallstudier används 

som en strategi för att studera ett fall, en person eller en grupp djupgående med varierande 

tidsaspekt och omfattning. Fallstudier är en forskningsstrategi där kvalitativa och kvantitativa 

ansatser används, därför är fallstudier i sig ingen egen metod. Forskarna får medhåll från 

Denscombe (2009) som menar att det är en vanlig strategi inom samhällsforskning. Framförallt 

om det är på en småskalig nivå där forskaren vill nå en förklaring i komplexiteten av en verklig 

situation. Flera aspekter kan vara sammankopplade och påverka varandra, framförallt sociala 

relationer och processer i en fallstudie. Forskaren fokuserar på de processer som leder fram till 

ett visst resultat genom att besvara frågor som hur och varför. Beroende på valt perspektiv och 

undersökningsämne används skilda datainsamlingsmetoder, där fokus ligger i att finna svar på 

varför resultatet uppnås. Denscombe (2009) menar att de starka sidorna en fallstudie har är att 

forskaren har möjlighet att använda sig av flera källor och typer av metoder. Detta gör att 

studiens tillvägagångssätt kan anpassas beroende på omständigheterna. Enligt Olsson och 

Sörensen (2011) kan fallstudier röra sig över tid, det vill säga nutid, dåtid och framtid. 

Forskningsstrategin kan delas in enkelfallstudier, där endast ett fall studeras eller flerfallsstudier 
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där flera fall undersöks. Intentionen med flerfallsstudier är att genomföra en jämförelse mellan 

de olika fallen. Detta ska enligt Johannessen och Tufte (2003) påvisa de säregna 

omständigheterna som föreligger inom det huvudsakliga undersökningsområdet. Denscombe 

(2009) menar att en fallstudie innebär att åskådliggöra det generella genom att titta på enskilda 

fall. Utgångspunkten i “fallet” är ofta en redan befintlig situation som helst ska kvarstå efter att 

studien är avslutad. 

  

Enligt Denscombe (2009) är fallstudier beroende av de medvetna val forskaren gör för att studera 

utvalt ämne. Fallen bör inte väljas ut slumpmässigt utan bör ha karaktäristiska särdrag. 

Kriterierna som forskaren ställer i en studie behöver därmed uttryckas klart. Olsson och Sörensen 

(2011) beskriver att tydligheten ligger i att studiens avgränsningar framhävs detaljerat, samtidigt 

som ett grundligt förarbete behöver genomföras. 

  
Generaliserbarheten i fallstudie är diskuterbar menar Denscombe (2009). Metodvalet sker på ett 

strategiskt plan vilket stramar åt samt avgränsar omfånget i studien eftersom det enbart är ett 

eller ett fåtal fall som studeras. Detta bidrar till att tvivel kan uppstå gällande studiens 

sannolikhetsgrad då generalisering görs på ett fåtal strategiskt utvalda fall. Det kan ifrågasättas 

om fallet är representativt för populationen och det är väsentligt att forskaren kan försvara 

påståenden som ifrågasätter studiens trovärdighet. Vidare kan negativa aspekter med en 

fallstudie vara att de uppfattas som enbart beskrivande förklaringar till en situation. Utan fokus 

på mätbara resultat kan fallstudier uppfattas som olämpliga för analys. Det kan även vara svårt 

att få möjlighet till åtkomst om det studerade fallets miljö, det kan krävas olika typer av tillstånd 

eller vara svårt att uppnå tillit hos de informanter forskaren önskar intervjua för studien. Lyckas 

forskaren komma över dessa hinder kan fallstudien inge förståelse i komplexa, sociala situationer 

som en kvantitativ enkätundersökning aldrig komma fram till.  

  
Denna studie har genomförts som en fallstudie då det varit ett småskaligt forskningsprojekt som 

behandlat en komplex och verklig situation. Fallstudie var lämplig att applicera på 

spelmarknaden eftersom den består av flera sociala aspekter och processer som påverkar 

varandra. Spelmarknaden som fenomen är bestående eftersom över 70 procent av Sveriges 
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befolkning någon gång har spelat. Det tillstyrkte lämpligheten att använda fallstudie som 

forskningsstrategi. Det var ofrånkomligt att studien behövde behandla psykologiska och juridiska 

aspekter, utöver det företagsekonomiska perspektivet. Flera faktorer har bidragit till att 

spelbranschen är komplicerad, därför behövdes det läggas fokus på varför olika processer skapat 

problematik kring spelmarknaden. Denna problematik gjorde att fallstudier lämpade sig eftersom 

flertalet källor och metoder tagits i anspråk, varav kvalitativa intervjuer i kombination med 

sekundärdata användes. Fallstudier lämpar sig vid frågeställningar hur och varför, vilket 

tillstyrkte valet av tillvägagångssätt. Detta eftersom undersökningsfrågorna och syftet har haft för 

avsikt att besvara vad som bidragit till situationen på svenska spelmarknaden över Internet. 

Vidare rörde sig studien över tid då uppsatsförfattarna tog i beaktande påverkan av trender och 

tidigare liknande fall. Ytterligare motiv till att använda fallstudie grundades i att spelmarknaden 

kunde generaliseras utifrån specifikt valda situationer, vilket i denna studie var relationen mellan 

marknadsföring och konkurrensförutsättningar på den internetbaserade marknaden. 

Generaliseringsmöjligheterna kan däremot ifrågasättas på grund av att situationerna är subjektivt 

utvalda. Utvalda situationer kan även ha varit för begränsade för att kunna generaliseras på 

spelmarknaden i stort. Detta har motverkats genom att jämföra svenska internetbaserade 

spelmarknaden med Danmarks och Maltas spelmarknader. Den negativa aspekten med att ha 

betraktat spelmarknaden genom fallstudie är att resultaten kan ha blivit svåra att mäta och att det 

enbart beskrivit hur spelmarknaden förhåller sig. Däremot gav en fallstudie möjlighet till 

fördjupning på internetmarknaden inom spelindustrin. Det kan ifrågasättas hur representativa de 

valda företagen varit för att kunna generaliseras på hela svenska internetbaserade spelmarknaden. 

Detta har försökts motverkas genom att utvalda företag verkar under olika premisser inom 

spelindustrin.  

3.4 Motiv för val av metod 

Enligt Johannes och Tufte (2003) är kvantitativ metod mindre flexibel då insamlad data i form av 

exempelvis enkäter inte kan justeras i efterhand. Forskaren kan därför gå miste om viktig 

information eftersom datainsamlingen sker utifrån det forskaren själv anser är viktigt innan 

processen påbörjas. Större flexibilitet kan uppnås med kvalitativ metod, då den ger utrymme för 

informanterna att ge ytterligare information som inte beaktats i förväg av forskaren. Däremot 
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finns det en risk i att informanterna undanhåller information. Det är viktigt att forskaren har 

utfört ett grundligt förarbete och därmed är insatt i undersökningsämnet. Vidare beskriver 

Johannessen och Tufte (2003) hur frågeformuläret vid kvalitativa intervjuer kan utformas mer 

eller mindre strukturerat. Helt strukturerade intervjuer innebär att frågorna kommer i en specifik 

ordning och att dessa är bestämda sedan innan. Strukturerad intervju innebär också att vissa 

åsikter och perspektiv som informanten besitter inte framkommer under intervjuns gång, 

eftersom forskaren kan sakna denna information vid upprättandet av frågorna. Frågorna vid en 

kvalitativ metod kan även vara helt ostrukturerade, vilket innebär att det saknas utarbetade frågor 

innan intervjun äger rum. Intervjun blir mer som ett informellt samtal och präglas av stor 

flexibilitet vilket bidrar till att informanten kan tala fritt. Ostrukturerad intervju innebär att det 

blir svårt att jämföra svaren mellan de olika intervjuerna samt att forskaren oupphörligt påverkar 

informanten och dennes svar. Relationen mellan forskaren och informanten blir centralt för 

huruvida informanten kan tala obehindrat. Semistrukturerade intervjuer innebär att forskaren 

utgår från en intervjuguide med redan förberedda frågor. Frågorna i intervjuguiden är öppna och 

ger möjlighet till att informanten kan vidareutveckla resonemang samt ger tillfälle för forskaren 

att ställa följdfrågor under intervjuns gång. 

 

Olsson och Sörensen (2011) anser att transkribering bör ske efter genomförd intervju. 

Transkribering innebär att texten skrivs ner i exakthet hur intervjun fortskridit. Därefter är det 

brukligt att kodning sker. Kodning handlar om att klassificera den data som samlats in för att 

materialet ska kunna analyseras. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är tolkning av betydelse 

när kvalitativ ansats används vilket innebär att olika egenheter sätts i kontext för att få en ökad 

förståelse om det betraktade fenomenet. Olsson och Sörensen (2011) menar att denna tolkning 

kantas av informanternas subjektiva uppfattning om verkligheten i kombination med hur den 

som intervjuar tolkar de givna svaren. 

  
Under intervjuprocessen i denna studie krävdes det att uppsatsförfattarna var lyhörda, varje 

intervju tog cirka 45 minuter. Svaren från informanterna kunde tolkas på flera olika sätt och för 

att underlätta arbetet spelades intervjuerna in. Detta för att transkriberingen skulle bidra till att 

informanternas svar återgavs så felfritt som möjligt. Dessutom kunde empirin bearbetas och göra 
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omfånget mer koncist. Omfattningen av empirin delades in i fyra olika teman baserade på 

intervjuguiden för att underlätta jämförelse mellan informanterna. Detta eftersom svaren varierat 

på grund av de öppna intervjufrågorna. Intervjuguidens frågor utformades utifrån ett bredare 

perspektiv, för att få så uttömmande svar som möjligt från informanterna. Spelmarknadens 

komplexitet bidrog till intervjuguidens bredd, för att inte missa någon viktigt aspekt. Bredden 

syftade till att försöka uppnå en högre grad av objektivitet och på så vis undvika för snäva svar 

från informanterna. Även informanternas skilda bakgrunder och positioner var anledningen till 

att intervjufrågorna täckte flera områden gällande spelindustrin. Kritik till den breda 

intervjuguiden kan framföras med tanke på att studien kan bli för bred. Kritiken har bemötts 

genom tidigare forskning och sekundärdata behandlats och jämförts med empirin och på så vis 

försökt skapa djup i studien. Transkribering av intervjuerna skedde var för sig, därefter 

jämfördes utfallen för att se om uppfattningen var lika uppsatsförfattarna emellan. 

  
På grund av att uppsatsförfattarna ville få ut så mycket information som möjligt och saknade 

intervjuexpertis genomfördes inte kodning i någon större utsträckning. Kodningen som gjordes 

var att dela in intervjuerna i fyra olika teman efter att transkribering skett. Detta innebar främst 

att tolkning av insamlad data skedde. Det väsentliga var att uppsatsförfattarna ställde sig kritiska 

till tolkning då denna borde ske så förutsättningslöst som möjligt. För att insamlad data ska 

återges så sanningsenligt som möjligt har informanterna fått möjlighet att läsa igenom den 

sammanställda empirin före analysen genomfördes.  

 

Studien avsåg göra en tolkning av de svar informanterna gav baserat på deras respektive 

erfarenhet och det föll sig naturligt att använda kvalitativ metod. Jämförelsen skedde utifrån 

informanternas subjektiva erfarenhet för att kunna analysera empirin genom befintliga teorier. I 

denna studie genomfördes inte helt strukturerade intervjuer då det begränsade flexibiliteten och 

inte lämnade öppet för följdfrågor. Samtidigt var helt ostrukturerade intervjuer mindre lämpliga 

eftersom det skulle bli problematiskt för uppsatsförfattarna att jämföra svaren från 

informanterna. Uppsatsförfattarna hade inte en tidigare relation till alla informanter. Väsentlig 

information hade kunnat bli svårt att utröna på grund av den eventuella svårigheten att 

upprätthålla ett informellt samtal. Därför valdes semistrukturerade intervjuer. Det innebar att 
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uppsatsförfattarna i förväg hade möjlighet att vara säkra på att specifika frågor ställdes för att 

lättare kunna jämföra de olika intervjuerna med varandra. Samtidigt innebar det flexibilitet 

eftersom följdfrågor kunde ställas under intervjuernas gång och därmed uppmuntra informanten 

kan tala fritt. 

3.4.1 Urval 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är det viktigt vid kvalitativa intervjuer att urvalet 

representerar populationen. Genom att använda sannolikhetsurval kan forskaren välja urvalet 

utifrån slumpmässiga principer. Ett sannolikhetsurval kan rimligen representera och ge generell 

information av populationen, men kan ej garanteras. Det är av betydelse att ta i beaktning vilken 

typ av studie som ska genomföras och bedöma huruvida populationen är homogen eller 

heterogen. En homogen population innebär att specifika faktorer i det som ska undersökas 

överensstämmer och därav krävs ett mindre urval. En heterogen population behöver ett större 

urval då flera aspekter tas i beaktning och därför kräver en större bredd hos urvalet. Enligt 

Bryman och Bell (2013) är sannolikhetsurval en kostsam och tidskrävande metod. 

  
I motsats till sannolikhetsurval kan forskaren enligt Bryman och Bell (2013) använda sig av ett 

icke-sannolikhetsurval. Forskaren gör ett subjektivt urval utifrån sina egna erfarenheter och 

premisser. Risken vid subjektivt urval är att det kan avvika och därmed inte representera 

populationen. Detta innebär att urvalet kan ge en förvrängd bild av population och därmed inte 

generaliseras i samma utsträckning. 

  
Denna studie har inte omfattats av sannolikhetsurval på grund av att metoden är kostsam och 

tidskrävande. Populationen i denna studie var spelföretagen och marknadsföringsbolagen, vilket 

innebar att omfånget skulle bli svårhanterat. Uppsatsförfattarna valde, trots begränsningen av 

generalisering, att utgå från ett icke-sannolikhetsurval på grund av deras personliga nätverk. 

Informanterna i denna studie har besuttit eller besitter högre positioner i varje enskilt valt bolag 

och har därför en god insikt i verksamheten. För att uppnå ett mer representativt urval har 

bolagen valts utifrån skilda premisser inom spelindustrin för att skapa bredd till urvalet i den 

mån det går. 
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De tre bolag som ingick i studien var Svenska Spel AB, Betsson och CatenaMedia. Svenska Spel 

AB representerade Sverige med en reglerad spelmarknad. Betsson är verksamma i flertalet 

länder runtom i världen och gav därför en representativ bild av ett företag som är aktivt på 

reglerade och oreglerade marknader. CatenaMedia har sitt säte på Malta och verksamheten 

bygger på att marknadsföra externa spelbolag som erbjuder sina tjänster i bland annat Sverige. 

Uppsatsförfattarna har valt att intervjua en person med erfarenhet från respektive företag. De 

subjektivt valda informanterna hade kunskap om respektive bolag med hänsyn till de höga poster 

de haft, eller har, inom verksamheten. Spelföretagen Ladbrokes, Unibet och Bet365 kontaktades 

men återkopplade aldrig. Ytterligare en intervju genomfördes med en fjärde informant som 

innehar en ledande och högre position på ett spelbolag verksamt över hela världen. Med 

hänvisning till rådande spelreglering i Sverige ville informanten vara anonym i uppsatsen. 

Eftersom övriga informanter ställt upp med namn, beaktades inte den anonyma intervjun. 

Uppsatsförfattarna ansåg att empirin behövde vara konsekvent gällande presentation av 

informanter. Skulle alla informanter behandlas anonymt hade trovärdigheten i studien påverkats 

negativt.  

3.5 Studiens trovärdighet 

Enligt Johannessen och Tufte (2003) är studiens tillförlitlighet fundamental i forskningen och 

refereras till som reliabiliteten. Reliabilitet karaktäriseras av vilken data som samlats in, hur den 

samlats in och hur datan bearbetas. Det innebär således att mätningen av data är avgörande för 

att uppnå hög reliabilitet och att liknande resultat ska kunna uppnås om undersökningen skulle 

göras om menar Olsson och Sörensen (2011). Uppsatsförfattarna har i största utsträckning 

försökt grunda studien på litterära och vetenskapliga verk vilket bör ge tyngd till reliabiliteten. 

Verken kan betraktas som mer tillförlitliga eftersom de genomgår kvalitetsprövningar innan de 

trycks och når offentligheten. Ytterligare ökad reliabilitet avsågs uppnås genom att spela in och 

transkribera intervjuerna för att kunna återge en så felfri bild som möjligt av informanternas svar. 

Intervjuerna utgick från liknande intervjuguide vilket ökade reliabiliteten vid insamlandet av 

data. Det ska poängteras att mindre anpassningar har gjorts utifrån vilket företag som intervjuats. 

Informanterna kan ha uppfattat frågorna olika vilket påverkar reliabiliteten negativt. Studiens 
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utformande och genomgående process har varit välavvägd vilket påverkar reliabiliteten positivt. 

Få faktorer har påverkats av slumpmässiga tillvägagångssätt. Informanterna har även fått tagit 

del av den färdigställda empirin för att ha möjlighet att justera eventuella missuppfattningar. 

Resultaten från intervjuerna kan ha påverkats av rådande marknadsläge vilket sänker 

reliabiliteten då marknaden som betraktas i denna studie är föränderlig. Det innebär att resultatet 

skulle kunna varierat om undersökningen ägt rum vid en annan tidpunkt.  

