
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VÄGEN MOT ETT FÖRLORAT  

SVENSKT SPELMONOPOL? 

 
 

 

 

 

 Kandidatuppsats i Företagsekonomi 

 Vårterminen 2008 

   

 Författare: Therese Hultman 

 Handledare: Christer Norr 



1 

Therese Hultman 

Förord 

Författaren vill rikta ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till framställningen av 

min uppsats. Framför allt vill författaren tacka sin familj och alla sina vänner som på olika sätt 

har stöttat mig under mitt skrivande, under både medgångar och motgångar. Slutligen vill 

författaren skänka ett stort tack till sin handledare Christer Norr som har gjort ett bra jobb som 

handledare från Sverige då uppsatsen skrevs på distans i Amsterdam, Holland.  

 

 

 



2 

Sammanfattning 

Titel: Vägen mot ett förlorat svenskt spelmonopol?  

Författare:  Therese Hultman, 850910-4942 

Handledare:  Christer Norr 

 

Nyckelord:   

Spelmarknad, statligt monopol, konkurrens, konkurrensfördelar, strategi, samhällsansvar, 

kundrelation 

 

Bakgrund och problem:  

Den svenska spelmarknaden gick från att vara en öppen marknad till att bli ett statligt reglerat 

monopol redan i mitten av 1800 talet. Grunden till beslutet var främst den svenska folkhälsan; 

de problem som för mycket spelande kan resultera i.  

 

Denna reglering medförde ett totalt stopp för alla typer av spelande under cirka 50 år. Därefter 

gavs det första lotteritillståndet till ett statligt ägt bolag, nuvarande Svenska Spel. Under 1900 

talet var spelmarknaden strikt reglerad med krav på lotteritillstånd för samtliga spelaktörer, 

och enbart ett fåtal lotteritillstånd gavs ut. Under 1970-talet startade staten ATG för att säkra 

trav- och galoppsportens långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Senare gavs även ideella 

föreningar lotteritillstånd, med motiveringen att delar av företagets vinster ges tillbaka som 

välgörenhet. 

 

Under 1990-talets slut, och 2000-talets början, såg ett antal entreprenörer en lucka i den 

svenska spellagstiftningen. Luckan är att lagen inte förbjuder utländska bolag att nå svenska 

spelare över Internet – och detta har ett antal företag utnyttjat de senaste åren, vilket har 

skapat obalans i det svenska spelmonopolet vars grund är att värna om den svenska folkhälsan 

och motverka okontrollerat spelande. 

 

Problemformuleringar:  

 Hur har den svenska spelmarknaden förändrats?  

 Vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska spelmonopolet? 

 

Syfte:   

Syftet med uppsatsen är att se vilka möjligheter, om det finns några, det svenska 

spelmonopolet (som det ser ut idag) har för att kunna överleva i den allt mer globaliserade 

miljö som vi befinner oss i.  

 

Avgränsningar:  

Uppsatsen omfattar enbart den svenska, reglerade och oreglerade, spelmarknaden, samt enbart 

lagstiftning rörande Lotterilag (1994:1000). Vidare genomfördes enbart intervjuer med 

Svenska Spel och ATG, de två stora aktörerna på den reglerade spelmarknaden, på grund av 

att aktörerna på den oreglerade spelmarknaden – som författaren från början ville undersöka – 

inte var villiga att ställa upp på intervjuer. 

 

Metod:   

Uppsatsen är en abduktiv uppsats, med både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

De olika teorier som ligger till grund för uppsatsen, samt två kvalitativa 

intervjuundersökningar, samt sekundär information från statistik och kvantitativa 

undersökningar ligger till största delen som grund för framtagandet av analys- och 

slutsatsavsnittet.  
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Resultat och slutsatser:  

Globaliseringen i Sverige har ökat markant de senaste tio åren, genom både inträdet i EU, 

Europeiska Unionen, men även ett ökat användande av datorer. I och med ökad globalisering 

så utvecklades tekniken och möjligheten till en ny form av spelandet, samtidigt som spelandet 

blev allt mer socialt accepterat.  

 

Det nya beteendet och intresset för Internet hos svenskar, samt ett antal svenska entreprenörer 

med god kunskap om den svenska spelmarknaden, medförde i skapandet av nya 

marknadsutrymmen. De nya marknadsutrymmena innebar att utländskt ägda bolag via 

Internet kunde nå svenska spelare. Därigenom möjliggjordes en ny typ av oreglerad 

spelmarknad med allt fler konkurrenter.  

 

Idag är diskussionerna om vad som kommer att hända med den svenska spelmarknaden 

många. Är vi på väg emot en avveckling av det svenska spelmonopolet, eller är vi snarare på 

väg mot en mer skärpt svensk lagstiftning? Alternativt, följer vi efter det som hände i 

Frankrike – nämligen att lagstiftningen blev mer global och att spelbolagen tvingas arbeta 

med licenser? Författaren tror att Sverige kommer att få en alltmer skärpt lagstiftning som 

arbetar med spellicenser och ett ökat spelansvar, för att motverka problem med spelberoende 

och osunt spelande.  
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Abstract 
 

Title:  The way towards a lost Swedish gambling monopoly?  

Author:  Therese Hultman, 850910-4942 

Tutor:  Christer Norr 

 

Keywords:   
Gambling market, governmental monopoly, monopoly, competition, competitive advantages, 

strategy, social responsibility, customer relationship 

  

Context and problem:  

The Swedish gambling market has been a monopoly since the mid nineteenth-century. The 

main reason for the monopoly situation was the Swedish public health; the problems which 

could appear from too much gambling.  

 

This regulation resulted in a total stop for all kind of gambling during 50 years. After this, the 

first lottery permission was given to a governmental owned corporation, which is today called 

Svenska Spel. During the twentieth-century was the Swedish gambling market strictly 

regulated, with a lottery permission requirement to exist, and only a few lottery permissions 

were given. During the 1970s the Swedish state started a corporation called ATG to secure the 

trot and gallop sports long-term economical conditions. Later also the non-profit associations 

were given lottery permissions with the motivation that parts of the company’s profit are 

given back as charity.  

 

During the twentieth-century end, and the beginning of the twenty-one-century, some 

entrepreneurs found an unregulated part in the Swedish law. This means that the Swedish law 

does not forbid corporations abroad to reach Swedish gamblers over Internet – and this have 

been well used by a number of firms the last couple of years; this has resulted in a 

misalignment of the Swedish gambling monopoly which should prevent people from the 

problems which may occur from too much gambling. 

 

Problem definition:  

 How has the Swedish gambling market changed?  

 Which consequences have these changes resulted in?  

 

Purpose:   
The purpose with the thesis is to see which opportunities there are, if there are any, for the 

Swedish gambling monopoly (as it looks like today) to survive in the more and more 

globalize atmosphere we live in.  

 

Delimitation:  

The thesis is only covering the Swedish, regulated and unregulated, gambling market, and is 

only relating to the Swedish lottery law (Lotterilag 1994:1000). Furthermore, interviews have 

been conducted with Svenska Spel and ATG, the two main actors on the regulated gambling 

market; this decision was taken since the companies on the unregulated market were not 

willing to take part in any interviews.  
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Method:   

This thesis is using both the theory and the empirical data, and both qualitative and 

quantitative research methods have been used. The chosen theories, and the two interviews, as 

well as the secondary information from statistics and quantitative research are the base for the 

analysis and the conclusion.  

 

Result and conclusions:  

The globalisation in Sweden have had a sharp increasing trend the  last ten years, both 

because of Sweden entering EU, the European Union, but also an increase in the usage of 

computers. The result from this is a development of the technology, and the possibility to a 

new kind of gambling. At the same time has gambling been more and more socially accepted. 

 

The new behaviour and interest for Internet usage among the Swedish population, together 

with a number of Swedish entrepreneurs with good knowledge about the Swedish gambling 

market, resulted in creation of new market space – which in theory is referred to “a blue ocean 

strategy”. The new market space represented an opportunity for foreign companies to reach 

the Swedish gamblers online; with that, a new kind of gambling market had been created with 

many more competitors.   

 

The discussions regarding in which direction the Swedish gambling market is towards today 

are several. Are we going towards a termination of the Swedish gambling monopoly, or 

towards a sharpening of the Swedish legislation? An alternative is a development similar to 

France – that the legislation became more global, urging the gambling companies to work 

with licenses? The author’s opinion is that Sweden is going towards a more controlled 

legalisation working with licenses with a bigger responsibility for the companies, to avoid 

problems with gameaholic and peccantly behaviour.  
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1. INLEDNING 
I det inledande kapitlet presenteras det valda studieobjektet för läsaren, samtidigt som mål 

och syfte med uppsatsen klargörs. 

 

1.1 Introduktion 

Att den svenska spelmarknaden är reglerad är nog inte någon nyhet för någon. Denna 

reglering, såsom den är skriven idag, innebär att Sveriges Riksdag har beslutat att enbart ett 

fåtal aktörer (ideella organisationer, se nedan) skall få konkurrera på spelmarknaden, och att 

dessa skall ha tillstånd av Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen agerar en så kallad central 

tillsynsmyndighet och är placerad under Finansdepartementet. Till grund för denna 

spelreglering ligger omsorgen om den enskilda personen och dennes förutspådda, både 

ekonomiska och sociala problem som kan uppstå vid spel om pengar.  

 

Det var redan mot slutet av 1700-talet som de första åsikterna om en reglerad spelmarknad 

hördes. Anledningen till detta var främst att de lägre klassernas medborgare spelade bort den 

lilla inkomst de hade på diverse lotterier. Detta resulterade i att ett svenskt spelmonopol för 

alla typer av turspel inrättades 1840, och ett totalförbud för kasinon infördes 1846. Det tog 

cirka 50 år, till 1896, innan Penninglotteriet (en del av nuvarande Svenska Spel) fick tillstånd 

att driva lotterier, och till 1980 innan Tipstjänst (ena parten av nuvarande Svenska Spel) fick 

tillstånd att bedriva Lotto. Beträffande kasinon öppnades det första, av hittills fyra, nationella 

kasinot i Sundsvall 2001 av Svenska Spel.
1
  

 

Under 1920-talet kom en annan frågeställning på tal, nämligen om tipset skulle tillåtas eller 

ej.  Tippning var då en olaglig spelform, då det medförde en risk att folk blev lurade. Men 

efter att spelformen blev alltmer populär och efterfrågan på en ny reglering var av folkligt 

intresse så blev det rättegångar där den svenska riksdagen var tvungen att besluta om tipset 

skulle förbli olagligt eller om det skulle legaliseras. Det beslutades att det privata bolaget 

Tipstjänst skulle få tillåtelse att som enda aktör bedriva tipset, och att vinsten skulle tillfalla 

idrotten.
2
  

 

                                                 
1
 Rent spel, Svenska Spel 

2
 Ibid. 
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Andra debatter som uppstått kring den svenska spelmarknaden är dels pokerdebatten, men 

även den om värdeautomater, de så kallade enarmade banditerna. Pokerdebatten fick sitt 

genomslag främst under 1950-talet då det framkom att många, främst män, söp och spelade 

bort sin förmögenhet på poker. Återigen kom debatten om den svenska folkhälsan; huruvida 

det var försvarbart att tillåta ett spel där risken var att spelandet övergick från nöje till osunt 

spelande och en tendens till missbruk. Debatten gällande värdeautomater ifrågasatte också om 

för mycket spelande hade en negativ effekt på folkhälsan. Detta resulterade i att ett 

totalförbud på alla värdeautomater infördes år 1979, men knappt 20 år senare kom 

automaterna tillbaka men handhas då av statligt eller folkrörelse ägt spelbolag med särskilt 

spelansvar. Även vinsten för dessa spel tillföll idrotten.
3
  

 

Hur lotterier regleras i Sverige, idag, finns reglerat i två lagstiftningar kring;
4
  

 Lotterilagen (1994:1000)  

står för den generella regleringen av all lotteriverksamhet i Sverige; alltifrån 

tillstånd att driva lotteriet, till vinståterbetalningsandelar, åldersgränser osv., 

men lagen definierar även vad ett lotteri är. 