  

Validitet visar, enligt Johannessen och Tufte (2003) samt Olsson och Sörensen (2011), i vilken 

utsträckning data representerar det generella fenomenet. Det är därför av vikt att mätinstrumentet 

har kapacitet att mäta aktuellt fenomen. I syfte att nå en högre validitet, intervjuades tre personer 

som har eller har haft högre positioner inom respektive företag. Att två av informanterna, 

Margareta Winberg och Henrik Persson Ekdahl, inte längre är aktiva i respektive företag de 

representerar kan ha påverkat studiens trovärdighet. De två informanterna är möjligtvis inte 

insatta i vad som är aktuellt i verksamheterna idag och därför kan svaren i intervjuerna blivit 

aningen snäva. Margareta Winbergs roll i studien kan ifrågasättas eftersom det är flera år sedan 

hon avgick som ordförande i Svenska Spel AB. Däremot väger hennes erfarenhet inom politiken 

och näringslivet upp och motiverar henne som informant i studien. Henrik Persson Ekdahl är 

heller inte aktiv i det bolaget han representerar i studien, det vill säga Betsson. Henrik Persson 

Ekdahl är dock fortfarande involverad inom spelindustrin då hans nuvarande verksamhet 

investerar i bland annat spelföretag. Även hans mångåriga erfarenhet tillstyrker hans roll i 

studien. CatenaMedias marknadsföringsverksamhet kan ha påverkat validiteten då det inte är ett 

spelbolag på samma sätt som de andra två bolagen i studien. Valet av att behålla Erik Bergman 

som informant i studien grundades i hans erfarenhet inom spelindustrin och att CatenaMedia är 

inriktat på att marknadsföra offshore spelaktörer. Däremot syftade studien till att delvis titta på 

marknadsföring inom spelindustrin vilket stärker validiteten i valet av CatenaMedia. Öppna 

frågor ställdes under intervjuernas gång för att inte styra informanternas svar och i sin tur öka 

validiteten. Frågornas utformning utarbetades efter en mall som avsiktligt försökte undvika 

känsliga frågor som till exempel berör eventuella affärshemligheter. Detta gjorde att 

informanterna borde kunnat uttrycka sig obehindrat. Det låga antalet kvalitativa intervjuer bidrar 

till att validiteten sänks. Studien utgår från ett icke-sannolikhetsurval vilket begränsar 
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generaliseringen och därmed validiteten. Studien har för avsikt att ge en djupare förståelse för 

fenomenet och ämnar därför inte att vara generaliserbart i full utsträckning.   

3.6 Kritisk granskning av metoden 

Semistrukturerade intervjuer kan ha varit en nackdel då svaren från informanterna var svåra att 

jämföra. Under de intervjuer som genomförts var kroppsspråk och tonval avgörande då minnet 

av dessa nyanser kan tonas ut med tiden. Avsaknad av intervjuexpertis kan ha bidragit till att 

betydande information gått förlorad. Detta minimerades genom att ställa kompletterande frågor 

via e-post och telefon. Det går inte att säkerställa att informanterna uppfattat frågorna på ett 

rättmätigt sätt, men den framtagna intervjuguiden skickades ut i förväg för att motverka denna 

problematik. Uppsatsförfattarna försökte vara neutrala och det bör ha motverkat informanternas 

eventuella subjektiva inställning. Transkribering utfördes kort tid efter att intervjuerna 

genomförts. Intervju med Betsson skedde över telefon vilket innebar att kroppsspråk och 

ansiktsuttryck gick förlorade. CatenaMedia videointervjuades och Svenska Spel AB intervjuades 

under ett personligt möte, vilket förbättrade möjligheten till att tolka kroppsspråk. Eventuella 

misstolkningar reducerades förhoppningsvis då båda uppsatsförfattarna närvarade under 

intervjuerna. Eftersom urvalet valdes subjektivt har generalisering ej kunnat göras i full 

utsträckning. Resultatet från denna studie ska endast betraktas som en fingervisning till det 

generella fenomenet. Det ska även tas i beaktning att samtliga tre informanter kan ha hindrats att 

ge fullt öppna svar på grund av affärsstrategier som berörda företag har.  

3.7 Källkritik 

De vetenskapliga artiklarna som legat till grund för denna studie kan ifrågasättas då även dessa 

forskare har haft en subjektiv bild när artiklarna skrivits. Flera av artiklarna är skrivna ur ett 

amerikanskt perspektiv vilket kan medföra att de inte har kunnat appliceras till fullo på den 

europeiska marknaden. Uppsatsförfattarna var medvetna om dilemmat men har försökt 

kompensera detta genom att studera svenska rapporter utförda för att granska den svenska 

spelmarknaden. Vidare kan kritik framföras gällande att vissa vetenskapliga artiklar inte är 

dagsaktuella i förhållande till deras publiceringsår. I största möjliga mån har uppsatsförfattarna 
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försökt använda sig av vetenskapliga artiklar som publicerats de närmsta sju åren. Dock har 

undantag gjorts om äldre artiklar ansetts legat till grund för senare relevant forskning. 

 

Rapporter från olika institutioner och myndigheter som använts i denna studie kan antas vara 

subjektiva då de är upprättade för att uppnå specifika mål. Till exempel står Konkurrensverket 

för en fri marknad och kommer därav med största sannolikhet vinkla och framhålla fördelarna 

med denna målbild oavsett vilket ämne de behandlar i sina rapporter. Likväl kommer 

Lotteriinspektionen som är upprättat av staten för att kontrollera att spelmarknaden är sund stå 

för att en reglering är lämplig. Utredare i de specifika rapporterna kan även ha lagt in egna 

värderingar, vilket ökar subjektiviteten.  
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4. Resultat 
I detta kapitel presenteras den empiri som samlats in genom kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

är strukturerade efter fyra olika teman. 

 4.1 Margareta Winberg, Svenska Spel AB 

4.1.1 Bakgrundsinformation 

Margareta Winberg fick år 2008 i uppdrag av dåvarande finansminister Anders Borg att tillträda 

som ordförande för Svenska spel AB. Valet av ordförande blev uppmärksammat av 

finansdepartementet och övriga omvärlden då Margareta Winberg inte var känd för affärsinriktad 

kunskap. Uppgiften bestod främst i att göra Svenska Spel AB till ett mer socialt ansvarstagande 

företag, vilket skulle innebära en del restriktioner gällande lönsamhetsmålen. Det första 

Margareta Winberg blev varse när hon blivit tillsatt som ordförande var att Svenska Spel AB 

hade en hög årsomsättning. Hon började därefter se över hur bolaget tidigare hade jobbat kring 

frågan om socialt ansvarstagande. 

  
Svenska spel AB bildades år 1997 genom en sammanslagning mellan Svenska Penninglotteriet 

AB och AB Tipstjänst. Företaget är helägt av den svenska staten18, med huvudkontor i Visby och 

hade i slutet av år 2013 över 1700 medarbetare. Styrelseordförande för Svenska Spel AB är 

Anitra Steen och Vd är Lennart Käll.19Svenska Spel AB har en lång tradition av att stödja 

föreningslivet i Sverige (Svenska Spel AB 2012). Incitamenten att sponsra idrotten ligger i att 

stärka varumärket samt uppmuntra till en meningsfull fritid och sporra nya idrottstalanger. 

Svenska Spel ABs marknadsandel har minskat med sju procent mellan perioden 2003 och 2011 

(Svenska Spel AB 2012), vilket skedde i samband med att illegala aktörer började ta sig in på 

den svenska marknaden via Internet. Vid slutet av år 2011 hade Svenska Spel AB 50 procent av 

den totala nettoomsättningen, där de illegala spelföretagens omsättning uppskattats. 

  

                                                
18 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta 
19 https://svenskaspel.se/?pageid=/omoss/foretagsfakta 
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År 2011 avgick Margareta Winberg som ordförande då det ansågs att hon utfört sitt uppdrag med 

att få organisationen att fokusera på socialt ansvarstagande. Det var dags att återgå till mer 

lönsamhetsmässiga mål, men med det sociala ansvarstagandet som en grundstomme. 

4.1.2 Befintliga regleringen 

Svenska Spel AB har som statligt ägt bolag friare händer att genomföra olika målsättningar. 

Företag behöver tillfredsställa ägarna, vilket i Svenska Spel AB:s fall är staten. 

  

När Margareta Winberg tillträdde som ordförande för Svenska Spel AB fann hon att företaget 

sedan tidigare hade ägnat sig åt visst socialt ansvarstagande, problematiken låg i att det inte 

genomsyrade hela organisationen. Sveriges föreningsliv fick ta del av en relativt stor del av 

inkomsterna, samtidigt uppmärksammades det att största delen gick till manligt idrottande (1,8 

miljarder av det statliga stödet gick till idrottsverksamheten år 2008, enligt Norberg J. R. (2012)). 

Margareta Winberg lyckades genomdriva att kvinnlig fotboll skulle få ökat anslag vilket fick 

positiv respons från de kvinnliga fotbollsspelarna. Kulturverksamheter satsades det däremot 

nästintill ingenting alls på. 

  

Gällande socialt ansvarstagande drev Margareta Winberg igenom 18-årsgränsen och spelkorten. 

Spelkorten fungerar som en form av registrering så att spelande inte sker på kredit och är ett sätt 

att undvika moraliska pekpinnar om att ta eget ansvar för sitt spelande. Med spelkorten är det 

upp till konsumenten att ladda på dessa kort med pengar, vilket gör att konsumenten tvingas ta 

eget ansvar och skapa självinsikt kring sitt spelande. Med självinsikt kring sitt spelande minskas 

faran för att hamna i ett djupt spelberoende. Spelkorten fungerar även som en trygghet för 

återförsäljarna och det erbjöds utbildning till alla ombud och återförsäljare av Svenska Spels 

ABs olika spel. Att erbjuda dessa utbildningar bidrog till vetskapen hos återförsäljarna att de 

sålde en produkt som kunden samtidigt behövde skyddas från och gav även vetskap om de lagar 

och regler som gällde för Sverige. Margareta Winberg poängterade dock att de omstruktureringar 

som företaget arbetade för under hennes tid som ordförande inte är något som sker från en dag 

till en annan. Omstruktureringar är ett tidskrävande arbete och det är möjligt att vissa sakfrågor 

som beslutades under Margareta Winbergs tid, ännu är under implementering. 
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Enligt Margareta Winberg har spelbolagen ett väldigt stort ansvar gentemot konsumenten. Hon 

tycker att Systembolaget föregår med ett gott exempel gällande socialt ansvarstagande där en 

reglerad marknad fungerar väl. Det handlar om att sälja utan att gå till överdrift samtidigt som 

konsumenten ska upplysas kring vilka faror brukande av produkten kan ge. Skillnaden mellan 

Systembolaget och Svenska Spel AB är att Systembolaget enbart har sina egna fysiska butiker 

med utbildad personal. Svenska Spel AB har många ombud som distribuerar spel och lotter och 

därmed blir det svårare att nå ut med information och utbildning. Ombuden kan vara alltifrån 

tobakshandlare och pizzerior och de är inte enbart specialiserade på spel såsom Systembolaget är 

specialiserade på alkoholhaltiga drycker. Alla ombud som säljer spelprodukter är egna företagare 

och därför kan inte Svenska Spel AB styra dem på samma sätt som de hade kunnat göra ifall de 

hade varit anställda i Svenska Spel ABs regi. Svenska Spel AB har dessutom många olika 

produkter, allt från bingospel, lotterier, spelautomater till kasinon. Kasino är det som främst kan 

jämföras med Systembolaget eftersom det är fysiska platser som konsumenten besöker. På 

kasinon är personalen välutbildad och lokalerna är övervakade. Personalen på kasinon har 

möjlighet att ingripa om de anser att någon gästs spelande gått till överstyr och är utbildade i att 

föra samtal med konsumenter om detta känsliga ämne. 

4.1.3 Internationella spelmarknaden 

Grundorsaken till att svenska spelbolag flyttar sin verksamhet beror på att de inte får verka i 

Sverige. Vidare menar Margareta Winberg att spelbolagen förmodligen tjänar på det eftersom 

andra länder har enklare lagstiftning. Skulle spelbolagen få verka i Sverige skulle det ändå bli en 

ökad kostnad för spelbolagen. Enligt Margareta Winberg finns det inga större incitament eller 

stöd till varför utländska spelbolag skulle få basera sin verksamhet i Sverige. Det går heller inte 

att kräva att spelbolagen, baserade på Malta, ska behöva betala skatt eller andra avgifter i Sverige 

för att de erbjuder sina spel på Internet. Många spelbolag har valt att förlägga sin verksamhet på 

Malta eftersom det är enklare och mest ekonomiskt lönsamt på grund av frånvaro av strängt 

regelverk. 
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När Danmark avreglerade sin spelmarknad och införde deras licenssystem fördes argument kring 

att kriminaliteten skulle minska om spelmarknaden släpptes fri. Margareta Winberg är av en 

annan åsikt, hon jämför spel med prostitution och alkohol. Skulle det förekomma prostituerade 

på gatorna eller alkohol i matbutiker vardagligen kommer det börja anses vara normalt. En 

avreglering av den svenska spelmarknaden skulle innebära ökad konsumtion, både legalt och 

illegalt, eftersom kontrollen skulle brista ännu mer enligt Margareta Winberg. Vidare menar hon 

att en ökning av spelande leder automatiskt till ökat illegalt spelande då detta mönster kan ses i 

de länder där prostitution har släppts fritt, till exempel i Nya Zeeland och Nederländerna. Enligt 

Margareta Winberg kan dessa förhållanden överföras på spelverksamheten, då hon är av åsikten 

att spelandet skulle öka om marknaden släpptes fri. Margareta Winberg försökte driva frågan om 

att spelandet skulle ses som en folkhälsofråga i EU-kommissionen. Hon fick där stöd av den 

dåvarande folkhälsokommissionären Androulla Vassiliou. 

4.1.4 Marknadsföring som konkurrensstrategi 

Spelutredningen presenterades år 2008 när Margareta Winberg precis blivit tillsatt på posten som 

ordförande för Svenska Spel AB. Från utredningen hämtade Svenska Spel AB inspiration kring 

de förändringar inom socialt ansvarstagande som de var pådrivande i, till exempel 18-årsgränsen. 

Främst var det regeringen som skulle hantera det som utredningen kom fram till. Margareta 

Winberg och Svenska Spel AB efterfrågade en förändring i regleringen som skulle vara mer 

uppdaterad, men det gick trögt. En orsak till detta kan ha att göra med att det var valår 2010 och 

regleringen kring spel var ingen fråga man ville ha med i valet, vilket bidrog till att 

spelutredningen hamnade i skymundan. Svenska Spel AB skrev ett remissvar till spelutredningen 

där de uttryckte att de ville genomföra den första av tre förslag till hur regleringen i Sverige 

skulle förändras. Det vill säga att behålla den befintliga regleringen men med en modifiering och 

ytterligare skärpt kontroll, då den största utmaningen för Svenska Spel AB är den nätbaserade 

verksamheten. Margareta Winberg påpekade att det var oacceptabelt att det fanns över 2000 

hemsidor som drevs av utomstående aktörer som inte gick att kontrollera i ett land där strikt 

reglering råder. Hur problematiken skulle lösas var komplicerat. Margareta Winberg ansåg att 

Sverige som samhälle inte skulle acceptera om regeringen släckte ner alla utomstående 

spelaktörers hemsidor, såsom Italien gjorde för att kontrollera det nätbaserade spelandet. Det 
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fanns inga bra alternativ utöver att släppa spelmarknaden helt fri menar Margareta Winberg och 

därför stoppade politikerna huvudet i sanden och lät de otillåtna nätbaserade företagen passera, 

med andra ord valde det minst dåliga alternativet. Svenska Spel AB står ofta starkast i den 

uppkomna konkurrensen på Internet då konsumenter uttrycker att de värdesätter att det känns 

tryggt att spela hos Svenska Spel AB. Så länge kunderna känner sig trygga och väljer Svenska 

Spel AB på grund av det, anser Margareta Winberg att Svenska Spel AB är konkurrenskraftigt på 

marknaden trots att de egentligen ska inneha monopol. 

  
Gällande marknadsföring står Margareta Winberg fast vid att spelen med mest risk för 

skadeeffekter inte ska marknadsföras. Under tiden som ordförande upprördes hon även över hur 

utomstående aktörer som Betsson kunde få marknadsföra sig i kvällstidningarna. Då det inte 

fanns något domstolsbeslut i frågan, kunde Margareta Winberg inte göra annat än att själv uttala 

sig i media om varför hon inte ansåg att det var lämpligt. 

4.1.5 Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 

Margareta Winberg säger sig inte kunna svara på frågan om spelregleringen i Sverige är optimal 

eftersom hon inte följt utvecklingsförloppet sedan hon avgick. Hon menar att politiker i 

allmänhet, inte bara regeringen, lite håller andan och väljer att inte prata om problemen på 

spelmarknaden. Det vill säga att kontrollen brister på grund av de nätbaserade företagen och vad 

en eventuell avreglering av spelmarknaden skulle innebära. EU står för öppna gränser av varor 

och tjänster samtidigt som det inte finns en gemensam reglering på spelområdet, vilket heller inte 

regeringen ville ha under Margareta Winbergs tid. Istället ville Sveriges regering fortsätta med 

ett system som om det vore ett land med egna gränser vilket strider mot EUs grundläggande syfte 

om fri handel. Margareta Winberg försökte driva frågan i EU-kommissionen om att det handlade 

om folkhälsa och att det därför skulle vara en anledning till varför Sverige skulle få behålla sitt 

regelverk som det var. 