 Kasinolagen (1999:355)  

fokuserar på kasinon med internationella spelregler.  

 

Spelmarknaden har också påverkats av andra förändringar. Med tiden har naturligtvis svenska 

folkets intressen, sociala beteende, samt den teknologiska utvecklingen förändrats. Detta 

ligger i sin tur till grund för hur marknader förändras och utvecklas, i detta fall i synnerhet 

spelmarknaden. Människors intresse för och användning av datorer och Internet har ökat 

markant de senaste 20 åren, vilket också möjliggjorde att en ny spelmarknad kunde öppnas 

och rikta sina spel över Internet till svenska spelare. Globala förändringar sker ständigt på 

olika sätt; till exempel så har levnadsstandaren ökat, och likaså människors efterfrågan och 

trender i samhället, vilket har resulterat i att vi människor ställer allt högre krav på välfärden 

idag än för exempelvis 10 år sedan.  

 

Vi lever i en allt mer globaliserad värld, och därför utvecklades också nya former av 

företagsintressen. Företag kunde jobba internationellt snarare än enbart nationellt, vilket också 

har påverkat den svenska spelmarknaden. För spelmarknaden innebar det nya företagsintresset 

                                                 
3
 Ibid. 

4
 Spelmarknaden beskriven av Lotteriinspektionen (http://www.lotteriinspektionen.se/)  

http://www.lotteriinspektionen.se/
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att spelverksamheter utanför Sveriges gränser, med bas till exempel på Malta eller i Gibraltar, 

startades, vars syfte var att nå de svenska spelarna över Internet, och då också utan att ett 

lotteritillstånd från svenska myndigheter behövdes. Grundregeln är då att bolaget inte är både 

registrerat i och drivs från Sverige, utan att det är registrerat i ett annat land med en liberalare 

syn på spel i vilket det får ett speltillstånd. Via Internet riktas lotteriet till den svenska 

marknaden och undgår därmed de krav som den svenska lagstiftningen ställer. En följd av 

utvecklingen på spelmarknaden var att Internetspel legaliserades för samtliga spelaktörer, på 

den reglerade spelmarknaden, år 2002. 

 

Ökningen av lotterier som riktar sig till svenska spelare skedde främst då Malta 2004 gick 

med i EU (Sverige gick med 1995), och samtidigt införde en ny fördelaktig spellagstiftning. I 

stora drag innebar den nya lagstiftningen att alla typer av spel på alla olika typer av 

plattformar är tillåtna. Spelen kategoriseras in i fyra grupper; Internetkasinon och lotterier, 

sportvadhållning, nätpoker och oddsbörser, samt spelnätverk. De olika spelbolag som finns är 

närmare beskriva i appendix.  

 

Överlag kan man kalla Malta, som Dagens Industri även valde att kalla ön, ”nätspelets ö”. 

Idag är spelindustrin en av Maltas viktigaste näringsgrenar, och exempel på bolag som är 

svenskägda på Malta är Betsson och Unibet.
5
  

 

1.2 Problemdiskussion 

Den svenska spelmarknaden kan kort sagt beskrivas som en marknad som ”ofrivilligt” har 

tvingats genomgå stora förändringar under de senaste 10 åren. Grunden är att Svenska Spel, 

ATG och Folkrörelsen genom statliga regleringar skall ha monopol, men även att ideella 

organisationer för sin verksamhet kan driva lotterier i mindre skala. Dock upptäckte ett antal 

personer en affärsmöjlighet i och med att Sverige gick med i EU och därför kunde kringgå 

lagen; att över Internet nå oss svenskar med både nya och gamla typer av spel. Dessutom har 

möjligheten att driva rikslotterier via ett serviceföretag blivit mera allmänt än tidigare då fler 

aktörer kommit in på marknaden.  

 

Trots detta nya fenomen, med Internetspel och utländska företag, säger sig Svenska Spel, 

ATG och Folkrörelsen fortfarande ha monopol på den svenska spelmarknaden, och 

                                                 
5
 ”Maltas ess – Svenskarna tar över Medelhavets spelkoloni” artikel från DI Ego, nummer 1, 19 februari 2007 
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regleringen fortsätter att existera på samma sätt/villkor som tidigare. Detta har naturligtvis 

väckt ett stort både nationellt och internationellt (inom EU) intresse, från såväl allmänheten 

som forskare.  

 

Haris Huric och Johan Noréns tar i sin magisteruppsats från 2007, ”Avreglering av det 

svenska spelmonopolet – hur påverkas aktörerna på marknaden?”
 6

, upp den, då, aktuella 

tvisten som uppstått mellan den franska lagstiftningen och Unibet. Unibets VD Petter 

Nylander blev anklagad för att ha brutit mot den franska lagstiftningen genom att via Internet 

rikta sina speltjänster till fransmännen, något som då ansågs strida mot fransk lagstiftning. 

Vidare redogör författarna för att EU varit mer intresserade av att tvinga de medlemsländer 

om fortfarande försvarar sina spelmonopol, där Sverige och Frankrike var två av länderna att 

öppna upp spelmarknaden för konkurrens.
7
 I mars 2009 kunde Affärsvärlden meddela att 

Frankrike tagit fram ett förslag för att öppna upp spelmarknaden på Internet för privata 

aktörer. Det diskuterades om att landet skulle införa en femårig licens för sport- och 

pokerspelande online, dock skulle lotterier och olika typer av maskinspel (enarmade banditer 

etc.) fortfarande stå under statlig kontroll. Men för de privata aktörerna skulle detta också 

medföra att det skulle vara lagligt att marknadsföra sig i Frankrike, något som Unibets VD 

Petter Nylander uttalar sig om i en positiv väg. 
8
 

 

Den utveckling som vi har sett i Frankrike kan med stor sannolikhet även bli resultatet för 

Sverige. Den 11 januari 2009 inleddes nämligen en rättegång mellan staten och Unibet om 

spelannonsering i svensk media. Unibet menar att spelreklam inte har några effekter på 

folkhälsan, och anser att lotterilagen är olaglig då den inte överensstämmer med EU lagen.  

Statens ombuds (JK:s) främsta argument är att ”spelande ska ske i statligt kontrollerade bolag 

för att skydda allmänheten mot bedrägerier och spelberoende”.
9
 

 

Ur en vetenskaplig aspekt anser författaren att det är av intresse att undersöka hur 

spelmarknaden utvecklats de senaste åren i och med bland annat ökad globalisering och vad 

detta föranlett i. Spelmarknaden har blivit större med internationella aktörer och med nya 

                                                 
6
 ”Avreglering av det svenska spelmonopolet – hur påverkas aktörerna på marknaden?”, Huric H. & Norén J. 

(2007) 
7
 Ibid. 

8
 ”Unibet ser framemot nya franska spelregler” http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article532192.ece 

9
 ”Är lotterilagen olaglig? http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article704972.ece  

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article532192.ece
http://www.affarsvarlden.se/affarsjuridik/article704972.ece
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förutsättningar, men trots det har Sverige kvar den reglerade svenska spelmarknaden som står 

under svensk monopolistisk lagstiftning.  

 

1.3 Syfte och målformulering 

Syftet med uppsatsen är att se vilka möjligheter det svenska spelmonopolet har att kunna 

fortsätta som tidigare i en allt mer globaliserad värld, och som en del av EU. Författaren vill 

utvärdera vad som hänt på den svenska spelmarknaden och de förändringar som skett av den 

reglerade spelmarknaden, spelmonopolet, i försök att överleva både ny teknik men också den 

nya konkurrensen från utländska spelaktörer via Internet. En viktig frågeställning som 

författaren ställer sig är ifall folkhälsan verkligen håller som huvudsyfte till varför Sverige 

skall behålla spelmarknaden som en monopolistiskt reglerade marknaden? Det är samma 

frågeställning som vi tvingades besluta om vad gäller den monopolistiskt reglerade 

spritmarknaden. 

 

Målet med uppsatsen är att undersöka de mest påtagliga förändringarna på den svenska 

spelmarknaden, som har resulterat i en lagstiftning som inte längre stämmer överens med 

verklighetens utseende och ett alltmer ifrågasatt spelmonopol. De främsta förändringar som 

skett ligger i hur spelandet, marknadens utseende och konkurrenssituationen förändrats över 

de senaste tio åren. Författaren har intervjuat de två största aktörerna på den svenska reglerade 

spelmarknaden – Svenska Spel och ATG – med syfte att ta del av deras åsikter och 

erfarenheter. Författaren förväntar sig att kunna redogöra för åt vilken riktning som det 

svenska spelmonopolet är på väg; en avreglering eller en mer skärpt lotterilagstiftning.  

 

För att nå fram till syftet och målet så kommer författaren fastslå vad som gäller avseende 

spellagstiftningen i Sverige, och ge exempel på vad som har förändrats på spelmarknaden 

utifrån PESTL-modellen; marknadens utseende - med ett stort mörkertal för 

marknadsandelarna som tillhör aktörerna på den oreglerade spelmarknaden -, samt individers 

beteendemässiga förändringar. Författaren vill också utreda hur de aktörer som befinner sig på 

den svenska reglerade spelmarknaden kan fortsätta på samma sätt trots ny form av konkurrens 

från nya aktörer, de utlandsägda spelföretag, samt ny teknologi.  
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1.4 Problemformulering 

Med ovanstående problemdiskussion och syfte som grund har författaren utvecklat följande 

frågeställningar: 

1. Hur har den svenska spelmarknaden förändrats?  

Utgångspunkten är de drivkrafter som har påverkat den svenska spelmarknaden 

2. Vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska spelmonopolet? 

 

1.5 Avgränsningar 

Författaren har valt att avgränsa sina studier till att enbart omfatta den svenska 

spelmarknaden. Från början hade författaren för avsikt att jämföra den svenska 

spelmarknaden med något annat lands spelmarknad, men för att få en djupare och mer 

kvalitativ uppsats valde författaren att fokusera enbart på Sverige. Beslutet togs då Sverige är 

ett av de få länder som fortfarande säger sig ha ett spelmonopol, men samtidigt inte ha någon 

reglering på plats för att motverka de utländska aktörerna att ta sig in på marknaden. 

 

Författaren har avgränsat sin studie genom att inte gå in på de olika svenska partiernas åsikter 

om det svenska spelmonopolet, då författaren inte anser att det är helt relevant då målet är att 

fastslå vilka omvärldsfaktorer som påverkat spelmarknaden. Författaren diskuterar även det 

svenska spelmonopolet och denna lagstiftning, alltså inte något annat lands spelmonopol, 

därför har denna uppsats fokus på det svenska spelmonopolet. 

 

Vidare fick ett ofrivilligt ställningstagande göras. Från början ville författaren undersöka den 

oreglerade spelmarknadens aktörers åsikter om det svenska spelmonopolet, och hur dessa tog 

sig in på den svenska reglerade spelmarknaden och dess spelmonopol, samt deras 

förväntningar om framtiden vad gäller spelmarknaden i Sverige och dess lagstiftning. 

Dessvärre var de aktörerna inte villiga att besvara författarens intervjufrågor. Istället 

genomfördes två intervjuer, en med Svenska Spel och en med ATG.   
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1.6 Disposition 

Kapitel I.  Inledning – Introduktion 

  – Problemdiskussion 

– Syfte och målformulering 

– Problemformulering 

– Avgränsningar 

– Disposition 

– Ordlista spelmarknaden 

 

Kapitel II. Teori Hur marknader förändras:  

  – Marknads livscykel 

  PESTL: 

  – Politiska: Monopol vs Marknad 

  – Ekonomiska: Konkurrenskrafter 

  – Sociala: Spel via Internet, folkhälsan 

  – Teknologiska: E-handel  

  – Lagliga: Sveriges Rikes lag; Lotterilag samt ett 

europeiskt perspektiv av det svenska spelmonopolet 

   Vad är en strategi: 

  – SWOT analys 

   – Blue Ocean Strategy 

   Teoretisk undersökningsmodell 

 

Kapitel III.  Metod – Val av ämne och studieobjekt 

  – Metodologiska överväganden 

   – Primärdata och Sekundärdata 

   – Källkritik 

       

Kapitel IV. Empiri  – Intervju ATG 

  – Intervju Svenska Spel 

  – Spelmarknadens utveckling och trender över de  

  senaste tio åren 

 

Kapitel V.  Analys  – Hur har den svenska spelmarknaden förändrats? 

– Vilka konsekvenser har detta orsakat för det  

svenska spelmonopolet? 

    – Sammanfattning av spelmarknadens utveckling 

 

Kapitel VI. Slutdiskussion  

Kapitel VII. Rekommendationer till fortsatt forskning 

Kapitel VIII. Källförteckning 

 

 

Figurförteckning 

 

Figur 1 Porters fem grundläggande konkurrenskrafter och PESTL-modellen s.23 

Figur 2 Porter: företagens strategiska ställningstagande – three generic strategies s.34 
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Figur 3 Hur företag hittar och utvecklar nya blåa laguner (orörda marknadsandelar) s.36 

Figur 4 Författarens modell av teoretisk undersökningsmodell s.40 

Figur 5 Modell av metodansats: beskriver utgångspunkt vid induktiv, deduktiv och 

abduktiv metodansats 

s.42 

Figur 6 Slutsatsmodell: Faktorer som har påverkat den traditionella svenska 

spelmarknaden  

s.70 

 

Diagramförteckning 

 

Diagram 1 Spelutgifter i förhållande till hushållens disponibla inkomst (år 2005-2007) s. 54 

Diagram 2 Procentuella marknadsandelar för den reglerade spelmarknaden år 2005 s. 55 

Diagram 3 Procentuella marknadsandelar för den reglerade spelmarknaden år 2007 s. 55 

Diagram 4 Utvecklingen under åren 2000-2007 för de spel som omsättningsmässigt var de 

största under år 2007 (belopp i miljoner kronor) 
s. 57 

 

 

Appendix 

Appendix 1   Bakgrund Vilka aktörer finns på den svenska spelmarknaden? 

  – Aktörer med (svenskt) lotteritillstånd 

  – Aktörer utan (svenskt) lotteritillstånd 

Appendix 2 Intervjuformulär Intervjuformulär ATG och Svenska Spel 

 

 

1.7 Ordlista spelmarknaden 

LOTTERI 

Med ett lotteri avses, i svensk spellagstiftning, en verksamhet där en eller flera deltagare, med 

eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna 

kan få. 

Exempel på några olika typer av lotterier:  

- Lottning - det först öppnade rätta svaret vinner; att slumpmässigt dela ut en vinst till 

någon som till exempel lämnar sitt visitkort i en burk, besöker en webbplats, svarar på en 

enkät, blir samtal nummer fem som ringer in. 

- Gissning - ange ett visst datum när någon händelse kommer att inträffa eller hur fort en 

viss händelse sker, hur många bönor det är i burken och så kallade lägsta budauktioner där 

deltagaren genom gissning lägger det lägsta unika krontalet med mera. 

- Vadhållning – totalisatorvadhållning vid hästtävlingar, vadhållning vid idrottstävlingar 

med mera. 
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- Marknads- och tivolinöjen – exempelvis ringkastning, bollkastning, pilkastning. Dessa 

behöver inte anordnas i traditionell marknadsmiljö för att klassificeras som lotteri utan det 

handlar om att spelet som sådant kan inordnas under begreppet marknads- och tivolinöje. 

- Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande 

spel. 

 

BING0SPEL 

Med bingospel avses, i svensk spellagstiftning, ett lotteri 

1. som förutsätter att deltagaren är närvarande på spelplatsen och där köper en bingobricka, 

2. där vinstmöjligheterna är beroende av om de nummer som dras sammanfaller med numren 

på bingobrickan, och 

3. där deltagaren genast gör anspråk på sin vinst. 

 

AUTOMATSPEL 

Med automatspel avses, i svensk spellagstiftning, spel på mekaniska eller elektroniska 

spelautomater. 

I lagen avses med 

1. varuspelsautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av varor och där 

vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen, 

2. penningautomat: en spelautomat som betalar ut vinst i form av pengar och där 

vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen, 

3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter 

eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen. 

 

KASINOSPEL 

Med kasinospel avses, i svensk lagstiftning, roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande 

spel som anordnas i lokaler vilka huvudsakligen används för detta ändamål (ett kasino). 

 

ROULETTSPEL 

Roulette är i grunden ett hasardspel som spelas i nästan varje casino. Termen roulette betyder 

”litet hjul” på franska, och är ett av de mest populära casinospelen idag. I spelet kan spelare 

satsa på vilket nummer som helst som finns på hjulet, och om bollen stannar på numret, så 

vinner den spelare som har satsat på det vinnande numret. Ett alternativ är att satsa på en 

mängd variationer av nummer, eller färg på den vinnande siffran.  
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POKER 

Kortspelet poker, finns även som nätpoker, finns i många varianter och de skiljer sig i fråga 

om t.ex. antalet satsningsrundor och satsningsgränser. Det generella formatet för poker är 

samma för de flesta spelen. När korten är utdelade kan en spelare satsa. Spelare kan syna 

(matcha en insats), lägga sig (välja att inte utnyttja sin hand) eller höja (öka den lagda 

insatsen). Satsandet fortsätter till dess en spelare antingen har höjt eller lagt sig. När alla 

insatsrundor är klara vinner bäst hand potten. 

 

SKRAPLOTTER 

En skraplott är en lottsedel med ett icke transparent ytskikt av plast. Plastskiktet skrapas bort 

från lotten och det visar det sig om det är en vinstlott eller inte. 

 

VADHÅLLNING/BETTING 

Vadhållning (vadslagning; eng. betting) är en överenskommelse mellan två eller flera parter 

att satsa pengar eller annat värde på utfallet av en viss händelse, t.ex. en tävling. 

 

TÄVLING (eller LOTTERI) 

Avgörs ett arrangemang med en prestation som att till exempel skriva en slogan, är det att 

anse som en tävling. 

Är ett arrangemang är ett lotteri eller en tävling? För att göra en korrekt bedömning behöver 

man se till hur de olika graderna av slump och prestation förhåller sig till varandra. 

Ett arrangemang som avgörs med slumpens hjälp är att betrakta som ett lotteri.                                                

Exempel på detta; 

- lottning, om man med lottning får fram vinnaren 

- gissningar av olika slag 

 

ODDSBÖRSER 

En oddsbörs är en plats där personer träffas för att spela mot varandra, istället för mot en 

traditionell bookmaker, och där webbsajten fungerar som en förmedlare mellan parterna för 

placering av vad. 
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2. TEORI 

Detta kapitel behandlar de olika teorier som har ansetts vara av betydelse för förståelsen av 

denna studie och dess frågeställning. Teorin har målet att ge läsaren en ökad förståelse för 

valt problemområde. 

 

Läsaren kommer inledningsvis presenteras för teorier rörande marknader, hur dessa utvecklas 

med tiden men också hur de utvecklas när ny konkurrens både i form av konkurrenter, ny 

teknologi, och andra faktorer som påverkar förutsättningarna på en marknad. Därefter blir 

läsaren introducerad till ett strategiskt avsnitt. Kapitlet avslutas med en presentation av 

författarens teoretiskt utvecklade referensram.  