  
På grund av produktens komplexitet anser Margareta Winberg att spel ska tillhandahållas som en 

speciell vara, där försäljning sker under specifika villkor. Dessutom bedrivs inte 

spelverksamheten för inkomsternas skull i dagsläget utan det är en tjänst som erbjuds till 
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människorna. Skulle en avreglering ske går det dock inte att bortse från att Svenska Spel AB gör 

en vinst på cirka fem miljarder kronor om året som i statlig regi går direkt tillbaka till 

stadskassan. Margareta Winberg har inte sett några siffror på hur den statliga ekonomin skulle 

påverkas ifall spelmarknaden avreglerades, de förlorade intäkterna skulle behövas ersättas med 

inkomster från licenser, precis som i Danmarks fall. Vidare skulle föreningslivet drabbas såvida 

de inte får pengar någon annanstans ifrån exempelvis bli sponsrade av andra aktörer. Samtidigt 

är det ingen trygghet då staten inte skulle kunna beordra de andra aktörerna att sponsra 

föreningslivet och det skulle bli en ännu mer ojämn fördelning tror Margareta Winberg.  

  
Margareta Winberg hoppas och tror på att det finns en framtid för ett statligt ägt spelbolag, de 

fysiska kasinona är exempel på en verksamhet som kommer kunna hållas helt statligt enligt 

henne. 

4.2 Henrik Persson Ekdahl, Betsson 

4.2.1 Bakgrundsinformation 

År 2003 startade Henrik Persson Ekdahl sitt spelbolag Bestpoker. Marknadsföring skedde i hela 

Norden och i mars 2007 börsnoterades Bestpoker på Londonbörsen. Henrik Persson Ekdahl satt 

som VD i fyra år innan han avgick från posten i juni 2007. Senare samma år träffade Henrik 

Persson Ekdahl André Lavold, som tidigare drivit Nordicbet men som sålt sina aktier och startat 

ett nytt bolag vid namn Betsafe. Henrik Persson Ekdahl inledde ett samarbete med André Lavold 

och blev VD för Betsafe år 2007, vid denna tidpunkt hade bolaget 23 anställda i Norden och på 

Malta. År 2011 såldes Betsafe som då hade 185 anställda med en vinst på 100 miljoner efter 

skatt, till Betsson. Vid uppköpet av Betsafe gjordes det en omstrukturering inom Betsson, 

dåvarande VD Pontus Lindwall blev koncernchef och Henrik Persson Ekdahl blev VD för 

Betsson Group som hade sin bas på Malta. Efter ett år som VD inom Betsson Group lämnade 

han posten, men satt kvar i Betssons styrelse. Tillsammans med två andra personer grundade 

Henrik Persson Ekdahl ett investeringsbolag som bland annat investerar inom spelindustrin. I 

mars år 2012 valde han att lämna Betsson helt för att fokusera på investeringsbolaget. 
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Betsson20 ägs av det svenska spelbolaget BMLgruppen som varit verksamt på marknaden i över 

50 år. BMLgruppen har närmare 1000 anställda med fokus på Internetmarknaden. Betsson 

tillhandahåller flera spel över Internet som till exempel Casino, Live Casino, Bingo, Skraplotter 

och Sportsbook. Under 2006 flyttade Betsson sitt huvudkontor till Malta och hade under det året 

över 400 000 registrerade kunder. Idag är Magnus Silfverberg VD.  

4.2.2 Befintliga regleringen 

Henrik Persson Ekdahl har med de spelbolag han varit involverad i, inte upplevt några direkta 

problem med den svenska regleringen och den rådande spellagstiftningen. Anledningen beror på 

att verksamheterna bedrivna i Sverige sker via Internet med licenser utfärdade i Malta. Tar 

spelaktören hänsyn till de funktioner som faktiskt är tillåtna i Sverige, exempelvis it och 

utveckling, kan verksamheten fungera utan några större hinder. Det som är förbjudet i Sverige är 

själva främjandet i sig och det är därför spelbolag inte kan ha Sverige som bas. Däremot finns det 

en problematik mellan spelaktörer och Skatteverket i Sverige menar Henrik Persson Ekdahl. 

Skatteverket kan hävda att spelbolagen bedriver sin verksamhet i Sverige och bör således 

beskatta den vinst företaget gör i landet. Ett exempel på detta är företaget Net Entertainment, 

som konstruerar spelen för de olika spelaktörerna. Skatteverket har varit i konflikt med Net 

Entertainment och hävdat att då de handhar sin verksamhet i Sverige ska de beskatta vinsten i 

Sverige också. Denna tvist är ännu inte avgjord. 

  
Utvecklingen som skett inom spelindustrin i Sverige har enligt Henrik Persson Ekdahl gått så 

långt att den svenska staten skulle gå miste om stort kapital om det skulle ske en hårdare 

reglering över Internet. Offshore spelaktörer, medräknat de dotterbolag som finns inom de olika 

spelbolagen, investerar miljardbelopp i den svenska ekonomin i form av reklam, produktion och 

utveckling som i sin tur skapar arbetstillfällen. Skulle offshore spelaktörerna försvinna från den 

svenska marknaden skulle det också ge en negativ effekt på de underleverantörer som 

spelbolagen samarbetar med. Därför befinner sig Sverige i ett “Moment 22 “ läge menar Henrik 

Persson Ekdahl, där staten vill hitta ett mer optimalt sätt att hålla spelmarknaden reglerad, 

samtidigt som staten inte vill skrämma iväg externa aktörer. Henrik Persson Ekdahl tror att detta 

                                                
20 http://about.betsson.com/sv/foretagsinformation/ 
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är anledningen till att svenska staten skjuter på det politiska beslutet huruvida regleringen ska 

omformas eller hur ett nytt licenssystem ska se ut. 

  

Henrik Persson Ekdahl har suttit med i olika kommittéer där fokus legat på att utvärdera 

regleringen på den svenska spelmarknaden i hopp om att finna en lösning som skulle passa alla 

intressenter. Betsson tillhandahåller spel som exempelvis spelautomater över Internet där nästan 

97 procent av vinsten betalas tillbaka till konsumenterna. Vid en jämförelse med Svenska Spel 

AB och vad de ger tillbaka till sina konsumenter i vinst, skulle det troligtvis visa att de externa 

aktörerna ger tillbaka en större procentsats enligt Henrik Persson Ekdahl. 

  
När Betsson år 2005 ansökte om tillstånd för att få anordna spel i Sverige och ansökan avslogs 

av regeringen, startade spelbolaget en butik ändå. Butiken startades inte, enligt Henrik Persson 

Ekdahl, i syfte att gå med vinst utan för att sätta det svenska systemet på prov. Butiken innebar 

att det blev möjligt för konsumenten att sitta på ett café och med sitt kreditkort spela på Internet. 

Svenska staten hade inte befogenhet att stänga ner butiken då konsumenten går dit av fri vilja 

och spelar på en Internetsida vars servrar finns belägna i Malta. Det är således inte förbjudet för 

svenskar att spela utan det som är förbjudet är främjandet av spel. Svenska staten gjorde flera 

försök att stänga butiken men misslyckades innan Betsson själv valde att stänga butiken i slutet 

av år 2013. 

  
Problem som Betsson stöter på är frågan med sponsring och föreningslivet. Under tiden Henrik 

Persson Ekdahl satt som VD fanns det flera aktiviteter bolaget ville investera i och framförallt 

aktiviteter inom idrotten. Ett konkret exempel på detta var när Betsson ingick förhandlingar med 

ett division ett ishockeylag i Sverige. När avtalet undertecknats och pressen fått vetskap om 

samarbetet, kontaktades ishockeylaget av Svenska Ishockeyförbundet som insisterade på att 

samarbetet måste upphöra. Ishockeylaget fick klara direktiv att inget samarbete fick förekomma 

med offshore spelaktörer, vilket Henrik Persson Ekdahl anser var anmärkningsvärt. Anledningen 

var att det endast är Svenska Spel AB som får stödja den svenska idrotten. Dock sponsrar 

Svenska Spel AB enbart ishockeysport på elitnivå och inom allsvenskan. I just detta fall innebar 

det att ett division ett lag inom ishockey inte fick ta emot sponsring av en extern spelaktör 
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samtidigt som laget inte erhöll någon sponsring direkt av Svenska Spel AB. Det innebar att ingen 

part kom vinnande ur situationen och visar på hur föreningslivet påverkas av den svenska 

regleringen på spelmarknaden. Henrik Persson Ekdahl understryker visserligen att division ett 

ishockeylag mottager bidrag från skatteintäkter i form av ishallar. Han menar dock att sponsring 

från en utomstående spelaktör skulle innebära extra tillförsel av kapital till laget och inte kan 

vara något annat än positivt. 

4.2.3 Internationella spelmarknaden 

Internationella aktörer tvingas placera vissa av sina funktioner och positioner där de är mer 

lagliga, exempelvis på Malta. Problematiken för Betsson som verkar på flera marknader, är att 

kunna förhålla och anpassa sig till olika rådande marknadsförhållanden. När Danmark 

avreglerade sin spelmarknad år 2012 ställdes det nya krav på Betsson som verksam spelaktör. 

Det krävs mycket av de spelaktörer som ska träda in på en licensierad marknad vilket Henrik 

Persson Ekdahl framhåller som något positivt för konsumenterna. Oseriösa mindre spelaktörer 

som arbetar globalt kommer förmodligen försvinna i och med införandet av ett nytt licenssystem. 

Utöver licenskostnaden uppkommer även kostnader för utvecklingstimmar för att företaget ska 

bli kompatibelt med det danska systemet. Mindre spelbolag kommer troligtvis anse att det nya 

licenssystemet är för dyrt, då licensprocessen kan handla om en kostnad på omkring 15 till 20 

miljoner svenska kronor. De större spelaktörerna som klarar av kostnaden, inger ett större 

förtroende hos konsumenterna då de visar på en bättre och mer seriös organisation. Enligt Henrik 

Persson Ekdahl har Danske Spil sedan avregleringen vuxit rekordartat delvis på grund av att flera 

spelbolag försvunnit som inte hade råd att arbeta under de nya premisserna. Avregleringen har 

också inneburit att Danske Spil kan erbjuda ett nytt sortiment. De lanserade bland annat egna 

kasinoprodukter som bolaget inte haft sedan innan vilket kan bli en ny stor inkomstkälla. 

4.2.4 Marknadsföring som konkurrensstrategi 

Affärsmodellen inom spelbranschen bygger på att konsumenter ska förlora i viss mån, men 

Henrik Persson Ekdahl menar att de spelbolag han varit aktiv i, går som bäst när många 

konsumenter vinner. Spelbolagen erbjuder en form av nöje till konsumenterna och i stället för att 

betala för att gå på bio, äta eller träna ska de välja att spendera en timme framför datorn och 
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spela. Därför konkurrerar spelbolagen med i princip alla som kan erbjuda konsumenten något att 

göra på sin fritid. 

  

Konsumenter får tillgång till ett större utbud genom offshore aktörerna och Henrik Persson 

Ekdahl är av uppfattningen att säkerheten inte blir mindre på grund av fler spelaktörer. Han 

framhåller att det förekommer oseriösa aktörer inom alla branscher men anser att det inom 

spelindustrin idag är väldigt få, då det är kostsamt att bedriva spelverksamhet. Dels för att det 

krävs många anställda med olika kompetenser men också för att bolagen behöver satsa stora 

summor på marknadsföring. Marknadsföringen är helt avgörande för spelbolagen menar Henrik 

Persson Ekdahl, syns inte spelbolaget finns det inte. Det är spelbolagen som måste hitta 

konsumenterna i syfte att vara konkurrenskraftiga på marknaden. Svenska Spel AB däremot 

berörs inte på samma sätt av denna problematik då de exponeras oavsett hos alla de ombud som 

säljer deras produkter. 

4.2.5 Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 

Henrik Persson Ekdahl tror att det finns en långsiktig framtid för ett bolag som Svenska Spel AB 

i Sverige även om spelmarknaden avregleras. Svenska Spel AB erbjuder vissa produkter som 

andra utomstående spelaktörer inte kan, samtidigt som de har ett starkt varumärke i kombination 

med trogna kunder. Enligt Henrik Persson Ekdahl skulle en eventuell avreglering inte ge en 

negativ effekt på Sveriges föreningsliv. Svenska Spel AB kommer fortsätta ge finansiella bidrag 

till idrotten, samtidigt som nya spelaktörer kommer gå in med kapital och bli mer aktiva vilket 

genererar ett större inflöde av pengar i svenskt föreningsliv. Henrik Persson Ekdahl ser dock att 

det kan skapas en högre konkurrens idrottslagen emellan för att få åtråvärda sponsringsavtal. 

  
Svenska Spel ABs argument till att behålla spelmonopolet ligger i att uppmaning till spel skapar 

spelmissbruk. Henrik Persson Ekdahl finner detta egendomligt då Svenska Spel AB genomför 

mycket marknadsföring för sina produkter. Han menar att det blir motsägelsefullt att Svenska 

Spel AB till exempel gör reklam för 22 miljoner i lottojackpot, samtidigt som bolaget inte vill 

uppmuntra till spel i för stor utsträckning. Gällande spelmissbruk menar Henrik Persson Ekdahl 

att spelbolagen arbetar aktivt med att motverka det. Spelbolagen måste alltid veta namn, adress 



 
 
 

67 

och telefonnummer så att konsumenten kan verifieras. Säkerhetsmässigt kontrolleras det alltid att 

kreditkort och bankkonto stämmer överens med konsumentens namn innan utbetalning av vinst 

görs. Även onormalt spelmönster uppmärksammas av spelbolagen, vilket kan innebära att 

konsumenten ibland stängs av helt från spelandet så att de inte kan förlora alltför stora summor.  

  
Skulle en avreglering ske i Sverige tror Henrik Persson Ekdahl att den kommer likna Danmarks, 

då det inte visats några uppenbara brister med systemet. En avreglering är nödvändig tror Henrik 

Persson Ekdahl, de externa aktörerna kommer inte att upphöra, därför är det bättre att hitta en 

lösning som är gynnsam för alla parter. Den regleringen som Sverige har i nuläget fungerar bra, 

men Henrik Persson Ekdahl anser att det är inte är den enda långsiktiga lösningen, utan det är att 

föredra en långsiktig lösning där alla kan söka licens på samma premisser. En avreglering skulle 

också innebära fler arbetstillfällen, då det skulle innebära att spelbolagen skulle kunna flytta en 

större del av verksamheten till Sverige. 

4.3 Erik Bergman, CatenaMedia 

4.3.1 Bakgrundsinformation 

Erik Bergman fick upp ögonen för spelbranschen i samband med pokerboomen år 2005. Under 

år 2007 påbörjade han sin första spelrelaterade verksamhet då han på hobbynivå började 

marknadsföra bingo på internet via olika webbsajter. Verksamheten bedrevs på så kallad 

”affiliate basis” vilket innebär att man får provision för att vidarebefordra besökare till spelbolag 

som Betsson och Unibet. 

  
Fram tills 2010 bedrevs verksamheten mest som ett litet sidoprojekt men då Erik fick chansen att 

tillsammans med sin kollega starta en egen bingosajt började de satsa på heltid. De flyttade till 

Malta och bingosajten startades med så kallad ”white label licens” vilken innebär att 

spelföretaget hyr in sig på lösningen hos en annan spelaktör som i sin tur innehar en giltig licens. 

Kundrelationen ägs av parten som har licensen och som även tar hand om kundtjänst och betal-

lösningar. På så sätt är det ett väldigt enkelt sätt för mindre aktörer att testa branschen. 
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Eriks bingosajter blev ett lyckat projekt men är avyttrade och istället ligger fokus återigen på 

affiliate marknadsföringen. Idag sitter han fortfarande på Malta och driver bolaget CatenaMedia 

med 20 anställda där fokus är att marknadsföra kasino på Internet 

4.3.2 Befintliga regleringen 

Incitamenten att flytta till Malta låg i att Erik Bergman hade uppfattningen att det var nödvändigt 

för att kunna bedriva spelverksamhet på grund av den rådande svenska regleringen. Med facit i 

hand hade företaget troligtvis inte behövt flytta sin verksamhet rent juridiskt, då verksamheten 

bedrevs som ”white label” och Erik Bergman alltså själv aldrig ägde kundrelationen. Enkelheten 

med att etablera sin spelverksamhet på Internet gör att spelföretaget kan nå en bredare kundkrets. 

Faktorer som att företaget behöver färre anställda, inte är tvunget att anpassa sig till strikta 

öppettider eller betala dyr hyra bidrar till att fler mindre spelbolag väljer Internet som marknad. 

Över Internet har bingo tidigare varit den dominerande spelformen i verksamheten men har på 

senare år övergått alltmer till kasino. 

4.3.3 Internationella spelmarknaden 

Malta är ett fördelaktigt land för spelbolag att flytta till, bland annat på grund av deras tydliga 

lagstiftning, enkla licenssystem och förmånliga arbetsgivaravgifter. Samtliga fördelar med landet 

lockar till sig många spelbolag, därför är det möjligt att bygga upp nätverk verksamheterna 

emellan. Det är just genom detta nätverk som Erik Bergman fått möjligheten att expandera sin 

egen spelverksamhet. 

  
År 2012 avreglerades Danmarks spelmarknad, avregleringen har inneburit flera konsekvenser för 

de verksamma spelaktörerna på marknaden. Enligt Erik Bergman har avregleringen inneburit 

minskade marginaler och kostsamma licensieringsprocesser. Det har genererat att mindre 

spelbolag dragit sig bort från marknaden då de inte längre finner det lönsamt för verksamheten 

att vara kvar. Större spelbolag har gynnats av situationen, även om de förlorar intäkter när 

marginalerna minskar, eftersom konkurrensen minskat. Vidare exemplifierar Erik Bergman 

situationen med pokerspelbolagen. När det blev populärt att spela poker på internet började 

spelbolagen ge storspelare rabatt. Marginalerna minskade därmed för aktörerna och flertalet 
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nätpokerföretag gick i konkurs. Det har resulterat i att bolaget Pokerstars innehar 80 procent av 

den öppna marknaden gällande pokerspel på Internet.  

 

Erik Bergman anser att politiker i Sverige inte borde jämföra den danska marknaden med den 

svenska marknaden, då det föreligger skillnader länderna emellan. Avregleringen i Danmark har 

genererat en ny skattesats om 20 procent för spelrelaterade företag. Detta innebär att företag som 

verkar i Danmark, men har sitt säte i ett annat land, får beskatta både för verksamheten i 

Danmark och det hemmahörande landet. Om Danmarks avreglering skulle appliceras i Sverige 

tror Erik Bergman att skattesatsen behöver sänkas. För de större spelbolagen skulle en lägre 

skattesats i Sverige ge en hållbar affärsmodell och därav skulle inte bolagen behöva förflytta sin 

verksamhet utomlands utan kunna ha sitt säte i Sverige. I slutändan handlar det om att staten är i 

behov av att få in skattepengar, vilket gör frågan om en eventuell skattesats komplex.   

4.3.4 Marknadsföring som konkurrensstrategi 

Erik Bergman är av åsikten att Svenska Spel ABs konkurrensfördel ligger i deras starka 

varumärke som bidrar till en stor och lojal kundkrets. Om spelmarknaden i Sverige avregleras 

skulle främst större spelbolag såsom Betsson och Unibet gynnas då de har större finansiella 

resurser. Den landbaserade marknaden i form av exempelvis spelautomater som Jack Vegas 

omsätter stora summor och är därför en attraktiv marknad för andra spelaktörer. Det är inom den 

landbaserade marknaden större spelaktörer troligtvis skulle satsa på om en avreglering skulle 

ske. Problematiken med förekommande illegala spelautomater behöver tas i beaktande och hur 

arbetet att förhindra dessa ska utarbetas. Erik Bergman poängterar att Internetmarknaden är 

förhållandevis liten jämfört med den landbaserade marknaden där Svenska Spel AB innehar 

monopolistisk ställning. 

  
Erik Bergman nämner situationen där tidningarna Aftonbladet och Expressens chefredaktörer 

blev anklagade för brott mot rådande lagstiftning när de marknadsfört spel från utomstående 

aktörer. Trots att Erik Bergman inte följt utfallet av rättsfallet menar han att det idag är fullt 

möjligt för otillåtna spelbolag att marknadsföra sina verksamheter i Sverige, både på tv och i 

tidningar.  
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4.3.5 Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 

Erik Bergman har delade åsikter om huruvida den rådande regleringen är optimal för Sveriges 

spelmarknad och belyser fördelarna med att Svenska Spel AB bidrar till föreningslivet i Sverige. 

Den sponsring Svenska Spel AB ger skulle kunna ersättas av andra aktörer på spelmarknaden om 

en avreglering skulle ske. Erik Bergman menar dock att i realiteten vågar ingen idrottsklubb ta 

emot sponsring av andra spelaktörer i rädsla av att tappa Svenska Spel ABs finansiella bidrag. 

Vidare anser Erik Bergman att Svenska Spel AB bör ifrågasättas då företaget uppvisar en form 

av dubbelmoral när de marknadsför sina spel kommersiellt parallellt med att deras slogan är 

“Spela lagom”. Spelmonopolets tillgänglighet framkommer tydligt då Svenska Spel AB erbjuder 

sina produkter i varje kiosk som Pressbyrån och 7-eleven. Enligt Erik Bergman ligger Svenska 

Spel AB generellt efter utvecklingsmässigt på online-marknaden, därmed kan andra aktörer ta 

större marknadsandelar på Internet.  

  
Spelberoendet är en negativ aspekt inom spelbranschen, även om detta beroende existerar menar 

Erik Bergman att spelindustrin får oförtjänt mycket uppmärksamhet. Erik Bergman påtalar att 

det förekommer missbrukare i andra branscher men att det inte talas om det i lika stor 

omfattning. Däremot arbetar de flesta skandinaviska spelbolag med olika förebyggande åtgärder, 

konsumenter kan sätta egna gränser och spärra sina konton. Spelberoendet har överdramatiserats 

enligt Erik Bergman, i verkligheten har en stor majoritet av konsumenterna inga problem med 

spelandet utan spelar för nöjes skull. Det svåra med att avhjälpa beroende är att veta var gränsen 

ska dras. Det är en komplex situation att veta vilken konsument som spelar för mycket, 

spelbolagen är inte är insatta i konsumenternas privatekonomi utan ser endast ett användarnamn. 

Generellt kan spelbolag ringa upp kunder som uppvisar ett onormalt spelmönster för att 

säkerställa att allt står rätt till. Den vanligaste metoden som används vid risk för spelberoende är 

att konsumenten får spärra sitt eget konto, men utöver detta vidtas det få åtgärder från spelaktörer 

för att förebygga och förhindra spelberoende anser Erik Bergman. 

  
Vid en eventuell avreglering av den svenska spelmarknaden tror Erik Bergman att de stora 

spelaktörerna skulle bli större medan de mindre spelbolagen inte skulle överleva. Ur ett 

företagsperspektiv skulle Betsson vara en klar aktör att ta större marknadsandelar. Den främsta 
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skillnaden skulle ske på den landbaserade marknaden. På Internet skulle det inte ske någon 

markant skillnad då utomstående spelaktörer redan bedriver sin verksamhet där. Problematiken 

skulle uppstå för de mindre spelbolagen, verksamma på den skandinaviska marknaden, med 

några miljoner i omsättning och få anställda. Dessa spelbolag skulle möta en kostsam 

licensieringsprocess som troligtvis inte skulle stå i förhållande till storlek på verksamheten. 

Följden skulle kunna innebära att inträdesbarriärer uppstår för nya mindre spelbolag. Erik 

Bergman tror att nya möjligheter skulle uppstå på den landbaserade marknaden, bland annat 

skulle Betsson säkerligen vara intresserade av att sponsra hela kryssningsfartyg där 

spelautomater förekommer. 

  
Erik Bergman anser att en eventuell avreglering i Sverige troligtvis skulle likna den som skett i 

Danmark gällande licenssystem, skatter och avgifter. De större spelbolagen skulle klara av 

minskade marginaler och det skulle innebära att konkurrensen minskar och därmed skulle större 

marknadsandelar erhållas. Erik Bergman tror att en avreglering av den svenska spelmarknaden 

kommer att ske inom en snar framtid, omkring år 2017-2018.  
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4.4 Sammanfattning av empirin 

Tabell 2. Överskådlig empiri 

 
 

Margareta Winberg, 
Svenska Spel AB 

Henrik Persson Ekdahl 
Betsson 

Erik Bergman 
CatenaMedia 

Introduktion   
Erfarenhet inom spelindustrin Ordförande för 

Svenska Spel AB 
mellan år 2008-2011. 

Startade spelbolag år 
2003. VD för Betsafe 
mellan år 2007-2011. 
VD för Betsson 2011-
2012. Driver idag 
investeringsbolag som 
investerar i spel. 

Drivit egna spelbolag. VD 
för marknadsföringsbolaget 
CatenaMedia som främst 
marknadsför spelbolag. 

Befintliga regleringen 
Är regleringen i Sverige en 
optimal lösning? 

Kontrollen brister. 
Politiker håller andan 
och väljer att inte 
agera. Spelandet 
skulle öka om 
marknaden släpptes 
fri.  

Upplever inga direkta 
problem. Aktören 
behöver ta hänsyn till 
de funktioner som är 
tillåtna. Konflikt med 
skatteverket.  

Inga problem rent juridiskt 
då aktörer kan använda sig 
av ”White Label” licenser. 

Spel som säregen produkt Sälja utan att gå till 
överdrift. Samtidigt 
upplysa kunder om 
faror. Viktigt med 
socialt 
ansvarstagande. 

Spel är en form av nöje. 
Affärsmodell bygger på 
att spelare förlorar, men 
det går bäst för 
spelbolagen när 
konsumenter vinner. 

Spelberoende 
överdramatiseras. Svårt att 
dra gränser hur mycket en 
konsument får spela. 

Föreningslivet Drev igenom att 
kvinnligt idrottande 
skulle få mer 
ekonomiskt stöd från 
Svenska Spel AB. 

Externa aktörer vill 
sponsra idrottslag. 
Hindras av att det 
enbart är Svenska Spel 
AB som får ge 
ekonomiskt stöd till 
föreningslivet. 

Svenska Spel ABs bidrag är 
positivt. Idrottslag vågar 
dock inte ta emot sponsring 
av externa aktörer i rädsla 
att tappa bidraget från 
Svenska Spel AB.  

Internationella spelmarknaden 
Danmarks avreglering Avreglering innebär 

ökad konsumtion, 
ökar illegalt 
spelande. 

Oseriösa aktörer 
försvinner från 
marknaden. Danske 
Spil kan lansera nya 
produkter efter 
avregleringen. Inga 
uppenbara brister i 
systemet. 

Minskade marginaler för 
spelbolag. Högre skatter. 

Malta Saknar strikt 
regelverk. För 
externa aktörer blir 
det enklare och mer 
lönsamt att bedriva 
verksamheter 
därifrån.  

Funktioner och 
positioner inom 
spelföretag är mer 
lagliga på Malta.  

Malta är fördelaktigt på 
grund av tydlig lagstiftning, 
enklare licenssystem och 
fördelaktiga 
arbetsgivaravgifter.  
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Marknadsföring som konkurrensstrategi 
Marknadsföringsklimatet i 
Sverige 

Riskfyllda spel ska 
inte marknadsföras. 
Externa aktörer bör 
inte få marknadsföra 
sig i Sverige.  

Kritisk till att Svenska 
Spel AB bedriver 
omfattande 
marknadsföring. 
Marknadsföring är 
avgörande för 
spelbolag, ”syns man 
inte, finns man inte”. 

Fullt möjligt för otillåtna 
spelbolag att marknadsföra 
sig. 
Dubbelmoral att Svenska 
Spel AB marknadsför sig.   

Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 
Konkurrensen på svenska 
spelmarknaden 

Konsumenter 
värdesätter 
tryggheten hos 
Svenska Spel AB. 

Utbudet till 
konsumenterna blir 
större. Har ingen 
negativ påverkan på 
säkerheten. 

Svenska Spel ligger efter 
gällande utveckling av 
online-spel. 

Tankar kring spel över Internet Eftersom strikt 
reglering ska råda, 
bör inte externa 
aktörer  
få bedriva 
verksamhet över 
Internet i Sverige.  

Moment 22 läge. 
Offshore aktörer bidrar 
med stora summor i den 
svenska ekonomin.  

Framhåller enkelheten i att 
bedriva spelverksamhet 
över Internet då 
investeringskostnader är 
låga. Når en bredare 
kundkrets. 

Externa aktörers 
förutsättningar på svenska 
marknaden 

Finns inga incitament 
eller stöd till varför 
utländska spelbolag 
ska få verka i 
Sverige. Går inte att 
kräva skatt när de 
verkar över Internet 
från andra länder.  

Spelbolagen måste hitta 
konsumenterna för att 
kunna vara 
konkurrenskraftiga på 
marknaden. Dyrt att 
bedriva spelverksamhet. 

Enkelt att nå en bredare 
kundkrets över Internet. 
Spelbolag över internet 
behöver färre anställda och 
behöver ej anpassa sig till 
öppettider och dyra 
lokalhyror. 
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5. Analys 
I detta kapitel avses analysen utgå från empirin och analyseras genom valda teorier. För att 

underlätta besvarandet av undersökningsfrågorna är analysen uppdelad i samma teman som 

empirin. 

5.1 Befintliga regleringen  

Potrafke (2009) behandlar de EU direktiv som gäller på arbetsmarknaden angående fri rörelse av 

varor och tjänster. EU direktiven ligger på en överstatlig nivå vilket blir svårt att applicera på 

enskilda länders partipolitik. EU-kommissionen kritiserar Sverige och flertalet andra länder för 

att deras reglering av spelindustrin strider mot EUs direktiv om fri handel och etableringsfrihet. 

Det finns dock ett undantag i direktivet om fri handel som säger att spelverksamhet inte ska 

inkluderas i detta direktiv. Detta då olika medlemsstater för olika politik gällande just 

spelindustrin, konsumentskydd och allmän ordning. Samtidigt menar EG-rätten att 

diskriminering mot olika parter på marknaden inte får förekomma, oavsett om reglering råder 

eller ej. Det framgår inga villkor i EG-rätten huruvida spelmarknaden ska vara öppen för andra 

aktörer eller inte. Med andra ord menar EG-rätten att spelmarknaden regleras utifrån landets 

prioriterade allmännytta, samtidigt som man inte får diskriminera andra parter gällande 

etableringsfrihet. Oavsett vilket perspektiv problematiken ska betraktas från kan tvetydighet 

uppstå. Den överstatliga kontrollen från EU lämnar öppet för olika tolkningar eftersom den inte 

innehåller specifika villkor hur en spelmarknad ska vara öppen för andra eller flera aktörer. 

Ytterligare argument till att det finns en tvetydighet kring EG-rättens syn på spelmarknaden är att 

Margareta Winberg försökte driva frågan om att spelande skulle ses som en folkhälsofråga. 

Argumentet får stöd av Walker (2007), där metoden Cost-of-Illness (COI) mäter de 

konsekvenser som kan uppstå i samband med spelmissbruk ur ett samhällsperspektiv. Metoden 

mäter liknande missbruk och likställer spel med alkohol. Ur Margareta Winbergs perspektiv var 

det viktigt att medlemsländerna skulle få reglera spelmarknaderna utifrån egna premisser och att 

spelmarknaden inte borde ses som ren kommersiell försäljning. 
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Under tiden denna uppsats skrivs har EU-kommissionen hotat att dra Sverige inför EU-

domstolen på grund av det dilemma som föreligger. Att det är valår kan innebära att 

spelmarknaden inte blir en prioriterad fråga för scenariot såg likvärdigt ut 2008 när 

spelutredningen kom. Spelutredningen hamnade i skymundan enligt Margareta Winberg för att 

det år 2008 var nära till val i Sverige. Detta är ytterligare ett bevis för att avregleringsprocesser är 

långdragna vilket Potrafke (2009) hävdar. Det var ännu två år kvar till val när spelutredningen 

presenterades. Därför menar Margareta Winberg att de enda två alternativen som fanns vid denna 

tidpunkt var antingen att släppa marknaden fri eller att helt ignorera problematiken och låta 

regleringen förbli som den varit sedan innan. Då ingen förändring skedde valde politikerna att 

inte agera och blunda för de nätbaserade spelbolagens exploatering. Sveriges tillvägagångssätt 

kan ifrågasättas eftersom Tyskland och Nederländerna har förbjudit spel över Internet och 

därmed tagit ställning till den problematik som föreligger kring spelande. Henrik Persson Ekdahl 

är av uppfattningen att Sverige rent politiskt befinner sig i ett moment 22 läge, där staten vill 

hålla spelmarknaden reglerad på ett mer optimalt vis. Samtidigt skapar de externa aktörerna 

arbetstillfällen i Sverige, vilket gör att staten inte vill reglera bort dem helt. Resultatet blir att det 

politiska beslutet skjuts på framtiden beträffande den reglering som råder på spelmarknaden. 

  
USA har valt en strikt väg att gå för att reglera sin spelmarknad genom lagen UIGEA enligt 

Conon (2009). Lagen förbjuder alla former av spelande över Internet men kan inte ge 

straffrättsliga påföljder. Paralleller kan dras till Sveriges lagstiftning som den är idag, där 

sanktioner inte kan utfärdas och främjandet av spel i sig är förbjudet. UIGEA instiftades år 2006 

och bygger på gamla lagar vilket gör att den inte blir helt verkningsfull, till stor del på grund av 

att definitionen av olagligt spelande är oklar. Med andra ord har USA implementerat en ny lag 

som kan antas vara teknologiskt anpassad men som fortfarande inte går att sanktionera. Att 

applicera USAs scenario på Sverige, som då skulle införa en hårdare reglering på spel över 

Internet, kan därför ge ett resultat som inte är önskvärt. Effekterna har inte visat sig vara 

gynnande i USA och Sverige har i andra sammanhang valt alternativa vägar gällande lagstiftning 

än andra länder. Margareta Winberg drar koppling till att en hårdare reglering på Sveriges 

spelmarknad skulle generera samma resultat som en hårdare lagstiftning gällande prostitution. 