 

2.1 Hur marknader förändras? 

En marknads livscykel har liknande stadier som en produkts livscykel; uppstart/introduktion, 

tillväxtstadiet, mognadsfasen, och sedan nedgång. Det är av stor vikt att företagen ständigt tar 

temperaturen på marknaden, och att de då behov finns kommer upp med alternativa strategier 

så att organisationen anpassas efter marknaden.
10

  

 

Inledningsfasen: Introduktionsfasen (födseln) av en ny marknad är egentligen en 

tillämpningsperiod.
11

 Det är då som rätt teknologi anpassas och en vision, och ett 

kommersiellt intresse för marknaden skapas. Om marknaden inte lockar kunder så blir det 

ingen marknad.
12

 

 

Fas två: tillväxtstadiet, det är då intresset för marknaden växer. Företaget måste skapa värde 

för konsumenten, och kan även göra vissa teknologiska förbättringar/förändringar. Under 

tillväxten är det många företag som konkurrerar om marknadsandelarna.
13

 

 

Fas tre: mättnadsfasen, då går intresset för marknaden varken markant upp eller ner, och 

företagen kan inte göra några direkt betydande förändringar.
14

 Företagen på marknaden har 

                                                 
10

 “Factors Influencing SMEs’s Choice of Market Expansion Strategy” Frändberg, A. & Kjellman, C. (2004) 
11

 ”Market Life Cycle Innovation” Sørensen, J. (2009) 
12

 Key stages of a market (http://www.marketclarity.co.uk/images/Life_cycle_files/slide0012.htm)  
13

 Ibid. 
14

 ”Market Life Cycle Innovation” Sørensen, J. (2009) 

http://www.marketclarity.co.uk/images/Life_cycle_files/slide0012.htm
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även hittat ”sin” position bland köpare och konkurrenter, och det är svårt för aktörerna att 

påverka priset. I mättnadsfasen så konkurrerar företagen främst om volym via prissättning.
15

 

 

Avslutande fasen: Nedgången då marknadens faktiska existens upphör sker då nya 

marknader/möjligheter har skapats som är mer intressant för konsumenterna och som inte är 

för dyra för att byta till. I denna fas upphör marknaden, alternativt försöker företag på olika 

sätt exempelvis genom innovationer att förlänga livscykeln.
16

  

 

Förutom produktlivscykeln så finns det även branschspecifika cykler. Det är inte bara en 

produkt som utvecklas och kan utsättas för konkurrens, utan även marknader.  

 

2.2 Porters modell för branschanalys – faktorer som påverkar 

konkurrensen på en marknad 

Porters Five Competitive Forces är ett verktyg som ser på omvärlden utifrån en marknadsnivå 

och ser till företagets alla tänkbara konkurrenter och deras strategier; ett så kallat utifrån och 

in perspektiv. Modellen är till stor hjälp vid analysarbetet av attraktiviteten eller värdet av en 

bransch, och bygger på att analysera och identifiera de fem konkurrenskrafterna; etablering av 

nya konkurrenter, köpares förhandlingsstyrka, hot från substitut, leverantörers 

förhandlingsstyrka och konkurrens bland de redan existerande företagen på marknaden. Hur 

konkurrensen utvecklas beror mycket på konjunkturcykler; vid högkonjunkturer blir 

konkurrensen mer aggressiv, men vid lågkonjunkturer är vi mer försiktiga med investeringar.
 

17
  

 

En av de främsta fördelarna med modellen är att den är en marknadsanalys av existerande 

konkurrenters positioner. Företaget kan använda det till sin egen fördel, och på så sätt påverka 

både lönsamhet, attraktivitet och position på marknaden. En annan fördel är att om man har 

gjort en bra konkurrensanalys, så kan företaget även göra en bra SWOT-analys. SWOT 

analysen är en analys av företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot, och den kommer 

att beskrivas mer ingående senare i detta kapitel. 

 

                                                 
15

 Key stages of a market (http://www.marketclarity.co.uk/images/Life_cycle_files/slide0012.htm) 
16

 Ibid. 
17

 Hollensen, S. ”Global Marketing” 

http://www.marketclarity.co.uk/images/Life_cycle_files/slide0012.htm
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2.2.1 Konkurrens bland de existerande företagen på marknaden 

Konkurrens bland de existerande företagen på marknaden sker ständigt, och det är viktigt att 

konkurrensen existerar. Konkurrens är ett viktigt verktyg; dels kan det visa hur vinstgivande 

en marknad är, och dels för att analysera hur företagen konkurrerar.
18

  

 

Huvudsakligen beror rivaliteten på att en eller flera av konkurrenterna känner sig pressade, 

eller ser möjligheter i form av exempelvis marknadsandelar. Företag konkurrerar främst med 

tre faktorer; pris, produktutveckling och genom marknadsföring. Att satsa på att konkurrera 

som prissättare är populärt, speciellt i en stabil marknad, men företaget ska då också ha en 

dominerande position. Marknadsföringsaktiviteter och produktutveckling är vanligast om det 

finns två dominerande företag.
19

  

2.2.2 Etablering av nya konkurrenter 

Etablering av nya företag och innovationer på marknaden ökar konkurrensen. Det krävs dock 

ett kapital för att ha råd att etablera sig på nya marknader, samt stora marknadsföringsinsatser 

från det nya företaget. I regel är det ofta svårt och kostsamt för ett nytt företag att gå in på en 

redan existerande marknad och försöka plocka marknadsandelar, men detta underlättas då 

räntan på eget kapital för branschen är högre än kapitalkostnaden.
20

 Fördel är också om det 

finns något unikt med produkten till exempel ny teknisk lösning, ny design eller liknande.
21

 

2.2.3 Leverantörers förhandlingsstyrka 

Leverantörernas förhandlingsstyrka påverkas mycket efter marknadens utseende och hur stark 

roll köparna har, samt hur många leverantörer som finns på marknaden. Köparna, det vill säga 

företagen, kan minska leverantörers förhandlingsstyrka genom att till exempel efterfråga mer 

standardiserade produkter så att fler leverantörer kan producera produkterna, eller genom att 

köparna hotar att integrera bakåt in i leverantörsledet.
22

  

2.2.4 Köpares förhandlingsstyrka 

Köparna påverkar givetvis marknaden eftersom att de är kunder, de som företagen vill sälja 

till. Det är viktigt för företagen att veta hur medvetna köparna är för vad de köper i fråga om 

                                                 
18

 ”Svenska Spel Be(s)t on Net – ett statligt företags möjligheter att konkurrera på en ny marknad” Deyer, M. & 

Lindén, C. & Senator, M. (2007) 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
21

 Porter, M. E. ”Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 
22

 Porter, M. E. ”Competitive Strategy – Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 
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kvalité och service. Men det handlar även om kunderna lätt kan köpa hos en konkurrent, samt 

vilket värde företagets produkter eller tjänster bringar för konsumenterna.
23

 Köparnas 

förhandlingsstyrka är högre i följande fall:
24

 

 Då köparna påverkar kraven på företaget, och företagets utbud 

 Produkterna är standardiserade eller odifferentierade, med andra ord kan inte 

företaget stå ut med något unikt 

 Då kunden har god kännedom om företagets priser och kostnader 

2.2.5 Hot från substitut 

Substitut är ett av de mest överhängande hoten för de allra flesta företag, speciellt för företag 

med en unik produkt. Därför är det viktigt för företag, speciellt de med något unikt, att 

försöka förutspå hur riskabel marknaden är för substitut, och hur lätt det skulle vara för 

kunderna att gå över till substitutet. Dessutom, om detta skulle inträffa, är det viktigt att veta 

hur och i vilken utsträckning som företaget skulle förlora. För det mesta resulterar ett inträde 

av ett substitut att industrins attraktivitet och lönsamhet sjunker eftersom de tvingas sänka 

priset då en del av köparna lockas att köpa substitutet istället, eller om substitutet erbjuder en 

produkt av högre kvalité.
25

 

 

2.3 PEST analys 

PEST analysen tar upp de omvärldsfaktorer som på olika sätt påverkar ett företag och dess 

marknad. PEST analyser används främst för att öka förståelsen både då marknaden växer, 

men också då den avtar, samt för att förstå var företaget står och vart de är på väg. 

Omvärldsfaktorerna brukar även användas för att komplettera Porters modell över de fem 

konkurrenskrafterna (se kapitel 2.2).
26

  

 

Porter talar om fyra olika omvärldsfaktorer; de politiska faktorerna, de ekonomiska 

faktorerna, de sociala faktorerna, samt de teknologiska faktorerna. Det finns också olika 

utbyggnader av PEST analysen, exempelvis PESTL där de lagliga faktorerna behandlas 

speciellt. För uppsatsen kommer PESTL att användas då de lagliga faktorerna anses vara 

mycket viktiga för denna studie.  

                                                 
23

 Ibid. 
24

 Hollensen, S. ”Global Marketing” 
25

 Ibid. 
26

 Dr. Ward, D. “An Overview of Strategy Development Models and the Ward-Rivani Model” 
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De politiska faktorerna är de faktorer som påverkar din strategiska plan, som 

exempelvis handelshinder; om marknaden har ett bestämt monopol/oligopol.
 27

 

 

Därefter har vi ekonomiska faktorerna som exempelvis behandlar ekonomisk tillväxt, 

valuta och inflations rater, samt vilken fas som företaget befinner sig i livscykeln (hur de 

behöver investera etc.).
 28

 

 

S-et i PEST modellen står för de sociala faktorerna och ser till samhällsstrukturen och 

hur målgruppen ser ut och beter sig, samt hur dessa förändras. Den här typen av 

förändringar kan till exempel vara utbildning, livsstil, inkomst, hur välfärden är och så 

vidare.
 29

 

 

Teknologiska förändringar är ändringar i olika tekniker (Internet, mobila tjänster, 

information) men även nya innovationer och utvecklingar av existerande teknologi.
30

 

 

De lagliga faktorerna är de olika lagar som finns och påverkar marknaden.
31

  

 

                                                 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
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Figur 1: Porters fem grundläggande konkurrenskrafter och PESTL-modellen

3233
 

2.3.1 P – Politiska 

Monopol betyder, på grekiska, att någon; ett företag, en sammansvärjning eller en grupp, äger 

rätten till ensamhandel/kontrollerad handel.
34

 

 

Att ett företag eller en sammanslutning äger en monopolistisk rätt kan skapas genom att sätta 

upp olika etableringshinder, men det kan även bero på att ett företag eller en sammanslutning 

äger stordriftsfördelar som täcker upp hela marknadens behov.
35

 Med andra ord betyder 

monopol, i termer utifrån en marknadsform, att det endast finns en säljare på marknaden och 

att säljaren är ensam om produkten eller tjänsten; alltså att det inte finns någon konkurrens 

eller några närliggande substitut.
36

  

 

Det finns tre sorters monopol; de naturliga monopolen, de faktiska monopolen och de 

rättsliga/legala monopolen:
37

 

 Naturliga monopol skapas på de marknader som det är i stort sett omöjligt att 

åstadkomma mångfald på. Detta gäller speciellt för infrastruktur som kräver stora 

                                                 
32
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Potentiella nya konkurrenter 

Substitut 

Leverantörer Köpare Marknads konkurrens 
Konkurrens bland de 

existerande aktörerna – 

prissättning, marknadsföring, 

produktutveckling  

Hot från nya konkurrenter – störst 

då räntan på EK är större än 

kapitalkostnaden, kapitalbehovet 

för att inträda marknaden  

Leverantörernas förhandlingsstyrka – 

antal leverantörer och kostnad att 

byta leverantör 

Hot från substitut – störst 

då kundens pris förblir 

desamma eller produkten 

är av högre kvalité 

 

Köparnas förhandlingsstyrka – hur 

enkelt det är att byta för kunden; 

priskänslighet+varumärkebyggnad 

Politiska och Lagliga 

faktorer (P och L i PESTL) 
Politiska faktorer – Monopol 

(handelshinder)  

Lagliga faktorer– Svensk 

lotterilagstiftning 

 

Sociala faktorer 
(S i  PESTL) 

Sociala faktorer – Spel via 

Internet (substitut till fysiskt 

spelande) & folkhälsan 

 

Teknologiska faktorer 
(T i  PESTL) 

Teknologiska faktorer – E-handel 

(utvecklad teknologi - underlätta köp) 

 

Ekonomiska faktorer 
(E i  PESTL) 

Ekonomiska faktorer – 

Konkurrens & konjunkturcyklar 
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investeringar eller om ett företag äger eller kontrollerar tillgången av en naturresurs. 

Exempel på naturliga monopol är Banverket men även Svenska Kraftnät.  

 Faktiska monopol är den monopolistiska situation där företaget behöver ta hänsyn till 

hur de själva hanterar sin monopolistiska maktposition på marknaden, då de besitter en 

dominant position, så att de inte bryter mot regleringar kring detta. Dessa regleringar 

kan till exempel vara att det eller de existerande företag som har ett faktiskt monopol 

kommer överens om att dessa skall förhindra inträde av nya konkurrenter på 

marknaden. Exempel på den här typen av monopol är stuveriverksamhet i hamnar, 

men även produktionen av socker.  

 Rättsliga monopol uppkommer via lagstiftning och tillåter ett statligt företag att vara 

ensam på sin marknad och bedriva någon form av försäljningsverksamhet. Den mest 

förekommande anledningen till att bedriva legala monopol är att staten skall ha 

kontroll över folkhälsan. Till den här kategorin av statligt reglerade monopol hör 

exempelvis det svenska spelmonopolet som är företrätt av Svenska Spel, ATG och de 

ideella föreningar som tillåtits lotteritillstånd, men även Sveriges vin- och 

spritmonopol som representeras av Systembolaget. 

 

Motsatsen till monopol är marknad, och en marknad är en plats där säljare (det finns mer än 

en existerande) och köpare möts för handel av en vara eller tjänst. Någon form av 

arrangemang har genomförts för att underlätta för parterna (köpare och säljare) att komma i 

kontakt med varandra, och på så sätt möjliggöra handel. Karakteristiskt är att priset styrs av 

det utbud och den efterfrågan som finns på marknaden.
38

 Vid ett monopol så är det enbart en 

säljare som finns/får verka på marknaden. Orsaken till detta kan vara alltifrån välutvecklad 

teknologi, patent, eller ett lagstiftat monopol. Däremot har ofta dessa monopolistiska 

marknader en stor efterfrågan, alltså ett stort antal potentiella köpare.
39

  

2.3.2 E – Ekonomiska 

Konkurrensens utveckling påverkas av våra konjunkturcykler som i sin tur har ekonomisk 

påverkan. Vid högkonjunkturer så blir konkurrensen mer aggressiv, eftersom alltfler företag 

vågar och vill ge sig in på marknaden. Däremot vid lågkonjunkturer så är vi mer försiktiga 
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med investeringar (och inte panikspelar), och konkurrensen avtar och företagen satsar mer på 

kundlojalitet.
 40

  

 

Vad gäller spelande under låg- respektive högkonjunkturer så visar marknadens historik att 

spelande ökar vid lågkonjunkturer, vilket i sin tur blir en samhällsekonomisk fråga om 

spelarna inte kan kontrollera sitt spelande och hamnar i ett spelberoende. I riskzonen för 

spelberoende finns också människor med sämre ekonomi, samt ungdomar.
41

 

2.3.3 S – Sociala 

Fram till 90-talet så handlades spel hos olika spelombud, och spelandet var planerat till en 

viss plats och tid för exempelvis dragningar eller lopp. All försäljning av spel samt spelandet, 

kontrollerades av Lotteriinspektionen, och följde Lotterilagen i Sveriges Rikes Lag.  

 

Förr var spelande inte alls lika accepterat som det är idag. Spelandet, både hur människor 

spelar och var människor spelar, har genomgått stora förändringar vilket också medfört till en 

förändrad syn och attityd; människor är mer öppna med sitt spelande.  

 

Spel via Internet har inneburit en ny mötesplats för spelare och spelbolag, och det folkliga 

sociala intresset blev genom Internets uppkomst enormt. Många spelare såg fördelar med 

Internet; att kunna spela på ett mer lättillgängligt sätt, och i stort sett närsomhelst. Detta 

resulterade i att människor också spelade allt oftare, och att spelproblem blev allt vanligare då 

spelbolagen på den oreglerade marknaden inte står under svensk reglering och därför kan 

locka med exempelvis högre vinster.
42

 

2.3.3.1 Folkhälsan och spelberoende 

Människan kan bli beroende av spel, liksom denna kan bli beroende av mycket annat. Idag 

uppskattas 2 procent av den vuxna befolkningen ha problem med sitt spelande. 0,6 procent 

har så grava problem så att deras beteende är ett så kallat spelberoende, och kan tänkas 

behöva hjälp med att lösa sina spelproblem. Folkhälsan är Sveriges motivering för ett bevarat 

spelmonopol och den svenska spellagstiftningen. Folkhälsan innebär att vi ska värna om den 
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enskilde individen så att han/hon inte får problem med, och/eller andra sociala och 

ekonomiska problem till följd av sitt spelande.
43

 

 

Nationalencyklopedin beskriver spelberoende som en typ av impulskontrollstörning, vilket 

betyder att den spelberoende ständigt tänker på tidigare, och självklart även framtida spel. En 

spelberoende person känner sig ofta rastlös och irriterad om han/hon inte kan spela. Om 

spelandet går dåligt så resulterar det i att den spelberoende spelar desto mer. På lång sikt kan 

ett spelberoende skapa stora problem för en person. Problem kan vara att personen utvecklar 

ett introvert beteende, eller ännu värre, begår en kriminell handling för att ha råd med sitt 

spelande eller begår självmord för att ångesten och pressen tar överstyr.
44

 

 

Spelberoende är en form av okontrollerbart missbruk, och kan jämföras med andra typer av 

missbruk som exempelvis alkoholism eller narkotikamissbruk. Likaväl som dessa typer av 

missbruk så kan den spelberoende vara vem som helst. Den gemensamma nämnaren för 

majoriteten av spelberoende är personens syn på sin skicklighet och den egna turen. Det finns 

ingen direkt orsak till varför vissa personer drabbas av sjukdomen spelberoende, hade vi vetat 

det så skulle spelberoendet kunna stoppas långt innan nöjet övergår till tvång.
45

  

2.3.4 T – Teknologiska 

De första idéerna om att erbjuda spel på andra platser än de vanliga fysiska mötesplatserna 

kom redan 1994 då beting, det vill säga att en spelare försöker förutspå utgången av 

exempelvis ett travlopp, via telefon på sporter, bland annat hästsport, erbjöds av en liten 

nation i Karibien. Nästa steg i den teknologiska utvecklingen var att systemet för spel via 

Internet utvecklades 1994/1995, genom att program med syftat att kunna genomföra säkra 

pengatransaktioner online introducerades 1995.  

 

I och med att en spelmarknad uppkom på Internet så hade spelkunderna möjligheten att både 

köpa och spela online, och tjänsterna kom att utvecklas då intresset för den nya typen av 

spelande blev alltmer populärt. Till en början var Internetspelmarknaden olaglig för bolag på 

den reglerade spelmarknaden i Sverige, och spelbolag som via Internet riktade sig med sina 

tjänster till svenska spelare hann etablera sig innan lagen skrevs om och gav tillstånd till 
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spelbolag på den reglerade spelmarknaden, dock skrevs den inte om så till vida att den förbjöd 

spelbolag att via Internet rikta sina spel till svenska spelare.
46

  

 

E-handel, eller elektronisk handel, är en form av handel av produkter och tjänster där säljarna 

och köparna möts över Internet. Tidigare skedde handel i bred utsträckning då köparen och 

säljaren möttes fysiskt.
47

 Till en början var många köpare försiktiga med att handla över 

Internet främst för att många var rädda för att inte bara ge ut information om sig själva (även 

om denna information är krypterad så att inga obehöriga ska kunna ta del av 

informationsutbytet) utan också sina betalningsdetaljer; e-handel innebär främst 

förskottsbetalning med kort.
48

  

 

Köparen kan välja mellan att handla på två olika sätt, det ena sättet kallas för indirekt e-handel 

och det andra direkt e-handel. Indirekt handel innebär att beställningen av varan sker online, 

men betalningen och/eller leveransen sker på det traditionella sättet, det vill säga som vid ett 

fysiskt köp. Vid direkt e-handel däremot så sker allt ifrån beställning, till köp, till leverans 

direkt när transaktionen genomförs.
49

 En mycket betydande faktor för e-handels genomslag är 

säkerheten, främst vid informationsutbytet och det faktiska köpet. En annan medverkande 

kraft är att Internet medför snabbare transaktioner; det blev bekvämt för kunderna att handla 

på ett enklare sätt.
50

 

 

Internets teknologiska utveckling är en viktig byggsten för att överhuvudtaget kunna 

möjliggöra spel på en oreglerad svensk spelmarknad. Internet blev fort ett snabbt och säkert 

sätt att handla spel, men självklart också för andra former av online-tjänster. Eftersom Internet 

har blivit ett effektivt och lättillgängligt, men också ett säkert sätt att handla spel, så visar spel 

på Internet samt köp av spel via Internet en uppåtgående trend.
 51

 

 

Andra positiva aspekter som Internet har betingat företag som erbjuder e-handel är den 

globala närvaron, och en bredare kundgrupp. En nackdel med e-handel, ur företags 

perspektiv, är att den nya typen av handel skapade hårdnande konkurrens då alltfler företag 

bara existerade på Internet marknaden. Detta fenomen är å andra sidan till fördel för kunden 
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som kan ta del av ett större utbud och att priserna ofta pressas då konkurrensen hårdnar, samt 

att kunden lätt kan tillgodose sig all information online.
52

 Konkurrensen är ett betydande hot 

online, köparen är bara ett musklick ifrån en konkurrent och köpen går väldigt snabbt. En 

konkurrent online är inte bara företag i den geografiska närheten, det kan också vara företag 

utomlands.
53

 

2.3.5 L - Lagliga 

2.3.5.1 Vad säger den svenska lagen?  

Redan 1844 uppkom de första bestämmelserna kring lotterier, och dessa har i stort sett blivit 