Margareta Winberg liknar spel med prostitution, då även spel är en säregen produkt som inte går 
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att förbjuda helt. Margareta Winbergs argument kan styrkas av Higgins och Mukherjee (2010) 

vars åsikter gällande definitionen av avreglering i många fall enbart handlar om modifiering av 

reglering. Skulle det bli en aktuell fråga om hårdare reglering på spelmarknaden i Sverige, måste 

lagen vara teknologisk anpassningsbar för att inte hamna i USAs situation. Med andra ord en 

modifiering av den befintliga regleringen. Att ta fram en sådan lag kan anses vara en 

komplicerad process eftersom teknologin ständigt utvecklas och är föränderlig.  

  

Watson (2004) påpekar i sin studie hur USAs spelreglering blivit kritiserat av WTO (World 

Trade Organisation) för att deras lagstiftning strider mot internationell rätt. På samma sätt har 

Sverige blivit kritiserat av EU-kommissionen för att rådande reglering strider mot EG-rätten. 

Flertalet länder i Europa har blivit granskade av EU-domstolen då dessa länder strider mot EU-

kommissionens lagar och direktiv gällande etableringsrätt. Återigen speglas komplexiteten i att 

reglera skilda länders spelmarknader på överstatlig nivå, eftersom förutsättningarna ser så olika 

ut i varje land. Rådande spelreglering i Sverige härstammar från en lag från 1994, som 

utformades dels utan hänsyn till den teknologiska utvecklingen men också innan Sverige var 

med i EU. Detta gör att Sveriges lagstiftning gällande spelverksamhet möjligen inte är 

uppdaterad med de direktiv som utformats 2006 gällande den fria handeln i EU. Margareta 

Winberg framhåller att även om Sverige är med i EU vill landet behålla sina egna gränser och 

regleringar vilket i vissa fall, som i spelindustrin, kan strida mot EU-direktiven om fri handel. 

Vidare hävdar Peltzman (1989) att politiker vill maximera egennytta vilket kan vara en orsak till 

att lotterilagen inte justerats och anpassats. Politiker väljer valfrågor de kan gynnas av själva och 

Margareta Winberg menar att spelregleringen inte är en fråga politiker vill gå till val med. Noll 

(1989) påvisar situationen i USA som handlar om att kongressen inte hänger med i den faktiska 

politiken. Kongressen har tvingats till åtgärder såsom avregleringar då domstolar dömt fall som 

motstrider kongressens grundläggande ståndpunkter. Omregleringar har skett på marknader där 

det inte krävts en lagändring och det har bidragit till att den otydliga politiken lett till en 

annorlunda tolkning av lagen från domstolar och andra tillsynsmyndigheter. Scenariot kan liknas 

vid Sverige idag på grund av att den svenska staten och regeringens politik inte hänger med i hur 

domstolar dömer. Fallet, som Erik Bergman bland annat berörde, där Aftonbladets och 

Expressens chefredaktörer friades från att ha brutit mot Sveriges spellagstiftning tydliggör att 
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denna problematik existerar både i Sverige och USA. Det gör att regeringen lagstiftar samtidigt 

som högsta domstolen dömer emot de förutsättningar som egentligen ska råda i det svenska 

spelmonopolet. Återigen speglas det dilemma som Henrik Persson Ekdahl framhåller där 

regleringen på svenska spelmarknaden inte är optimal. För att råda bot på problematiken, skulle 

det enligt Noll (1989), kunna handla om att få samtliga partier i regeringen att enas om en 

gemensam lösning. Uppnås förändringar i politiken skulle lagar kunna utvecklas utifrån 

allmänhetens intressen. 

 

Margareta Winberg påtalar att det inte är hållbart att Sverige bortser från EUs lagar och håller på 

sina egna gränser. Hårdare reglering innebär att offshore spelaktörernas verksamheter skulle 

stängas ner, i likhet med det som skedde i Italien där staten gick in och släckte ner de otillåtna 

hemsidorna. Internets utveckling under det senaste decenniet har inte fått politikerna att agera 

och stänga ner offshore aktörernas verksamheter eller ändrat lagstiftningen. Levine (1989) menar 

att det är flera led som behöver tas i beaktning vid reglering och avreglering däribland 

konsumenter, producenter, lagstiftare, egna kommittéer och byråer. Samtliga dessa led påverkar 

regleringens utformning. Att inte ta tillvara på konsumenternas efterfråga och intresse av spel 

skulle kunna generera en skev reglering eller avreglering, då inte alla led räknats med i processen 

och därför kan bli missvisande. En faktor som gynnas av hårdare reglering är att kontrollen 

skulle kunna återfås i likhet med hur den var innan Internet utbredning. 

  
Redan när Spelutredningen kom år 2008 efterfrågade Svenska Spel AB riktlinjer från staten, 

påpekar Margareta Winberg. Möjligen hämmas utvecklingen Svenska Spel AB för att politiker 

undviker att vara tydliga i frågor gällande regleringen på spelmarknaden. Synen på 

spelmarknaden kan härledas till Potrafkes (2009) ståndpunkt om att staten kan skifta politiskt då 

regeringsskiften kan innebära åsiktsförändring. Noll (1989) menar att de som har makten kan 

utnyttja det till sin egen fördel. Detta kan göra att politiker driver frågor som inte är av 

medborgarnas intressen och inte implementerar dessa hos allmänheten. Det politiska intresset 

kan återigen kopplas till att samtliga tre informanter framhållit att regeringen blundar för en 

eventuell avreglering av spelmarknaden. 
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5.2 Internationella spelmarknaden och marknadsföring som 
konkurrensstrategi 

5.2.1 Internets påverkan på branschstrukturen 

Hot om substitutvaror eller tjänster 

Internet gör att marknaden blir allt större vilket bidrar till att fler aktörer konkurrerar med 

varandra men även med andra nöjen. Därför är det avgörande att marknadsföring sker från 

spelbolagen så de lyckas nå ut till konsumenten. Den höga graden av marknadsföring som sker 

påvisas av Erik Bergmans bolag CatenaMedia vars huvudfokus är att marknadsföra offshore 

aktörers spel. Svenska Spel AB behöver också marknadsföra sina produkter, framförallt de 

produkter som erbjuds på Internet, för att vara konkurrenskraftiga. Erik Bergman poängterar 

däremot att Svenska Spel AB inte tillhandahåller kasino på Internet och Lotteriinspektionen 

hävdar att det beror på att kasino på Internet bryter mot svensk lag. Detta gör att externa 

spelaktörer har kunnat ta tillvara på möjligheten att erbjuda kasino på Internet till 

konsumenterna. Andersson (2001) menar att priselasticiteten påverkas beroende på hur 

konkurrensen ser ut inom substitutprodukter. Högre konkurrens ger således en högre 

priselasticitet. Spel som möts av konkurrens från andra substitut i form av nöjen, kan därför inte 

höja priset för mycket eftersom det kan medföra att konsumenter väljer ett annat nöje som 

substitut. En exogen förändring skulle kunna vara trender i nöje, det vill säga att ett nöje blir mer 

populärt än spel. Vidare menar Henrik Persson Ekdahl att spel som produkt inte är 

konjunkturkänsligt. Vid år 2008 och 2009 hade 70 procent av Sveriges befolkning någon gång 

under åren spelat, vilket visar att en stor andel av befolkningen spelar i olika former.  

 

En annan trend som återspeglas är att antalet externa spelaktörer över Internet växer. Spelande 

över Internet blir ett substitut för fysiskt spelande vilket styrks av Watson et. al. (2004). 

Tillgängligheten av spel har ökat genom möjligheten att spela via datorer och andra trådlösa 

enheter. Lägre kostnader är ytterligare argument till att spel över Internet kommer att expandera. 

Erik Bergman hävdar att Internetmarknaden är relativt liten i förhållande till den landbaserade 

marknaden. Den landbaserade marknaden omsätter höga belopp och därför finner externa 

spelaktörer denna marknad attraktiv.  
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Leverantörers förhandlingsstyrka  

Henrik Persson Ekdahl menar att underleverantörer som spelbolagen anlitar i form av 

exempelvis marknadsföringsbyråer skapar arbetstillfällen i Sverige. Spelbolagen investerar 

miljardbelopp vilket bekräftas av SIFO som uppskattat reklaminvesteringar i Sverige där 

utländska spelbolag står för 60 procent av totala reklaminvesteringar på 2 388 miljoner svenska 

kronor. Fler skapade arbetstillfällen ger positiva effekter på Sveriges ekonomi vilket Henrik 

Persson Ekdahl beskriver. Externa spelbolag kan i detta sammanhang ha en styrka i att verka fritt 

och obehindrat på internetmarknaden eftersom marknadsföring kan ske trots att det föreligger 

främjandeförbud. Quinn (2001) menar att marknadsföring avsiktligen uppmuntrar till spel, vilket 

blir motsägelsefullt utifrån hur det ser ut i verkligheten. Marknadsföring som sker i Sverige kan 

även ske av underleverantörer som inte är registrerade i Sverige som CatenaMedia. Därför är det 

inte enbart svenska marknadsföringsbolag som kan hitta en styrka på internetmarknaden, utan 

även utlandsregistrerade underleverantörer kan marknadsföra spel till svenska kunder. Detta 

visar på att internetmarknaden är öppen, både för spelaktörer och deras underleverantörer, på ett 

globalt plan. Fördelen blir att spelaktörer kan, oberoende av svenska spelregleringen, välja fritt 

vilken slags underleverantör de vill använda sig av, till exempel marknadsföringsbyråer. Teorin 

om Internets påverkan på branschstrukturen påvisar att den öppna internetmarknaden kan ge en 

negativ effekt för bolagen eftersom det råder hög konkurrens i samband med låga inträdeshinder. 

Många spelbolag blir beroende av underleverantörer såsom marknadsföringsbyråer, det skapar 

makt för underleverantörerna. Fysiska butiker med personlig service kan lättare skapa 

differentieringsmöjligheter då bolaget kan möta kundens behov på ett annat sätt. Avsaknaden av 

fysiska butiker kan vara en av förklaringarna till varför spelbolagen behöver marknadsföra sig så 

aggressivt. Samtidigt hävdar Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman att den teknologiska 

utvecklingen gett ökad tillgänglighet till konsumenten, vilket bidrar till högre service. 

Konsumenterna kan få åtkomst till spel genom trådlösa enheter 24 timmar om dygnet. 

Tillgängligheten gör att konsumenten därmed slipper anpassa sig till fysiska butikers öppettider.   
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Rivalitet mellan konkurrenter 

Enligt Ganslandt et. al. (2008) har svenska monopolen en begränsad konkurrens. De statligt ägda 

bolagen kan påverka effektiviteten vilket kan medföra att innovationstakten hämmas och ge 

effekt på produktdiversifieringen. Offentligt ägda företag har större finansiella möjligheter och 

inte samma krav på avkastning, det innebär att produktionen inte behöver prisanpassas vilket kan 

leda till att effektiviteten internt hämmas. På den internetbaserade marknaden har externa aktörer 

såsom Betsson möjlighet att erbjuda sina produkter något som har inneburit en oväntad 

konkurrens för Svenska Spel AB. Den oreglerade internetmarknaden har initierat till en högre 

produktdiversifiering. För att behålla sin konkurrenskraft på marknaden har Svenska Spel AB 

behövt utveckla sin produktportfölj så de kan erbjuda spel som konsumenterna efterfrågar. 

Regleringen kan däremot innebära en långsammare tillväxttakt eftersom spelmonopolet har 

kontroll över den landbaserade verksamheten och därmed inte behöver anpassa sig i samma 

utsträckning.  

 

Konkurrensen på internetmarknaden kan ha bidragit till positiva effekter såsom att Svenska Spel 

AB utvecklat sina speltjänster och erbjuder nya produkter för att kunna stå fortsatt starka 

gentemot offshore spelbolagen. Svenska Spel AB tar ett samhällsansvar då de strategiskt väljer 

att inte marknadsföra produkter som anses vara för riskfyllda för konsumenten. Detta är ett 

exempel på hur ett företag kan skapa en etisk organisation som Bush et. al. (2000) framhäver i 

sin forskning. Det är ett medvetet val, däremot blir det verkningslöst när offshore aktörer har 

möjligheten att marknadsföra dessa riskfyllda spel. Situationen återspeglas när Aftonbladet och 

Expressens chefredaktörer friades av Högsta domstolen i målet gällande hur marknadsföring får 

bedrivas av externa aktörer. Ökningen av reklam är enligt Quinn (2001) orsaken till ökningen av 

spel och inte att spel legaliseras i allt större utsträckning. Quinn (2001) är av åsikten att spelare 

kommer fortsätta spela hos illegala spelaktörer, även om det sker en modifiering av regleringen. 

Detta på grund av att externa spelaktörer ofta erbjuder billigare spel till slutkonsument. Kasinon i 

USA såväl som spelbolag i Sverige spenderar stora summor på marknadsföring. Quinn (2001) 

ifrågasätter att marknadsföring sker i så stor omfattning eftersom spel är ett nöje som ska vara 

underhållande. Han är av åsikten att konsumenterna självmant kommer att spela oavsett om 
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reklam förekommer eller ej. Quinns (2001) forskning går emot SIFO:s undersökning som visar 

att externa spelaktörer investerar stora belopp inom reklam på den svenska marknaden.  

 

När externa aktörer lockar med högre vinster påverkas köpbeteendet vilket berörs av Margareta 

Winberg och Henrik Persson Ekdahl. Margareta Winberg påtalar att det är bekymmersamt för 

konsumenten när det inte kan garanteras att vinst utbetalas från de externa aktörerna. Svenska 

Spel AB som statlig aktör uppfattas däremot som trygg och pålitlig. Henrik Persson Ekdahl 

hävdar att seriösa aktörer som Betsson, betalar ut en högre procentsats i vinst än Svenska Spel 

AB och att säkerheten är lika hög, därav är högre vinster positivt. Quinn (2001) framhåller att 

begräsningar i reklam med åtgärder som mindre jackpots, begränsning av tillgång på spel, 

minskad variation och incitament till att spela, skulle hämma den negativa utvecklingen med 

spelberoende. Minskat spelberoende skulle även minska sociala kostnader för samhället menar 

Walker (2007), till exempel rehabilitering. Bush (2000) ifrågasätter också etiken gällande 

marknadsföring över Internet vilket även Margareta Winberg gör. Dilemmat att externa 

spelaktörer kan missbruka sin ställning på spelmarknaden grundas i bristerna i regleringen. Det 

gör att spelaktörer kan marknadsföra illegala verksamheter med bristande sanningshalt. Därmed 

kan transaktionerna bli osäkra för konsumenterna. Nicholson et. al. (2008) menar att en 

monopolist kan lobba för inträdesbarriärer i syfte att verka för en säker marknad för 

konsumenterna. Informanterna i denna studie har skilda attityder till den svenska spelmarknaden. 

Svenska Spel AB försvarar spelmonopolet genom att hävda att de vill skydda konsumenter och 

därför behålla regleringen. Reglerna och riktlinjerna som branschorganisationen BOS 

eftersträvar liknar den argumentation Svenska Spel AB för. Bland annat ska spelarna skyddas, 

minderårigt spelande motverkas, kriminalitet förhindras och marknadsföringen ska vara 

ansvarsfull.  

 

I den forskning som bedrivits inom spelindustrin har Grinols (2004) studerat de effekter som 

kasinoverksamheten kan ge i USA. De sociala kostnaderna för kasino är de resurser som används 

för att hantera negativa externa effekter. Den skadliga biverkan spelande innebär, påverkar både 

de som spelar men också de som inte gör det. Det är svårt att mäta direkt och indirekt skada som 

spelandet orsakat på den enskilda individen. De sociala kostnaderna för kasinon innefattar brott, 



 
 
 

82 

kostnader för företag och sysselsättning som till exempel förlorad tid på jobbet, konkurs, 

självmord, sjukdom, direkta kostnader gällande regelverk samt familjekostnader såsom vanvård 

av barn. Samtliga kostnader blir indirekt en kostnad för samhället. Det kan innebära 

skattehöjningar för att kunna betala dessa offentliga kostnader, som refereras till 

dödviktsförluster. Gällande dödviktsförluster menar också Peltzman (1989) att dessa förluster är 

en stor problematik vid regleringsprocessen. Kriminalitet är en stor del (Grinols 2004) av de 

kostnader som spelande medför. Kriminalitet i form av stöld, förfalskning och förskingring för 

att kunna täcka spelförluster. Den organiserade brottsligheten har också förknippats med spel, 

dock är dessa kopplingar svårare att konstatera då det är svårare att övervaka. För att 

incidenterna ska kunna räknas som en social kostnad, menar ekonomer i allmänhet att brott 

måste leda till att verkliga resurser används, så som poliser, prövning i domstol, fängelse och 

även rehabilitering. Både Grinols (2004) och Walker (2007) påpekar att rehabilitering är den 

stora kostnaden för samhället då statliga medel används för att hjälpa medborgare ur 

spelberoendet. Enligt Margareta Winberg marknadsför inte Svenska Spel AB riskfyllda spel 

eftersom dessa anses ge skadeeffekter. Detta visar på att Svenska Spel AB tar ett socialt 

ansvarstagande vid marknadsföring av spel i Sverige. Däremot marknadsför externa aktörer 

riskfyllda produkter då de har en annan syn på marknadsföring. BOS, som fler större spelbolag 

är medlemmar i, syftar till att marknadsföring ska vara ansvarsfull och anser att det skulle kunna 

upprättas en internationell branschstandard hos internetspelaktörerna. Externa aktörer kan 

upplevas ta ett socialt ansvarstagande när de vill implementera regler som ger skydd för 

konsumenterna.  