ändrade tre gånger sedan dess. 1939 ersattes några äldre förordningar av lotteriförordningen, 

och 1982 kom lotterilagen. Den lotterilag som gäller idag kom 1994 (Lotterilag 1994:1000).
54

 

Denna berör tillämpningsområden, definitioner, krav på tillstånd och typgodkännande, vem 

som kan få tillstånd olika typer av lotterier och spel, men även tillståndsmyndigheter, insats- 

och vinstbegränsningar samt straff, tillsyn och kontroll.
 55

  

 

År 1999 kom en annan lag som även denna tangerar den svenska spelmarknaden, nämligen 

Kasinolag (1999:355). Vidare finns även andra bestämmelser beskrivna i Sveriges lagbok 

Sveriges Rikes Lag, dels Lagen om anordnande av visst automatspel (1982:636), men även 

Lag om lotteriskatt (1991:1482).
56

 

 

Lotteriinspektionen är Sveriges tillståndsmyndighet för lotteri, och de agerar även 

förvaltningsmyndighet för frågor rörande spel och lotterier.  För att få bedriva ett lotteri i 

Sverige krävs ett tillstånd som utfärdas av Lotteriinspektionen, vilken sorterar under 

Finansdepartementet. Lotteriinspektionen hjälper staten att se till att lagen kring lotterier 

efterlevs. Den fungerar även som informationskälla till regeringen rörande utvecklingen på 

spel- och lotterimarknaden både nationellt och internationellt.
57

 

 

Lotterilagen (1994:1000) innehåller de bestämmelser som gäller för anordnande av lotterier, 

och är en del av lagtexterna i Sveriges Rikes Lag. Som tidigare nämnts kommer enbart 
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Lotterilag (1994:1000) att vara aktuell i denna uppsats. Kasinolag (1999:355) kommer inte att 

beskrivas ingående. 

 

Enligt 1 § i Lotterilagen beskrivs de tillämpningsområden som lagen berör;
58

 

 

”Denna lag skall tillämpas på lotterier som anordnas för allmänheten. 

Ett lotteri skall anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för 

deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till 

uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen 

eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för 

allmänheten. 

Lagen skall tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, 

tärningsspel och kortspel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i 

förvärvssyfte.” 

 

Detta betyder att samtliga lotterier som anordnas för allmänheten, skall uppfylla de 

bestämmelser som beskrivs i Lotterilag (1994:1000).  

 

Lotterilagen fastställer även vad som avses med ett lotteri, vilket beskrivs i 3 § i 

Lotterilagen.
59

  

 

”Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller 

utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga 

deltagarna kan få. 

Till lotteri hänförs 

1. lottning, gissning, vadhållning och liknande förfaranden, 

2. marknads- och tivolinöjen, 

3. bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och 

liknande spel. 

Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri skall hänsyn tas till 

verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av 

slump som finns i det enskilda fallet. 
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Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel. Lag (1996:1168).” 

 

Som redogjorts för berör lotterier i stort sett alla möjliga olika spelformer, och huvudregeln är 

att lotterier enbart får anordnas efter att ett lotteritillstånd utfärdats.  

 

Vinster från ett lotteri, som enligt svensk lagstiftning måste vara ett slumpmoment, är 

skattefria. Vinster från en tävling däremot bygger enligt svensk lagstiftning på kunskap eller 

prestation i någon form, därför anses vinst från en tävling som inkomst av tjänst och måste 

skattebeläggas därefter. Exempel på beskattning är att vid vinst från Postkodlotteriet så 

behöver inte vinnaren betala skatt på vinstsumman, men däremot om denna vinner i 

Postkodmiljonären skall vinstsumman betalas skatt på.
60

 

2.3.5.2 Lotteritillstånd 

Lotteritillstånd är enligt 9 § lotterilagen ett krav för att få bedriva en lotteriverksamhet i 

Sverige. Lotteritillståndet är väl definierat både vad gäller tid samt område där 

lotteriverksamheten får bedrivas.
61

 

 

Enligt 15 § ges i princip endast lotteritillstånd till en svensk juridisk person som är en ideell 

förening med allmännyttig verksamhet inom landet, inte vägrar någon ett medlemskap, samt 

behöver lotteriinkomster för att bedriva verksamheten. Det finns även ett tillägg i 15 § som 

säger ”...tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än en ideell förening eller en 

juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom 

landet, om det finns särskilda skäl för det.”
62

 

 

Det finns strikta bestämmelser kring de förutsättningar som finns för att få ett lotteritillstånd i 

Sverige, och dessa redogörs i Lotterilag (1994:1000) 16§ som säger;
63

 

 

”Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får ges, om 

1. värdet av vinsterna i lotteriet motsvarar minst 35 procent och högst 50 procent av 

insatsernas värde, 
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2. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet 

bedrivs, och 

3. det kan antas att lotteriet kommer att ge sökanden skälig avkastning och att denna 

kommer att användas för det aktuella allmännyttiga ändamålet. 

Till grund för beräkningen av vinsternas värde, enligt punkt ett, får en bedömning 

läggas av ett sannolikt vinstutfall. Detta gäller för lotterier som har en i förväg 

fastställd vinstplan och som bedrivs i flera län. 

Kravet på skälig avkastning, enligt punkt tre ovan, gäller inte om det finns särskilda 

skäl för annat. 

 

Om lotterna skall säljas i en lottförsäljningsautomat krävs vidare att 

1. en vinstplan är fastställd i förväg, 

2. vinsterna har dragits i förväg inför en av tillståndsmyndigheten godkänd 

kontrollant, och att 

3. automaten inte betalar ut någon vinst. (Införd g. Lag 2001:1045.) Lagar 2002:592, 

2003:346. Förutv. 16 § upphävd g. Lag 2001:1044.” 

 

Med andra ord är vinsterna och beräknandet av dessa av stor betydelse vid givandet av 

lotteritillstånd. Ideella föreningar med lotteritillstånd har strikta regler för vinst som ges, samt 

hur mycket överskott man kan få från lotterier. En ideell förening är en sammanslutning som 

existerar för att gynna medlemmarnas gemensamma ideella intressen och strävanden, och 

dessa är i regel inte ekonomiska intressen. Exempel på ideella föreningar är idrottsföreningar 

och sällskapsföreningar, eller föreningar med klart ideellt syfte.
64

  

 

Som tidigare nämnts kan en ideell förening få lotteritillstånd om de bedriver en verksamhet 

vars syfte är ett allmännyttigt ändamål inom landet, inte vägrar någon ett medlemskap, samt 

behöver lotteriinkomster för att bedriva verksamheten. Det finns även en så kallad 50 

procents regel, denna innebär att en ideell organisation med lotteritillstånd är skyldig att 

utbetala vinster för mellan 35 till 50 procent av insatsernas värde. ”Överskottet”, de resterande 

50 till 65 procenten (beroende på hur mycket som lotteriet ger tillbaka som vinster), skall gå 

till ”ändamålet med den ideella organisationen” (se lotterilag 16 § punkt tre). Exempel på 

kostnader som ligger till grund för ”ändamålet med den ideella organisationen” är 

                                                 
64

 Nationalencyklopedin (www.nationalencyklopedin.se) 

http://www.nationalencyklopedin.se/


32 

marknadsföring och administration med mera. Hur den ideella organisationen väljer att dela 

upp detta är frivilligt. Det finns även ett prejudikat som säger att de ideella föreningarna inte 

får vara ekonomiskt beroende av ett lotteri, och därmed är det för dessa inte tillåtet att 

inkassera mer pengar från ett lotteri än vad övriga intäktskällor ger.
65

 

 

En av huvudanledningarna till att lotterier utan lotteritillstånd, exempelvis Internetspelen på 

den oreglerade spelmarknaden, kan ge större vinstutdelningar än lotterier med lotteritillstånd, 

är att dessa aktörer inte har några specifika krav på vinstutdelningen av insatsernas värde. De 

har inte heller något krav på att ge ett överskott till någon part. Den här typen av lotterier 

behöver bara försäkra sig om att täcka marknadsförings- och administrationskostnader, och 

sedan dela ut resterande medel i form av vinster. 

2.3.5.3 Europeiskt perspektiv av det svenska spelmonopolet 

På den svenska spelmarknaden, som den ser ut idag och har gjort de senaste åren, så innehar 

Svenska Spel (bildades 1997 genom en sammanslagning av Penninglotteriet och Tipstjänst), 

ATG och folkrörelsernas lotterier ett så kallat reellt monopol. Det innebär att näringslivet är 

utestängt från att bedriva spelverksamhet. Spel kan endast bedrivas av ideella organisationer, 

som får speltillstånd på grund av att den ideella föreningen och spelet har allmänna och 

allmännyttiga ändamål. Ett krav är också att en förening inte blir beroende av intäkter från 

spel (max 50 % av intäkterna får komma från spel). Det svenska spelmonopolet kallas även 

ibland för en förbudslagstiftning. 

 

Det svenska spelmonopolet har ifrågasatts sedan Sveriges inträde i EU 1995, och att Sverige 

därmed anses stå under EG-rätten. Idag följer varje medlemsland sina nationella 

spelregleringar, och dessa skiljer sig åt mellan EU medlemsländerna. De nordiska 

medlemsländerna har liknande regleringar med statsägda företag som i princip besitter en 

monopolistisk position. Majoriteten av medlemsländerna har en lagstiftning som säger att 

spelföretagen enbart får sälja spel inom det egna landet. Det finns två länder som har en öppen 

lagstiftning gällande spel, Malta och Storbritannien, vilket betyder att de tillåter näringslivet 

att rikta sina spel både inom och utanför nationens gränser. 
66
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2.4 Vad är en Strategi? 

Till en början användes strategier främst för militära syften, men idag används strategier 

främst i ekonomiska sammanhang. För uppsatsen används det klassiska synsättet av en 

strategi, vilket innebär att en strategi är det tillvägagångssätt som företag väljer för att 

uppfylla sina önskade mål.  

 

Förespråkarna för det gamla tänkandets synsätt av strategi går ut på ett analytiskt tänkande 

och god planering, en förutsättning som grundar sig i att framtiden är förutsägbar. Den kallas 

också för den rationella strategiska ansatsen. Med denna strategi som utgångspunkt så 

utvecklade Alfred Chandler, Igor Ansoff samt Kenneth Andrews egna strategier under 60-

talet. Samtliga satsade på att utveckla en mer sammanhängande strategi som fokuserade på 

vinstmaximering och de åtskilde strategiutveckling och verkställande. Under 60-talet 

utvecklades även portföljanalysen ”Bostonmatrisen” (erfarenhetskurvan) av Boston 

Consulting Group.
67

 

 Chandler (1962) – Strategi och struktur 

Hans strategiska tänkande grundas i den amerikanska ekonomiska historien. Det var 

Chandler som införde begreppet struktur, och hans strategi visade hur nya strategier 

påverkade en organisation och dess styrning.  

 Andrews (1965) – Affärspolitik, och Ansoff (1965) – Företagsstrategi 

Båda fokuserade på att anpassa företagets interna struktur efter omgivningens krav, 

och införde SWOT analysen.  

 

Det omvärldsbaserade synsättet är en utvecklad rationell strategisk ansats som utgår ifrån att 

en strategi handlar om hur och var företaget ska positionera sig för att uppnå maximal vinst. 

Chandler talade om att identifiera behovet av en strategi, och att därefter utforma ett planerat 

och rationellt förhållningssätt. Ansoff, som även går under smeknamnet den strategiska 

planeringens fader, valde ett annat perspektiv att se strategin utifrån – nämligen ett positions 

perspektiv.  Han talade om de fyra olika drivkrafterna; marknadspenetration, 

marknadsutveckling, produktutveckling, och diversifiering, som företagen skulle använda för 

att förändra sin strategiska position. Liknande åsikter hade också Porter senare (1980-talet), 
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men han fokuserade främst på ett företags fem konkurrenskrafter (se avsnitt 2.2 Porters 

modell för branschanalys – faktorer som påverkar konkurrensen på en marknad).
68

  

 

Vidstående figur av Porter, där Ansoffs tänkande 

ligger som grund, redogör för hur företaget ska 

fatta beslut rörande sitt strategiska 

ställningstagande. Det hjälper företag vid 

uppbyggandet av en strategi genom att 1) veta 

hur de ska nå sin strategiska målgrupp, och 2) 

vilken strategi som är bäst för dem att använda. 

Om företaget exempelvis har en låg kostnadsbild 

och bara riktar sig till en mindre målgrupp så ska 

de använda sig av en kostnadsfokuserad strategi, 

men om företaget istället riktar sig till en bred 

målgrupp men samtidigt kan styra prissättningen så ska de istället använda sig av en strategi 

som prisledare.
69

 

 

Vidare har vi Mintzberg som är kritisk till det traditionella synsättet. Mintzberg anser att 

analysen av den strategiska planeringen är för smal vilket resulterar i över formalisering och 

fel fokus. Mintzberg fokuserar istället på att företaget först måste formulera behovet av en 

strategisk förändring för att kunna möjliggöra strategisk effektivitet.
70

  

 

I grund och botten då ett företag sammanställer sina strategier så analyserar de vart företaget 

står idag. Detta kan till exempel vara i termer som vilket mervärde företaget ger sina 

konsumenter, men även styrkan i varumärkets namn, och vilka kompetenser och tillgångar 

företaget har etc. Företaget försöker att uppnå långsiktiga konkurrensfördelar, utifrån en 

SWOT analys.
71

 

 

SWOT analysen är en utvärdering av företaget interna och externa faktorer. Den första SWOT 

analysen framställdes i slutet av 1960 talet av Andrews. Sedan dess har SWOT analysens 
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popularitet ökat, och är ett mycket bra hjälpmedel vid den strategiska planeringsprocessen, då 

den fokuserar på företagets resurser och förmågor i förhållande till konkurrensen.
72

  

 

SWOT analysen ser till företagets interna och externa värde, och fokuserar på fyra olika 

faktorer. Det som är viktigt för ett företag, men också som är utmaningen, är att hitta balansen 

mellan de fyra faktorerna, och att använda dem på rätt sätt.
73

 

 

De interna faktorerna är företagets styrkor och svagheter (strengths och weaknesses). Dessa 

kan antingen bidraga till, eller förstöra företagets värde och används för företagets interna 

analys. Styrkorna för ett företag kan hjälpa till att bygga konkurrensfördelar, och är 

exempelvis ett starkt varumärke eller att se andra potentiella segment. Svagheter är 

exempelvis omorganisering eller bristande intern kunskap.
74

 

 

De externa faktorerna är företagets möjligheter och hot (opportunities och threats). Dessa är 

för företaget de okontrollerbara faktorer från dess yttre miljö som antingen medför ett ökat, 

eller förstört, värde för företaget. Ett företags möjligheter är sådant som medför ökad 

lönsamhet och tillväxt, medan hot kan vara en ny lagstiftning eller oförberedd konkurrens. 
75

 

2.4.1 Blue Ocean Strategy 

En ny form av marknadsstrategi är Blue Ocean Strategy som Kim och Mauborgne presenterat. 

Konceptet är att satsa på så kallade värdeinnovationer. Detta innebär att företagen bygger sin 

marknadsstrategi genom att de ser på eventuell konkurrens med irrelevans, och istället 

använder sig företagen av en marknadsstrategi som innebär att bygga upp nya 

marknadsandelar på en ny obeprövad marknad. Genom värdeinnovationer kan företagen hitta 

nya och outnyttjade marknadsutrymmen, med ingen eller liten konkurrens. Strategin bygger 

på att företag inte kastar sig in där konkurrensen är som hårdast, utan de vinner mer på att 

hitta en ny marknad där de skapar en ny unik sorts efterfråga.
76

  

 

Kim och Mauborgne benämner dessa röda respektive blåa oceaner. På Röda Ocean marknader 

handlar allt om att konkurrera och att överleva konkurrensen, då företaget är inne på samma 
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marknad som alla andra aktörer inom dess marknadsområde. Kunderna är välkända för 

företaget, och likaså den existerande efterfrågan. Marknaden kan främst beskrivas som ett 

slagfält, där chanserna till hög vinst och ökade marknadsandelar är relativt begränsad.
77

 De 

Blåa Oceanerna, å andra sidan, är att företaget skapar ett helt nytt marknadsutrymme där 

konkurrensen är liten, om ens existerande, och ofta helt irrelevant. Vid blåa oceaner måste 

företaget bygga upp en efterfrågan, och lyckas detta är chanserna till höga marknadsandelar 

och växande vinst stora. Genom att hitta en blå lagun kan företaget fokusera samt ha en 

kombinerad marknadsstrategi av både differentiering och låga kostnader.
78

 

2.4.1.1 Utvecklingen av en Blå Ocean Strategi 

Det finns steg som ett företag, som vill hitta 

nya värdeinnovationer eller blåa laguner, 

måste gå igenom. Modellen samt en 

beskrivning nedan fungerar som en hjälp för 

hur företag kan hitta och utveckla nya blåa 

laguner. 

 

Det första steget är att hitta den unika 

målgruppen för just företagets produkt eller 

tjänst, det här steget kallas för Buyer Utility. 

Om företaget inte hittar den rätta 

målgruppen, så måste de tänka om. Om 

företaget däremot hittar en bra värdefull 

målgrupp så kan de gå vidare till steg två, 

nämligen att hitta den rätta strategiska 

prissättningen. Det är viktigt att företaget 

sätter ett pris som motsvarar kundgruppens 

prisbild.
79

  

 

Det är viktigt för företaget att hitta en fungerande 

prismodell och att känna sina kunder, dels så att 
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företaget går med vinst, men också för att hitta en lämplig nivå på kostnadsbilden för de 

produkter eller tjänster som företaget erbjuder.
80

 Det är svårt för företaget att hitta en strategi 

som bringar högt värde både för konsumenterna och för dem själva, det är därför steg ett till 

tre måste vara ordentligt genomtänkta.  

 

Steg fyra behandlar frågan om företaget verkligen kan tillämpa sin tänkta affärsidé på den 

marknad företaget har tänkt sig, och om marknaden verkligen är en ny blå lagun.
81

 

 

2.5 Teoretisk undersökningsmodell 

Författaren har valt att använda sig av olika modeller och teorier för att finna svar på 

uppsatsens frågeställningar;  

1. Hur har den svenska spelmarknaden förändrats? Utgångspunkten är de 

drivkrafter som har påverkat den svenska spelmarknaden 

2. Vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska spelmonopolet? 

 

Detta har resulterat i en egen teoretisk undersökningsmodell, som beskriver hur marknaden 

förändrats utifrån ett livscykelperspektiv. Med denna modell vill författaren beskriva att 

spelmarknaden har varit mottaglig för olika förändringar, vilket har skapat en ny form av 

spelande med annan typ av konkurrens. PESTL modellen är av stor betydelse för uppsatsens 

teoretiska avsnitt. PESTL bygger på de omvärldsfaktorer som påverkar en marknad; PESTL 

modellen ser de politiska faktorerna, de ekonomiska faktorerna, de sociala faktorerna, de 

teknologiska förändringar, samt de lagliga faktorerna som påverkat branschen. 

 

Först förklaras de politiska förhållandena – hur marknadens utseende har varit, och hur 

regleringen fortfarande är; en reglerad monopolistisk spelmarknad. Det är anledningen till 

beskrivningen av vad ett monopol är. Bakgrunden till en statligt reglerad spelmarknad i 

Sverige är folkhälsan, och tanken att vi ska värna om den enskilde individen så att han/hon 

inte får problem med sitt spelande, och/eller andra sociala och ekonomiska problem till följd 

av sitt spelande.  
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Därefter studeras påverkan av de ekonomiska faktorerna, som främst beror på våra 

konjunkturcykler; hög- och lågkonjunkturer, men även konkurrensen. Konkurrens på den 

svenska reglerade spelmarknaden är enligt lagstiftning statligt kontrollerad. Den statligt 

reglerade spelmarknaden har dock utsatts för konkurrens då några aktörer utan svenskt 

lotteritillstånd kom in på marknaden, de utgör vad som kallas för den oreglerade 

spelmarknaden. Då konkurrens är av stor betydelse studerar författaren även Porters modell 

över de fem konkurrenskrafter; konkurrens bland existerande företag, nya konkurrenter, 

leverantörers förhandlingsstyrka, köpares förhandlingsstyrka, och substitut.  

 

Både sociala faktorer (hur spelbeteendet ser ut) och teknologiska förändringar (det som 

möjliggör för spelande, och innovation på spelmarknaden) har resulterat till spelande via 

Internet. Teknologiska förändringar möjliggjorde en förändring för spelbranschen, vilket 

medförde i att spelmarknaden blev allt mer tillgänglig – spelande blev något som svenskarna 

kunde underhålla sig med 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan, och 365 dagar om året. 

Samtidigt påverkades vi av sociala faktorer vilket resulterade i ett förändrat spelbeteende; den 

nya inställningen till spel via Internet, och att intresset för detta kom från hela samhället.  

 

Den nya teknologin syns främst i utvecklandet av Internet handel, vilken medfört att vem som 

helst och när som helst, kan köpa/spela över Internet, och lika säkert som om personen skulle 

ha handlat spel i en fysisk butik. Den nya, öppna, marknaden som inte står under några 

svenska lagar är vad författaren kallar för den oreglerade spelmarknaden. 