 

På grund av den teknologiska utvecklingen och Internets uppkomst kan konsumenten aktivt söka 

efter information på ett mer effektivt sätt än tidigare. Till exempel kan spel som bara funnits som 

fysiska produkter nu finnas tillgängliga på Internet. Porter (2001) menar att den teknologiska 

utvecklingen genererat en lägre informationskostnad och därav en lägre transaktionskostnad. 

Därmed är det lägre transaktionskostnader på svenska internetmarknaden i och med den 

reglering som råder. I samband med Danmarks avreglering av spelmarknaden har andra 

transaktionskostnader uppstått. Dessa transaktionskostnader är enligt Henrik Persson Ekdahl 

kostnader för licenser och utvecklingstimmar för att bli kompatibla med danska systemet. Levine 
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(1989) påpekar att kostnaderna påverkar olika led såsom konsumenter, producenter och 

lagstiftare vilket behöver tas i beaktning vid en reglering. Regleringen i Sverige ignorerar de 

externa aktörerna på internetmarknaden, vilket stöds i att Lotteriinspektionen (2012) inte 

övervakar dessa. En optimal reglering behöver ta hänsyn till samtliga intresseled, vilket inte är 

fallet i Sverige.  

 

Henrik Persson Ekdahl påpekar rivaliteten mellan aktörerna gällande sponsring av föreningslivet.  

Studiens informanter har skiftande åsikter kring det finansiella stödet av föreningslivet. Henrik 

Persson Ekdahl framhåller hur Betsson försökt ingå sponsringsavtal med idrottsföreningar men 

blivit stoppade av Svenska Spel AB regleringen som råder. Vidare menar Erik Bergman att 

idrottsklubbar inte vågar ta emot sponsring från externa aktörer i rädsla att förlora Svenska Spel 

AB:s finansiella bidrag. Staten och Svenska Spel AB styr vilka föreningar som får ekonomiskt 

stöd, men enligt Henrik Persson Ekdahl finns det intresse hos externa spelbolag att sponsra 

föreningslivet. Sponsringen skulle tillföra mer kapital, men viss risk skulle kunna föreligga i att 

det skapas konkurrens lagen emellan gällande sponsringsavtal. Däremot ifrågasätter Margareta 

Winberg externa aktörers vilja att sponsra föreningslivet. Incitament till att dominera 

sponsringen inom föreningslivet kan ligga i den positiva marknadsföring det genererar och som 

kan stärka varumärket.  

 

Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman har framhållit att den marknadsföring Svenska Spel 

AB bedriver kan uppmuntra till spel. Främjande av spel är enligt svenska spelregleringen 

förbjudet. Tvetydighet uppstår då det statliga spelmonopolet inte ska uppmuntra till spel 

samtidigt som bolaget kan marknadsföra flera miljoner i vinst på vissa produkter. Henrik Persson 

Ekdahl anser att det är anmärkningsvärt att Svenska Spel AB marknadsför flera miljoner kronor i 

vinst i lottojackpott, men inte vill uppmuntra till spel i för hög utsträckning. Han menar att om 

Svenska Spel AB marknadsförde spel mindre, skulle det generera mindre spelande. Dessa 

argument stöds av Quinn (2001) som menar att marknadsföring bör endast förmedla praktisk 

information, som öppettider och geografisk plats, och alltså inte ge några löften om vinst. Å 

andra sidan behöver inte Svenska Spel AB, enligt Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman, 
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marknadsföra sina produkter i samma uträckning som externa internetaktörer. Detta på grund av 

att Svenska Spel AB får stor exponering då deras produkter säljs av flera ombud. 

 

Svenska Spel AB har fått kritik från EU-kommissionen för att den marknadsföring de bedriver 

sker i så stor omfattning. Skulle Svenska Spel AB lyssna på kritiken och upphöra med 

marknadsföringen, är det få faktorer som talar för att konsumenterna skulle sluta spela hos 

bolaget. Margareta Winberg framhåller att Svenska Spel AB står för trygghet, Henrik Persson 

Ekdahl och Erik Bergman menar att Svenska Spel AB är ett välkänt varumärke med en stor och 

lojal kundkrets. Konkurrensen kan ha bidragit till positiva effekter såsom att Svenska Spel AB 

har utvecklat sina speltjänster och erbjuder nya produkter för att kunna stå fortsatt starka 

gentemot offshore spelbolagen.  

 

Slutkonsumentens förhandlingsstyrka via olika kanaler 

Internetmarknaden tenderar att ge slutkonsumenter större makt eftersom de aktivt kan söka efter 

den information de önskar, till exempel kan spel som bara funnits som fysiska produkter nu 

finnas tillgängliga på Internet. Henrik Persson Ekdahl menar att Internet gett konsumenter ett 

större utbud av spel på grund av de externa aktörerna och därför får konsumenterna en större 

tillgänglighet av spel. Internet som kanal når ut till fler konsumenter enligt Erik Bergman än vad 

reklam om spel på tv gör. CatenaMedias marknadsföring av andra spelaktörer på Internet gör att 

fler konsumenter hittar fram till spelbolagen. En anledning till att internetmarknaden fått fäste på 

den svenska spelmarknaden är för att det skett en förändring i konsumentbeteende. 

Konsumentbeteende kan ses som en exogen förändring vilket bland annat, enligt Noll (1989), 

kan bidra till att politiker ändrar sin inställning och ståndpunkt för hur regleringen ska vara 

effektiv.  

 

Vid jämförelse av landbaserad spelverksamhet och spelande över Internet ser 

anläggningsinvesteringarna olika ut. Vid landbaserad spelverksamhet krävs det lokaler då 

konsumenten närvarar fysiskt vid spelande, här framgår anläggningsinvesteringar i form av 

lokaler till exempel kasinon. Spelaktörer verksamma över Internet har inte lokalkostnader på 

samma vis, påpekar Erik Bergman. Däremot kräver båda marknader kontor, där funktioner 
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såsom kundtjänst och produktutveckling ska få plats. Henrik Persson Ekdahl exemplifierar att 

stora anläggningsinvesteringar krävs då Betsson har över 1000 medarbetare i Malta vilket kräver 

större anläggningar. På samma sätt som spelaktörer verksamma över Internet inte behöver 

fysiska butiker, arbetar Svenska Spel AB även med ombud och därmed inte behöver bära 

kostnaden för dessa anläggningsinvesteringar. Det blir således lägre kostnad för konsumenter att 

spela över Internet, enligt teorin blir den lägre kostnaden negativ för branschen eftersom det 

genererar lägre intäkter. Erik Bergman och Margareta Winberg menar att spelaktörer inte har 

befogenheter att gå in och styra vilka summor konsumenterna får spela för i förhållande till deras 

inkomst. Spelaktören har ingen information om konsumenternas ekonomiska förhållanden. 

Spelaktören har låga incitament till att ifrågasätta och stoppa konsumenters spelande då hela 

affärsmodellen bygger på att personer ska spela. Walker (2007) menar att konsumenter inom 

spelindustrin spelar av fri vilja och spel i sig kan anses vara en konsumtionsvara. Det blir därför 

påtagligt att spelaktörer ska sälja en produkt som de samtidigt ska skydda konsumenterna ifrån. 

Samtidigt ligger det en konflikt i att marknadsföring av spel kan påverka det ekonomiska 

beteendet hos konsumenten. Marknadsföring riktad till utsatta grupper har ofta en negativ 

påverkan som kan leda till att de tar ekonomiska beslut de egentligen inte skulle ha tagit. Därför 

finns det ett EU-direktiv, som verkar emot dessa faktorer. Alla tre informanter påpekar att det är 

svårt att kontrollera vilka ekonomiska förutsättningar varje individ har.  

 

Utbudet på Internetmarknaden präglas av konsumenternas efterfrågan. Henrik Persson Ekdahl 

menar att externa aktörer inte kommer lämna marknaden så länge det finns en efterfrågan. Han 

får medhåll från Margareta Winberg, som menar att om samtliga externa aktörers hemsidor 

släckas ner, skulle det föranleda ett missnöje bland konsumenterna. Levine (1989) framhåller att 

konsumenter behöver tas i beaktning vid regleringens utformning för att den inte ska bli skev 

eller missvisande. Rådande spelreglering i Sverige tar inte hänsyn till konsumenternas 

efterfrågan över Internet, eftersom regleringen egentligen innebär förbud för externa aktörer. 

Trots förbudet tillåts dessa externa aktörer att verka fritt över Internet, vilket blir gynnande för 

konsumenterna. Med situationen som föreligger kan konsumenter tro att externa aktörer är legala 

på svenska spelmarknaden över Internet. Detta då offshore aktörer funnits länge och 

konsumenter kan vara mindre pålästa om den rådande regleringen. Problemet påvisas även av 
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Conon (2009) som menar att definitionen av illegalt spelande kan uppfattas fel av 

konsumenterna. Quinn (2001) påpekar att en legalisering av spelmarknaden inte kommer öka 

spridningen av spelandet. Ökningen av spelande går att härleda till ökningen av marknadsföring. 

Scenariot kan även innebära en negativ effekt för slutkonsumenter eftersom de inte omfattas av 

Lotteriinspektionen i form av skyddande organ. Skulle någon extern aktör göra orätt gentemot 

slutkonsumenten kan inte konsumenten vända sig till någon svensk myndighet och få hjälp. 

Återigen blir det fråga om den svårighet som föreligger mellan externa aktörer och 

slutkonsumenter, som Bush (2000) framhåller i sina studier. Bush (2000) menar att lojaliteten 

påverkas negativt mellan parterna, vilket tillstyrker behovet av BOS om det sker en omreglering 

av spelmarknaden i Sverige.  

 

Grinols (2004) anser att en stor del av de kostnader spelande medför kan uppstå genom 

kriminalitet hos konsumenter vars spelande gått överstyr. Konsumenterna kan drivas till att begå 

kriminella handlingar i form av stöld, förfalskning och förskingring för att täcka eventuella 

spelförluster. Detta visar vilken speciell produkt spel är, där missbruk kan bli en effekt av 

nyttjande. Rehabilitering som erbjuds till spelmissbrukare är skattefinansierat. Svenska Spel ABs 

vinst går till att motverka och förebygga de negativa effekterna spelmissbruket ger. Walker 

(2007) anser att det är svårt att mäta och uppskatta hur mycket spelmissbruk faktiskt kostar, flera 

faktorer behöver tas i beaktande. Även om det inte går att sätta en siffra på spelmissbruket är det 

en aspekt som Svenska Spel AB har vetskap om och arbetar aktivt för att motverka. Ett tydligt 

exempel på Svenska Spel ABs stora sociala ansvarstagande är den utbildning till de många 

ombud företaget har. Utbildningen leder till att ombuden i sin tur ska få en större insikt i 

spelande och att de tar ett större socialt ansvarstagande. Det är inte enbart Svenska Spel AB som 

tar socialt ansvarstagande. Både Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman framhåller att 

offshore aktörer tar ansvar för sina kunder i den mån det går. Vidare menar Henrik Persson 

Ekdahl att spelbranschen är kostsam framförallt på grund av den omfattande marknadsföringen, 

vilket gör att det är endast fåtal oseriösa aktörer som existerar på marknaden. Ovanstående går 

emot vad Lotteriinspektionen (2012) påtalar om att illegalt spelande är så pass utbrett på Internet. 

De externa aktörerna arbetar aktivt för skyddande av konsument och Henrik Persson Ekdahl 

menar att säkerheten inte blir mindre i och med fler spelaktörer på marknaden. Med 



 
 
 

87 

branschorganisationen BOS vill externa aktörer visa att de är seriösa ansvarstagande bolag. 

Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman framhåller att externa aktörer bland annat kan ringa 

upp konsumenter som uppvisar onormalt spelbeteende. Samtliga tre informanter i denna studie 

framhäver att gränsen för onormalt spelbeteende är svårdefinierat. Erik Bergman och Margareta 

Winberg menar att spelaktörer inte har befogenheter att gå in och styra vilka summor 

konsumenterna får spela för i förhållande till deras inkomst. Spelaktören har ingen information 

om konsumenternas ekonomiska förhållanden. 

 

Information är väsentlig för att en reglering ska kunna gynna alla parter. Levine (1989) påpekar 

att staten behöver information från allmänheten. Informationen från alla intressenter i samhället 

kan vara mångfasetterad vilket gör att det blir problematiskt för staten att ta hänsyn till samtliga 

intressen. För offshore spelbolagen menar Henrik Persson Ekdahl att det krävs information från 

båda parter, aktör och konsument. Konsumenten behöver uppge information för att kunna 

verifiera sig samtidigt som aktören behöver informera kunden om deras rättigheter och 

skyldigheter. Henrik Persson Ekdahl menar att Betsson tar sitt ansvar i samband med de 

kontroller företaget gör gentemot sina kunder, bland annat genomgår kunderna en 

verifieringsprocess för att kunna spela och ta emot vinster. Ett onormalt spelbeteende kan 

upptäckas och företaget kan då vidta åtgärder mot detta. På samma sätt anser Margareta Winberg 

att spelkorten fungerar som en förebyggande åtgärd mot spelberoende då konsumenterna själva 

gör medvetna val hur mycket de spelar för. Spel över Internet ger möjligheten för konsumenter 

att vara anonym, vilket kan ge ett högre värde till spelarna. Anonymiteten ligger också till grund 

för den svåra kontroll staten har att överse marknaden på Internet och omfattningen på spelandet. 

 

Inträdesbarriärer  

Inträdesbarriärer existerar på den svenska landbaserade spelmarknaden på grund av den rådande 

regleringen. Det är i detta sammanhang Sverige har blivit kritiserat av EU-kommissionen för att 

landet hämmar etableringsfriheten som ska finnas på den inre marknaden. Betsson och andra 

externa aktörer har lyckats överkomma de inträdesbarriärer som staten upprättat eftersom 

regleringen inte omfattar Internet. Även den fysiska butiken Betsson grundade som försåg 

konsumenterna med möjligheten att spela över Internet, är ett exempel på hur spelbolag lyckas 
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kringgå inträdesbarriärer. Det blir således tydligt att främjande av spel i sig är förbjudet men inte 

nyttjandet av spel. Erik Bergman framhåller att låga kostnader är förknippade med att verka på 

den svenska internetmarknaden och därför är det mindre inträdesbarriärer i det avseendet. 

Jämförelse kan göras med Danmark där Erik Bergman och Henrik Persson Ekdahl beskriver hur 

mindre spelaktörer drar sig bort från marknaden, på grund av höga kostnader för licensen och att 

företagens marginaler blivit lägre. Olika länders inträdesbarriärer och licenssystem har enligt 

Henrik Persson Ekdahl inte någon större påverkan på Betssons verksamhet. Större spelbolag har 

mer erfarenhet av verka på flera internationella marknader samtidigt och är därför vana att 

anpassa sig och vara flexibla till det system som råder i landet. På den svenska 

Internetmarknaden kan alla spelaktörer verka obehindrat utan inträdesbarriärer enligt samtligt tre 

informanter. Däremot påpekar Henrik Persson Ekdahl att ett licenssystem likt Danmarks är att 

föredra i ett långsiktigt perspektiv. Ganslandt et. al (2008) menar att internationell konkurrens 

ger en mer effektiv marknad. Internetmarknaden blir mer effektiv eftersom den präglas av 

sundare konkurrens då alla aktörer verkar på samma premisser. Marknadsföring blir därför en 

väsentlig del för att spelaktörer ska kunna slå sig fram på marknaden. 

 

Andra hinder i samband med rådande reglering menar Henrik Persson Ekdahl är problematiken 

mellan skatteverket och spelaktörer. Skatteverket hävdar att spelaktörer bör beskatta vinsten i det 

land de verkar. Det kan uppfattas motsägelsefullt eftersom bolagen är registrerade i andra länder 

och enligt lagstiftning inte får verka i Sverige. Margareta Winberg tillstyrker detta argument och 

menar att det inte går att kräva att offshore spelaktörer ska betala skatt i Sverige. Det skulle 

däremot falla sig mer naturligt att kräva skatt av utländska aktörer verkande på Sveriges marknad 

om de hade tillstånd att göra det, vilket kan exemplifieras med Danmarks spelmarknad. Walkers 

(2007) studier visar att skatter är ett relativt enkelt sätt för politiker att generera statliga intäkter. 

Skatter bör läggas direkt på lotterier och kasinon, dessa skatter tenderar att inte få ett lika 

negativt bemötande av allmänheten än om den läggs utifrån omsättning.  
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5.3 Externa aktörer konkurrerar med spelmonopolet 

5.3.1 Teorin om konkurrensutsatta marknader 

Enligt teorin om konkurrensutsatta marknader innehar inte Svenska Spel AB monopol i realiteten 

i och med att de är utsatta för konkurrens av andra externa aktörer. Teorin om konkurrensutsatta 

marknader kan appliceras på spelmarknaden över Internet, på grund av att offshore aktörer har 

möjlighet att etablera och driva sin verksamhet över Internet trots rådande reglering. Det bör 

poängteras att verksamheterna inte drivs från Sverige och att spelbolagen är registrerade 

utomlands. Med denna aspekt i åtanke föreligger det hinder på den svenska Internetmarknaden, 

men att hindren går att kringgå för att regleringen i Sverige inte omfattar Internet. 

  
Ett faktiskt monopol uppstår när det finns lagar och regleringar på marknaden där staten kan ge 

exklusiva tillstånd till att bedriva verksamhet. Svenska Spel AB innehar faktisk monopolställning 

på grund av den reglering som råder. Incitamenten staten uppger till grund för spelmonopolet är 

att det ska verka för samhällets bästa gällande hälsa och säkerhet. Peltzman (1989) tar upp att 

dödviktsförluster kan minimeras om det föreligger ett statligt monopol. Staten kan gå in och 

reglera prissättning så att det blir jämvikt på marknaden där utbud möter efterfrågan. Därmed 

kan Svenska Spel AB styra priset på marknaden efter konsumenternas efterfrågan, med minskad 

risk för negativ påverkan på verksamheten. Svenska Spel AB har inte samma krav på 

vinstmaximering och priset behöver inte i någon större utsträckning anpassas till 

marginalkostnader. Jämförelse gällande marginalkostnader kan göras med Danmark. Henrik 

Persson Ekdahl och Erik Bergman menar att avregleringen av Danmarks spelmarknad lett till 

minskade marginaler, vilket gjort att mindre externa aktörer lämnat marknaden. Erik Bergman 

framhåller att större spelaktörer har råd att hantera minskade marginaler och även om större 

spelaktörer inte erhåller lika stora intäkter i Danmark har de gynnats av en minskad konkurrens. 

Erik Bergman lyfter fram exemplet med pokerspelandets utveckling där mindre aktörer blev 

utkonkurrerade av större spelaktörer. Detta på grund av att spelaktörerna gav rabatt till stora 

spelare, vilket gjorde att marginalerna minskade. Minskade marginaler inom 

pokerverksamheterna genererade, på samma sätt som Danmarks avreglering, att flera mindre 

spelaktörer gick i konkurs. Dessa faktorer pekar på att externa spelaktörer påverkas mer av 
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marginalkostnader än vad Svenska Spel AB gör. Henrik Persson Ekdahl menar att så länge 

efterfrågan finns kommer de externa aktörerna att fortsätta verka. De externa aktörerna erbjuder 

produkter som Svenska Spel AB inte tillhandahåller exempelvis kasino över Internet. På sådana 

produkter påverkas inte externa aktörers prissättning av Svenska Spel AB.  

 

Svenska Spel AB har betydelse för svenska ekonomin då företaget genererar större skatteintäkter 

till staten. Ganslandt et. al. (2008) beskriver hur en trygg ägare, i detta fall staten, ger större 

finansiellt utrymme då det inte förekommer lika höga krav på avkastning. Däremot kan 

konkurrensen som uppstått på den svenska spelmarknaden ge ett minskat finansiellt utrymme för 

staten, eftersom konkurrens bidrar till prispressning och därav mindre vinstmarginaler. Betsson 

såväl som CatenaMedia har krav från aktieägarna att gå med vinst. Svenska Spel AB har däremot 

inte samma krav att göra vinst, vilket kan exemplifieras med hur Margareta Winberg tillsattes 

som ordförande i syfte att ta bolaget mot ett mer socialt ansvarstagande. Skev konkurrens på en 

monopolistisk marknad ger upphov till att effektiviteten hämmas enligt teorin om 

konkurrensutsatta marknader vilket även tillstyrks av Ganslandt et. al (2008). Svenska Spel AB 

är ett statligt ägt bolag som egentligen ska inneha monopol men som idag verkar på en 

konkurrensutsatt marknad framförallt på Internetmarknaden. Fördelen med att Svenska Spel AB 

idag verkar på en delvis konkurrensutsatt marknad är att konkurrensen i sig uppmuntrar till 

innovation. Svenska Spel AB behöver hålla samma utvecklingstakt som de externa aktörerna 

gör. Teorin menar att marknadsandelar inte är rätt sätt att mäta konkurrensen på marknaden, utan 

det handlar om trycket från nya aktörer som gör att företag tvingas upprätthålla sin disciplin och 

effektivitet. Landets licenssystem innebär att vissa krav behöver uppnås vilket kan verka 

hindrande för nya aktörer. 

 

Andersson (2001) hänvisar till Dobbs och Richards (1993) som menar att öppna marknader inte 

ger en konkurrenskraftig prisbild och tillförlitlighet. En öppen marknad kan förvirra för 

konsumenterna då det finns flertalet producenter. Däremot framhåller Henrik Persson Ekdahl att 

det är positivt att de externa aktörerna bidrar med ett större utbud för konsumenterna. Enligt 

Margareta Winberg inger Svenska Spel AB en trygghet till konsumenterna vilket kan förknippas 

med att det finns en tillförlitlighet gentemot företaget som spelaktör. På samma sätt arbetar 
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externa aktörer, enligt Henrik Persson Ekdahl, för att skapa en trygghet för konsumenterna, 

eftersom de behöver genomgå en verifieringsprocess i samband med deras spelande. Svenska 

Spel AB och Betsson är offentliga bolag med offentliga handlingar som allmänheten kan ta del 

av. Denna aspekt förhöjer tillförlitligheten och skapar transparens. Utöver det kontrolleras 

Svenska Spel ABs verksamhet av myndigheter såsom Lotteriinspektionen och Riksrevisionen. 

Instansernas arbete syftar till att kontrollera Svenska Spel ABs verksamhet och se till att 

företaget inte agerar på ett orätt sätt. Myndigheterna kontrollerar däremot inte externa aktörer 

verksamma på Internet eftersom de inte omfattas av den svenska regleringen. Tillförlitlighet kan 

ses som en konkurrensfördel för Svenska Spel AB, eftersom samtliga tre informanter benämner 

Svenska Spel AB som ett tryggt varumärke. Bush (2000) har i sina studier påvisat att ett gott 

etiskt uppförande leder till ett bättre rykte på marknaden, som i sin tur leder till en 

konkurrensfördel. Etiskt uppförande inom spelbranschen kan uppvisas genom Svenska Spel ABs 

stöd till föreningslivet. Ganslandt et. al. (2008) påpekar den etiska aspekten kring huruvida ett 

statligt bolag eventuellt sanktioneras. Svenska Spel AB som verkar på en konkurrensutsatt 

marknad skulle inte påverkas i samma grad av ekonomiska sanktioner som en privat spelaktör 

skulle göra. Situationen blir därmed splittrad eftersom böter och straffavgifter utfärdas av staten, 

som är ägare av Svenska Spel AB.  

  
Ganslandt et. al. (2008) menar att full effektivitet inte uppnås på en monopolmarknad. En öppen 

ekonomi som Sverige bör verka för fri handel, etableringsmöjligheter och samarbeten över 

gränser. Teknologins utveckling har gjort att Sveriges spelmarknad blivit ett exempel på hur 

landet blir utsatt för konkurrens på ett globalt plan. Margareta Winberg anser inte att Sverige kan 

hålla hårt på sina gränser gällande spelmarknaden utan menar att lagstiftningen behöver 

modifieras. Henrik Persson Ekdahl är också av uppfattningen att reglerna och premisserna på 

spelmarknaden behöver anpassas till hur situationen egentligen ser ut. Han har suttit i 

kommittéer och diskuterat frågan huruvida en ny reglering ska utformas för att seriösa aktörer 

ska få verka under samma villkor. En långsiktig lösning skulle därför vara att hitta ett 

tillvägagångssätt som bemöter konkurrensen på ett effektivt sätt med gemensamma villkor. 

Henrik Persson Ekdahl och Erik Bergman är dock av uppfattningen att regleringen som råder på 
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den svenska spelmarknaden fungerar. Både Betsson och CatenaMedia kan verka på den svenska 

internetmarknaden relativt obehindrat utan att behöva betala ytterligare licens. 

    

Enligt Erik Bergman förlorar Svenska Spel AB marknadsandelar på Internet till externa aktörer, 

vilket också stöds av Lotteriinspektionens (2012) kartläggning över konkurrens på den svenska 

spelmarknaden. Inom spelindustrin blir konkurrensen på det globala planet allt tydligare på 

grund av informationsteknikens snabba utveckling. Svenska spelmarknadens reglering ligger 

rättsligt utanför konkurrenslagen på grund av de politiska hinder som är uppsatta påpekar 

Ganslandt et. al (2008). Svenska Spel AB innehar monopol och ensamrätt och därför 

förekommer inte konkurrens i någon större utsträckning. Ganslandt et. al (2008) kritiserar 

konkurrenslagens utformning och att den appliceras på få rättsliga fall vilket gör att den inte är 

effektiv. Kritiken som Ganslandt et. al (2008) framför, visar att lagen inte används utifrån de 

premisser som den borde och är utformad för. Därför borde den svenska regleringen av 

spelmarknaden inkludera branschspecifik anpassning av konkurrensperspektivet. 
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6. Slutsats och diskussion 
Detta kapitel kommer besvara studiens undersökningsfrågor och syfte i slutsatsen. Avslutande 

diskussion och rekommendationer för framtida forskning kommer också behandlas. 

6.1 Slutsatser 

Vilken problematik medför den befintliga regleringen av den svenska spelmarknaden? 

Spelregleringens rådande utformning kan ses ur olika perspektiv, huruvida det är ett problem 

beror på hur strukturen betraktas. Spelregleringen fungerar som den gör idag, staten erhåller 

intäkter från sin spelverksamhet och externa aktörer kan verka obehindrat. Stort utbud erbjuds till 

konsumenterna som har en hög efterfrågan vilket förser underleverantörer med arbeten. Det som 

talar emot situationen är att EG-rätten ställer krav på Sverige och kritiserar regleringens 

utformning då den upplevs som osystematisk. Sveriges EU-medlemskap gör att landet måste ta 

hänsyn till unionens syfte och verkan och därför inte kan stå fast vid sina egna gränser. 

Påtryckning från EU-kommissionen är den väsentliga anledningen till varför en modifiering 

behöver upprättas av regleringen för att Sverige ska undvika konflikten med EU. Det är 

politikernas ansvar att instifta en modifiering av spelregleringen. Detta kommer förmodligen ske 

efter valet i september 2014 då det är låg prioritering på denna fråga. Modifieringen kan vara en 

långdragen process där politiker kommer tvingas samarbeta över partigränser. En gemensam 

lösning kommer innebära att samarbete med de externa aktörerna behöver etableras. Externa 

aktörer kommer fortsätta vara verksamma så länge efterfrågan finns. Kontentan är att staten vill 

behålla kontrollen över spelmarknaden samtidigt som de vill ha kvar de externa spelaktörerna 

och därför fått ett svårlöst dilemma. Därav har spelregleringen inte anpassats efter utvecklingen 

och globaliseringen. 

 

Vilka förutsättningar har spelaktörer verksamma på Internet? 

Externa aktörer kan verka på Sveriges Internetmarknad, trots det förbud som föreligger. Vidare 

kan externa spelaktörer marknadsföra sig och sina spel nästintill obehindrat. Det går emot 

främjandeförbudet av spel som Sverige har. Avsaknaden av riktlinjer gör att omfånget av externa 

spelaktörer och dess marknadsföring är utbrett. På grund av att externa spelakörer inte omfattas 
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av regleringen kan de verka på Internetmarknaden utan några direkta kostnader. Kostnader i 

form av licenser och skatter som annars hade varit aktuella om marknadens reglering sett 

annorlunda ut. Externa spelaktörer har heller inga skyldigheter mot slutkonsumenter, men större 

spelbolag tar ansvar ändå. Detta genom branschorganisationer som BOS, vilket i kommersiella 

sammanhang kan uppfattas positivt.  

  
Påverkar marknadsföring spelaktörers möjlighet att hålla sig konkurrenskraftiga? 

Marknadsföring för externa spelaktörer är avgörande, syns man inte finns man inte. Externa 

aktörer lägger större ekonomiska resurser på marknadsföring än vad Svenska Spel AB gör. 

Däremot finns det situationer där sponsring från externa spelaktörer till föreningslivet blivit 

stoppat av Svenska Spel AB. Därmed visar Svenska Spel AB tydligt sin monopolställning inom 

föreningslivet då de har ensamrätt att bedriva marknadsföring inom vissa kanaler.   

 

Hur ser konkurrensen ut mellan externa aktörer och det svenska spelmonopolet? 

Externa spelaktörer håller sig konkurrenskraftiga genom att tillhanda spel, till exempel 

nätkasinon, som Svenska Spel AB inte gör. Samtidigt bidrar detta till att Svenska Spel AB 

tvingats utveckla sina egna produkter för att stå konkurrenskraftiga. Externa spelaktörer erbjuder 

billigare spel och lockar med högre vinster till slutkonsumenter, medan Svenska Spel AB står för 

trygghet och lojalitet. Svenska Spel AB är konkurrenskraftigt genom sitt starka varumärke och 

stora finansiella resurser.  

 6.2 Diskussion 

Bristerna inom spelindustrin som denna studie påvisat lämnar öppet för att en förändring 

kommer att ske gällande den rådande regleringen. Avregleringar är resultatet av politisk process i 

kombination med ökad globalisering och teknologisk utveckling. Spelmarknaden i Sverige har 

kantats av en historia med hård reglering men med Internets framfart har konkurrens uppstått på 

den monopolistiska marknaden. Problematiken går dock inte politikerna obemärkt förbi. År 2008 

kom spelutredningen som på uppdrag av den svenska regeringen gav tre förslag på hur 

modifiering av regleringen inom spelindustrin borde utformas: 
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1) Bibehålla aktuell reglering som råder med en högre åtstramning. 

2) Tillåta nya aktörer på den Internetbaserade spelmarknaden. 

3) Tillåta nya aktörer på en specifik del av spelmarknaden. 

  
Genom att exemplifiera med andra länder har uppsatsförfattarna försökt förankra vilka effekter 

en modifiering av den svenska spelmarknadens reglering skulle kunna ge. Spelutredningens 

förslag nummer två, att tillåta nya aktörer på den Internetbaserade spelmarknaden, kommer att 

diskuteras. Är utländska Internetspelaktörer verkligen illegala såsom Lotteriinspektionen påstår? 

Lotterilagen är föråldrad då den är från år 1994, det har hänt en hel del teknologiskt sett sedan 

dess. Sverige var inte medlem EU när lagen utformades, vilket kan ha bidragit till varför 

regleringen strider mot EG-rätten i dagsläget.  

 

Det faktum att svenska spelregleringen strider mot EG-rätten gör att Sverige måste agera och 

uppdatera lagstiftningen. Det skulle kunna innebära att ett uppdaterat licenssystem införs och 

bidrar till ökade transaktionskostnader för spelaktörerna. Modifiering av den befintliga 

spelregleringen skulle innebära en sundare konkurrens på marknaden. Förmodligen kommer de 

större spelbolagen ta fler marknadsandelar vid en eventuell modifiering av marknaden. De 

mindre spelbolagen kommer kanske tvingas sluta verka på marknaden till följd av nya 

ekonomiska förutsättningar, då kostnaderna kommer att öka. Förändring i konsumentbeteendet 

gällande spel på Internet, talar för att en modifiering av regleringen är nödvändig. Arbetstillfällen 

kan skapas i samband med att externa aktörer förflyttar verksamheten till Sverige. En 

modifiering skulle kunna leda till en ökad kontroll av vilka aktörer som verkar på marknaden och 

öppna upp för dialog. Transparensen skulle verka gynnande för alla parter.  

 

Bakgrunden till att Malta har blivit populärt bland spelbolag grundar sig i att de har en tydlig 

spellagstiftning, låga skattesatser och okonstlade krav för licens. Danmark har i motsats till 

Malta relativt många krav för att erhålla en licens. Oavsett denna skillnad är båda länder exempel 

på där spelindustrin uppfattas som välfungerande. Sverige däremot har ett licenssystem där 

kraven är få men utformade så att är svårt att erhålla licens, framförallt för kommersiella 

spelaktörer. Således har Sverige svårt att konkurrera med Malta vid en avreglering av 
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spelmarknaden i termer av att företagen ska förlägga större funktioner i Sverige. Samtidigt kan 

Sverige locka med en väletablerad spelmarknad och stor kundbas, eftersom 70 procent av 

Sveriges befolkning spelat någon gång under åren 2008-2009. Av arbetskraften inom 

spelverksamheter krävs det olika typer av kompetenser, därför skulle en modifiering av 

regleringen kunna skapa ett ökat behov av dessa kompetenser. På så vis kan det skapas 

konkurrens bland arbetskraften. 

   

Eftersom Sverige är medlem i Europeiska Unionen förväntas det att landet ska följa 

gemensamma riktlinjer. Samtidigt kan det ifrågasättas i vilken grad Europeiska Unionen ska 

detaljstyra medlemsstaterna. EU hävdar att spelindustrin ska behandlas som ett undantag i 

direktivet om den öppna inre marknaden. Detta blir motsägelsefullt när EU kritiserar 

spelindustrin för att den bryter mot andra lagar gällande handel och marknadsföring. Det kan 

ifrågasättas vilken funktion undantaget i direktivet är tänkt att fylla? I grunden kan det vara ett 

strategiskt val att inte göra något åt problemet med svenska spelregleringen, då politikerna är 

medvetna om situationen men väljer att inte agera. Ett konkret skäl till att behålla regleringen 

från politikernas håll är att ökad konkurrens kan generera ökat spelande vilket i sin tur skulle öka 

spelmissbruket. Är vinsten från monopolet avgörande för Sveriges budget? Är detta det verkliga 

skälet till varför politiker inte tar tag i problemet? Spel är inte en prioriterad fråga som politiker 

går till val med, utan skola, vård och omsorg anses viktigare. Uppsatsförfattarna tror att det är en 

tidsfråga innan någon form av modifiering av spelregleringen sker. Modifieringen skulle 

troligtvis innebära ett uppdaterat licenssystem. Svenska Spel AB skulle vara fortsatt statlig aktör 

på marknaden men alla aktörer skulle kunna söka tillstånd på samma villkor. Svenska Spel AB 

skulle inneha ensamrätt på fysiska kasinon eftersom det styrs utifrån internationella tillstånd men 

i övrigt skulle det råda etableringsfrihet på spelmarknaden. 

6.3 Rekommendationer 

Rekommendation för vidare studier är att analysera utfallet av Danmarks avreglering av 

spelmarknaden. Det skulle vara intressant att se licenssystemets verkan för de olika aktörerna 

och om spelmissbruket förändrats. Ett annat intressant ämne är spelindustrins samarbete med 

föreningslivet. Fördjupning skulle kunna göras inom sponsring och de ekonomiska bidrag som 
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Svenska Spel AB ger. Det skulle kunna utrönas vilka klubbar som stöds, vilka kriterier ställs för 

att en klubb ska få motta ekonomiskt bidrag, eller vilken inställning externa spelaktörer har till 

sponsring av föreningslivet. Jämförelse skulle sedan kunna göras med andra länder. 

6.5 Metodkritik 

Den breda intervjuguiden försvårade arbetet med att få ett djup i uppsatsen men bör ha 

motverkats genom de utförliga teorierna. Uppsatsförfattarna har även kunnat återkomma till 

informanterna när komplikationer uppstått kring tolkning. Utförligare kodning hade kunnat 

genomföras för att få en mer uttömmande analys. En kvantitativ metod hade kunnat ge 

ytterligare stöd och komplement till de resultat som uppnåddes med den kvalitativa metoden 

 
Antal informanter i studien kan anses vara för lågt och det hade kunnat kompletteras med 

intervjuer av insatta politiker. Verksamheterna skiljer sig åt och det gjorde det svårare att jämföra 

svaren från informanterna 

.  
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8. Appendix 

Appendix 1, Sammanfattning av Sveriges avreglerade marknader 

Källa: Uppsatsförfattarnas egna sammanställning21 
 

                                                
21 Flertalet källor är använda för denna sammanställning och är följande: Konkurrensverket 2004 och 2010, 
Andersson 2001, Ganslandt et. al. 2008, Nilsson 2012, 
http://www.apoteket.se/privatpersoner/om/Sidor/OmApoteketContents_Strategiskinriktning_Malochstrategier_Malo
chstrategier.aspx,. För mer detaljer se källhänvisning. 

Bransch och årtal vid 
avreglering 

Syfte Struktur Effekt 

Taxinäringen 
1990-tal 

Att öka tillgänglighet och kundservice. Öka 
konkurrens och prissättning. 

Fritt att starta och driva taxibolag. 
Möjlighet till fri prissättning. Flera 
beställningscentraler för att öka 
tillgängligheten 

Asymmetriska informationsflödet har ökat. 
Transaktionskostnader har uppstått. Lyckas 
inte uppnå full effektivitet. Inkomster 
redovisas inte korrekt. Priset på taxiresor 
har blivit högre. Väntetider är mindre och 
tillgången har ökat 

Telemarknaden 
1993 

Öppna upp för konkurrens och 
internationalisering 

Statliga Telia är fortfarande starkt på 
marknaden pga. att de har kontroll över 
infrastrukturen.  

Ökad konkurrens men svårt för mindre 
aktörer att vara konkurrenskraftiga pga. 
kostsam marknad. Priser har dock sjunkit 
på grund av den teknologiska utvecklingen. 

Flygplansindustrin 
1992 

Slopa SAS monopolställning och öppna upp 
för konkurrens 

SAS är fortfarande starkt på marknaden då 
de har flest avgångar. 

Mer konkurrens har lett till lägre 
biljettpriser 

Posten 
1993 
(Sverige är ett av få 
länder som har 
avreglerat) 

Konsumentbeteende hade förändrats. 
Priseffektvisera samt effektivisera hela 
rörelsen. 

Nedlagda postkontor, postombud via 
dagligvaruhandeln. 

Prissättning har blivit mer effektiv. Högre 
service med postombud. Utvecklad 
konkurrens. 

Järnvägen 
1988 

Skilja banverket som hade ansvar för spåren 
från SJ som skulle transportera resenärer på 
spåren. Införa fri konkurrens 

Ej helt avreglerat. SJ har ännu 
monopolställning och kan bestämma vilka 
sträckor som är lönsamma och om andra 
aktörer får köra på sträckorna. 
  

Biljettpriser har ökat. Låg lönsamheten. 
Produktivitetsutvecklingen har ökat. 
Konkurrens vid upphandling om trafik har 
bidragit till effektivisering.  

Elbranschen 
1996 

Öka konkurrensen Produktion, nätöverföring och handeln 
separerades. Nätöverföringen förblev 
monopolistiskt, men produktion och handel 
är konkurrensutsatt. Branschen består till 
stor del av tvingande kostnader i form av 
skatter och nätavgifter. 
60-70 procent av priset är oreglerbart. 

Transaktionskostnader har ökat. Elpriset 
har ökat för hushållen p.g.a. höjd elskatt där 
även moms tas ut på elskatten. Totalt sett 
har dock elpriset sjunkit sedan 
avregleringen. 

Apoteksmarknaden 
2009 

Minska Apotekets monopolistiska ställning 
och öppna upp för konkurrens 

Läkemedelsverket tillhandahåller tillstånd 
till nya aktörer. Krav på utbildad personal 
och förse konsumenter förordnade 
läkemedel. 

Fri prissättning på receptfria läkemedel. 
Fler kommersiella produkter såsom smink. 
Förmånssystem och högkostnadsskydd 
fortfarande intakt. Receptfria läkemedel får 
säljas i dagligvaruhandeln. 
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Appendix 2, EU-domstolens kritik till utmärkande länders spelregleringar 

 

Land Typ av regleringar och licenser Kritik från EU-domstolen 

Österrike Ej statligt spelmonopol, men staten har 
ensamrätt på att dela ut spellicenser 

Har enbart delat ut tolv inhemska, privata aktörer 
licens att få verka på den Österrikiska marknaden. 

Malta Innehar EU:s mest liberala spellagar och därav 
verkar över 500 spelbolag från hela världen i 
landet 

 

Spanien Reglerad spelmarknad för att inte behöva 
minska inkomsterna som går till den spanska 
riksorganisationen för blinda.  

Kritik mot att hämma etableringsfriheten 

Tyskland Många av landets förbundsstater har 
spelmonopol för att skydda folkhälsan 

EU-domstolen anser att spelbolagen genomför 
aggressiv marknadsföring för sina spel och tillåter 
ökandet av antalet spelautomater runtom i landet 

Källa: Uppsatsförfattarnas sammanställning av Küchler (2012) 
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Appendix 3, Spelaktörer som ansöker om spellicens i Danmark måste uppfylla 
följande krav 
1) Spelkonsument som blir införd i aktörens register ska få tillgång till ett spelkonto.  
2) Spelkontots samtliga funktioner ska finnas tillgänglig för spelkonsumenten, detta innebär 
genomförda transaktioner, in- och utbetalningar samt andra aktuella transaktioner.  
3) På aktörens hemsida ska det framgå att det är 18-års åldersgräns för att få spela, vilka negativa 
effekter spelandet kan ge upphov till, spelkonsumenten ska få möjligheten att genomföra tester 
för självskadligt spelande och kontaktuppgifter till de hem som erbjuder behandling för 
spelberoende.  
4) Det ska framgå tydligt på hemsidans första sida att denne har erhållit licens från 
Tillsynsmyndigheten.  
5) Spelkonsumenten ska alltid ha tillgång till en klocka för att se hur länge spelandet har pågått.  
6) Spelkonsumenten ska erbjudas möjligheten att sätta egna gränser per dag, vecka eller månad, 
denna gräns får justeras upp först efter 24 timmar från spelarens begäran.  
7) Spelkonsumenten ska vid given tidpunkt kunna begära temporär eller stadigvarande 
avstängning från hemsidan. Det är aktörens ansvar att spelaren inte ska kunna ingå i spel igen 
efter fattat beslut. Temporär avstängning kan inte vara mindre än en månad, dock kan 
spelarkonsumenten frysa sitt konto i en tillfällig 24-timmars period.  
8) Vid en stadigvarande avstängning ska spelaren ej kunna återuppta spelandet på minst ett år, 
under denna period ska tillhörande konto avslutas.  
9) Har konsumentspelaren begärt egen avstängning ska aktören upplysa om möjligheten till 
behandling mot spelmissbruk och spelberoende. Dessa spelare ska heller ej mottaga någon form 
av reklam från aktören i marknadsföringssyfte.  
10) Aktören får ej erbjuda olika former av bonus till skilda spelare. 
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Appendix 4, Intervjuguide Margareta Winberg, Svenska Spel AB 
Du fick i uppdrag av Anders Borg när du tillträdde som ordförande i Svenska Spel AB under 
våren 2008 att ta bolaget i en riktning mot ett större socialt ansvarstagande. Vilka åtgärder vidtog 
du och vad blev resultatet under dina år som ordförande? 
 
Vad har spelaktörer för ansvar gentemot sina kunder? Hur förhåller man sig till dilemmat att 
sälja en produkt som man samtidigt ska skydda konsumenten ifrån? 
 
Anser du att den reglerade marknaden i Sverige är en optimal lösning? 
 
En omfattande spelutredning gjordes på uppdrag av regeringen år 2008, vilka reflektioner har du 
kring denna? 
 
Utredningen visar att det under år 2008 fanns över 2000 utländska hemsidor som erbjöd olika 
former av spel över Internet, vad är dina tankar angående detta? Hur arbetade Svenska Spel AB 
för att bemöta denna problematik kring att mista den övergripande kontrollen? Vad tror du är 
orsaken till att mindre spelbolag väljer att flytta sin verksamhet utomlands? 
 
Tror du att det finns en framtid för ett statligt ägt spelbolag med tanke på den teknologiska 
utvecklingen som öppnar upp för den globala marknaden? 
 
År 2012 genomgick Danmark en avreglering inom spelindustrin, vad är dina tankar kring detta? 
 
Vilka utmaningar anser du att Svenska Spel står inför idag?  
 
År 2013 redovisade Svenska Spel AB vinst efter skatt på 5,3 miljarder, detta innebär att 
stadskassan får ett stort bidrag av spelindustrin, ponera att en avreglering skulle ske vilka 
åtgärder skulle Sverige behöva vidta för att ersätta den förlorade intäkten? Vad skulle hända med 
Sveriges föreningsliv? Vilka konsekvenser skulle kunna uppstå och hur skulle man kunna 
motverka dessa vid en avreglering? Vad skulle effekterna bli om fler aktörer kom in på 
marknaden?  
 
Hur ser du på marknadsföring inom spelbranschen? 
 
Något du vill tillägga som inte vidrörts? 
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Appendix 5, Intervjuguide Henrik Persson Ekdahl, Betsson 
Vill du berätta kort om din historia, hur du kom in i spelbranschen, blev VD för Betsafe och 
senare Betsson till att du idag driver ett investeringsbolag? 
 
När du startade ditt egna företag 2003 inom pokerspel, drev du det från Sverige? Vilka hinder 
stötte du på med hänsyn till regleringen som råder i Sverige? 
 
Under din tid i Betsafe, vad upplevde du som problematiskt med regleringen i Sverige? 
  
Företaget som är verksamt i över 100 länder, vad stötte ni på för problem på internationell nivå? 
 
Du tillträdde som VD för Betsson Group 2011 när företaget köpte upp Betsafe, vilka är/var de 
största utmaningarna att bedriva verksamhet som en av de största konkurrenterna till det svenska 
monopolet? 
 
Betsson stängde ner spelbutiken på Götgatan i Stockholm 31 december 2013 efter fem år av strid 
med myndigheter. Butiken öppnades i syfte att ge spelare större valfrihet enligt Betsson, 
upplever du att detta var en grundläggande målsättning under ditt år som VD? Hur ser framtiden 
ut tror du, är det Internetbaserat spelande som kommer växa sig allt större? 
 
Vad har spelaktörer för ansvar gentemot sina kunder? Hur förhåller man sig till dilemmat att 
sälja en produkt som man samtidigt ska skydda konsumenten ifrån? 
 
En omfattande spelutredning gjordes i Sverige på uppdrag av regeringen och visar att det under 
år 2008 fanns över 2000 utländska hemsidor som erbjöd olika former av spel över Internet, vad 
är dina tankar angående detta? 
 
År 2012 genomgick Danmark en avreglering inom spelindustrin, vad är dina tankar kring detta, 
har det gynnat spelindustrin? 
 
Tror du att det finns en framtid för ett statligt ägt spelbolag med tanke på den teknologiska 
utvecklingen som öppnar upp för den globala marknaden? 
 
År 2013 redovisade Svenska Spel AB vinst efter skatt på 5,3 miljarder, detta innebär att 
stadskassan får ett stort bidrag av spelindustrin, ponera att en avreglering skulle ske vilka 
åtgärder skulle Sverige behöva vidta för att ersätta den förlorade intäkten tror du? Vad skulle 
effekterna bli om fler aktörer kom in på marknaden? Vad skulle hända med Sveriges 
föreningsliv? 
 
Hur ser du på marknadsföring inom spelbranschen? 
Anser du att den reglerade marknaden i Sverige är en optimal lösning? 
 
Något du vill tillägga som inte vidrörts? 
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Appendix 6, Intervjuguide Erik Bergman, CatenaMedia 

Den research vi gjort om dig och dina företagsengagemang, visar att du har många bollar i luften. 
Vårt fokus är ditt engagemang i spelindustrin det vill säga spel som kan generera finansiella 
vinster till konsumenten, till exempel, bingo, lotteri och nätkasinon. 
 
Hur många spelbolag driver du och vad för bolagsform drivs dom i? 
 
Kort berättelse om företagets historia från start till där det befinner sig idag. 
 
Anser du att den reglerade marknaden i Sverige är en optimal lösning? Varför, varför inte? 
 
Hur lyckades du bedriva din verksamhet med den reglerade marknaden som råder i Sverige? 
 
Varför valde du att flytta din verksamhet utomlands? Vad erbjuder Malta och Gibraltar som inte 
Sverige gör? 
 
2008 presenterade Statens offentliga utredningar en spelutredning gällande spelindustrins 
framtida reglering i Sverige, var du verksam under denna period? I så fall vad är dina åsikter 
kring denna utredning? 
 
Titta på Danmarks avreglering för 2 år sedan, inga spelföretag opererar där, inga marginaler - 
ingen attraktiv marknad längre! Är Danska staten nöjda med resultatet? 
 
Kontentan av utredningen är att regleringen av spelindustrin i Sverige behöver anpassas till den 
teknologiska utvecklingen, tror du att det fortfarande finns en framtid för ett statligt ägt 
spelbolag? 
 
År 2013 redovisade Svenska Spel AB en vinst efter skatt på 5,3 miljarder, detta gör att 
stadskassan får ett stort bidrag av spelindustrin. Vad tror du en avreglering skulle innebära för 
marknaden och för ditt bolag? Idag går stor del av vinsten till föreningslivet i Sverige och det är 
sannolikt att en avreglering skulle generera skatter och avgifter för att föreningslivet inte ska bli 
lidande, vad är dina tankar angående detta dilemma? 
 
Ponera att en avreglering skulle ske, vilka problem tror du skulle uppstå? Vad skulle man kunna 
göra för att motverka dessa problem? Vad skulle effekterna bli om fler aktörer kom in på 
marknaden? 
 
Vad har aktören för ansvar gentemot sina kunder? Hur förhåller man sig till dilemmat att sälja en 
produkt som man samtidigt ska skydda konsumenten ifrån? (spelberoende) 
 
Hur lätt anser du att det är att marknadsföra och annonsera dina tjänster i Sverige? 
 
Något du vill tillägga som inte vidrörts? 