 

Den svenska spelmarknaden har ett statligt reellt monopol som innebär att några noggrant 

utvalda aktörer får konkurrera på den reglerade svenska spelmarknaden (mer beskrivet i 

kapitel 2.3 ovan). Den reglerade spelmarknaden är det som lagförts i den svenska 

lotterilagen; Lotterilag (1994:1000). Efter en beskrivning av lotterilagstiftningen beskrivs den 

centrala tillsynsmyndigheten för spel, nämligen Lotteriinspektionen. Slutligen redogörs det 

kortfattat vad ett lotteritillstånd innebär. Med detta vill författaren förklara att det är en 

förutsättning för en aktör på den reglerade svenska spelmarknaden att inneha ett 

lotteritillstånd, vilket är tidsbundet och måste förnyas regelbundet.  

 

Efter introduktionen av internationellt Internetspel så skrevs lotterilagen om, så tillvida att 

lotteritillstånd gavs till några aktörer på den reglerade spelmarknaden att starta spel via 

Internet. På spelmarknaden för online-spel konkurrerar idag aktörer både från den reglerade 
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spelmarknaden och aktörerna på den oreglerade spelmarknaden, den stora skillnaden mellan 

aktörerna är att de konkurrerar under olika förutsättningar och några jämförbara lagar finns 

inte, så med andra ord har lagstiftningen kommit ur balans vilket författaren har för avsikt att 

studera.  

 

Utifrån att analysera omvärldsfaktorerna och konkurrenssituationen, och att se till företagets 

SWOT-analys (en analys av ett företags samlade styrkor, svagheter, möjligheter, och hot) kan 

företaget bygga sin strategi. Ett företags strategi handlar dels om att hitta unika och orörda 

marknadsutrymmen, samt att hitta en strategi för att locka till sig nya och framförallt behålla 

gamla kunder. På så sätt kan företagen hitta olika sätt att bygga SCA (sustainable, 

competitive, advantage), eller uttryckt på svenska ”konkurrensfördelar”.  

 

Den svenska spelmarknaden utvecklas och förändras då omvärldsfaktorerna och behoven hos 

människor efter hand utvecklas och förändras. Idag består den svenska spelmarknaden av två 

sidor; den reglerade och den oreglerade spelmarknaden, där det som skiljer sidorna åt är 

konkurrensförutsättningar och de lagliga spelförutsättningarna. Lagen har inte ändrats i någon 

annan utsträckning än att tillstånd gavs för aktörerna på den reglerade spelmarknaden att 

bedriva spelande på Internet. Att lagen inte förändrats, trots att förutsättningarna förändrats är 

problematiken för ett svenskt reglerat spelmonopol. Bland annat reglerar den svenska 

lagstiftningen andelen vinster som får utdelas, vilket inte den oreglerade spelmarknaden 

omfattas av och därför kan betydligt högre vinster delas ut. 

 

Ovanstående resonemang sammanfattas i modellen 2.5.1 Modell av teoretisk 

undersökningsmodell 

2.5.1 Modell av teoretisk undersökningsmodell 
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3. METOD 

Metodavsnittet är ett deskriptivt avsnitt där läsaren ges möjlighet till ökad förståelse kring 

arbetsprocessen och den metodik som har legat till grund för uppsatsen. 

 

3.1 Val av ämne och studieobjekt 

Författaren har valt att skriva en utredande, kvalitativ, uppsats om hur den svenska 

spelmarknaden har förändrats på grund av att olika omvärldsfaktorer på olika sätt påverkat det 

svenska spelmonopolet. Fokus ligger på de senaste tio åren, och på den reglerade 

spelmarknadens aktörers; Svenska Spel, ATG och Folkrörelsens situation då de har ett så 

kallat spelmonopol i Sverige. Författaren kommer även att fokusera på den allt mer påtagliga 

tillväxten av den oreglerade spelmarknaden, i form av Internet spel, som är resultatet från 

aktörer som riktar sina spel in mot den svenska spelmarknaden.  

 

Författaren anser att det här området är intressant att studera eftersom vi lever i en påtagligt 

globalt föränderlig miljö. Speciellt intresse har varit för det som spelmarknaden har 

genomgått, och hur spelmarknaden har tagit ett stort kliv i förändringsprocessen i och med att 

till exempel Internetanvändningen ökat, samt att individers inställning till spel har förändrats. 

Till exempel kan vi se på Bingolotto som för cirka 10 år sedan var ett mycket populärt 

sällskapsspel med tittarrekord på 3,1 miljoner tittare 1995, men som idag har rasat i 

tittarsiffror till knappt 200 000 tittare, och inte längre sänds i TV4 utan istället i TV4 plus.
82

 

 

Samtidigt är det av intresse att, då marknaden är under ständig förändring, lägga visst fokus 

på hur organisationerna förändrar och utvecklar sina strategier för att bättre anpassa sig till 

den nya situation som har uppstått, samt att vara planerande för framtiden. Särskilt intressant 

är att studera hur spel på den reglerade marknaden har förändrats och hur denna utveckling 

skett. Hur en ursprungligen monopolistisk marknad utan konkurrenter har utsatts för 

konkurrens, samt de förändringar och krav som detta medfört. 
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Teori 

Empiri 

Deduktion Induktion Abduktion 

3.2 Metodologiska överväganden 

3.2.1 Val av metodansats 

Valet av metodansats är ett viktigt beslut 

då detta utgör grunden för hur 

information samlas in. Det finns det tre 

olika typer av metodansatser inom 

forskning; induktiv ansats eller deduktiv 

ansats, samt en strategi som 

sammanfogar dessa två, den så kallade 

abduktiva ansatsen. Se vidstående 

modell.
83

 

 

Den första typen av strategi är en induktiv ansats; där forskaren samlar in empirin med ett 

öppet sinne, och inte grundar sig på tidigare antaganden. Informationen samlas in gradvis och 

leder till ökad förståelse. Detta kan även kallas att forskaren utgår ”från empiri till teori”, från 

verkligheten till teorin.
84

  

 

Den motsatta strategin är den så kallade deduktiva ansatsen. Den deduktiva ansatsen inleds 

med att forskaren utgår från vissa antaganden och förväntningar, för att därefter samla in 

empiri och slutligen jämföra dessa för att se om antagandena är hållbara eller ej. Detta kan 

även sammanfattas som ”från teori till empiri”.
85

  

 

Det finns även en medelväg mellan dessa två metodansatser som kallas för en abduktiv ansats. 

Som grund för den abduktiva ansatsen ligger en kombination mellan den induktiva och den 

deduktiva ansatsen. Likheten mellan den induktiva och abduktiva ansatsen är att de båda utgår 

från samma synsätt gällande empiri, det vill säga att båda utgår från verkligheten för att hitta 

teorier. Vidare är likheterna mellan den deduktiva och abduktiva ansatsen att den abduktiva 

ansatsen även inkluderar de teoretiska föreställningarna. Med andra ord växlar den abduktiva 

ansatsen mellan teori och empiri, där båda är lika viktiga. Först går forskaren och ser till 
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empirin, därefter söker denna en aktuell teoretisk undersökningsmodell, för att sedan återgå 

till empirin, och få förståelse för hur verkligheten ser ut.
86

 

 

I denna uppsats har författaren valt att använda sig av den sistnämnda, abduktiva, ansatsen. 

Främst då den svenska spelmarknaden är styrt utifrån ett reellt statligt monopol, och att detta 

utseende är direktrelaterad till teorin. Den teknologiska förändringen och utvecklingen, 

förutsättningen att utveckla nya spelformer och marknadsutrymmen, är ett villkor för att en 

oreglerad spelmarknad kunnat skapa och kan rikta sina spel till svenska spelare. En annan 

förutsättning är att vårat sociala beteende medfört en förändrad livsstil mot ett mer globalt och 

interaktivt levnadssätt, och på samma sätt har våra spelvanor förändrats.  

3.2.2 Val av forskningsmetod 

Valet av forskningsmetod har inflytande på hur informationen samlas in, vad det är för typ av 

information, samt hur denna skall analyseras och bearbetas. I grund och botten finns det, 

enligt Jacobsen, två olika typer av forskningsmetoder; den kvalitativa metoden och den 

kvantitativa metoden. 

 

Den kvalitativa metoden innebär att vi får information om verkligheten genom ord, och bästa 

insamlingssättet att få information är genom att gå ut i verkligheten för att både observera 

människor samt fråga dem vad de anser om en viss företeelse. Själva intervjun består främst 

av öppna frågor till undersökningspersonen, och för att återge en summering av intervjun görs 

detta bäst i löpande text.
87

 

 

Den kvantitativa metoden å andra sidan har sin utgångspunkt i att information om 

verkligheten kan återges i siffror, eller statistiska modeller. Vid en kvantitativ undersökning 

sker datainsamlingen oftast genom ett frågeformulär med fasta svarsalternativ, till en bredare 

grupp människor.
88

 

 

För den här uppsatsen har det båda modellerna används. Författaren har främst använt sig av 

sina två intervjuer med ATG och Svenska Spel, samt statistiska rapporter (sekundärdata) 

genomförda av Svenska Spel och Lotteriinspektionen. Till grund för en uttömmande och 
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informativ kvalitativstudie krävs det en diskussion samt en observation, inte enbart en 

enkätstudie med diskussion.  

 

3.3 Primärdata och Sekundärdata 

Jacobsson beskriver skillnaden mellan primärdata och sekundärdata i sin bok Vad, Hur, och 

Varför. Jacobsson menar att primärdata är information insamlad av undersökaren, alltså den 

eller de personer som har utformat problemställningen. Sekundärdata är å andra sidan 

information som forskaren kan använda sig av, men som har blivit insamlad av andra.
89

 

 

Primärdata utgörs av intervjuer och observationer; face-to-face intervjuer, telefonintervjuer, e-

mail intervjuer, enkäter, samt observationer.  

 

Face-to-face intervjuer är då intervjupersonen och intervjuaren träffas och går igenom 

frågorna. Intervjun är djupgående och det finns både utrymme för diskussion, observation, 

utrymme för att vidareutveckla svar, och även för intervjuaren att få chansen att ställa 

kompletterande frågor.  

 

Telefonintervjuer bygger på ett intervjuformulär sammanställt av intervjuaren och som ofta 

skickats ut tidigare till intervjupersonen, där intervjufrågorna besvaras under själva 

telefonsamtalet. Det finns utrymme för diskussion, och eventuellt kompletterande frågor 

som kommer upp under själva intervjutillfället – dock har inte intervjuaren möjligheten att 

observera intervjupersonen. 

 

E-mail intervjuer bygger också på ett intervjuformulär sammanställt av intervjuaren och 

som skickas ut till intervjupersonen, vilken besvarar frågorna per e-mail och det finns ofta 

inget utrymme för kompletterande frågor, eller utrymme för diskussion och observation.  

 

Enkäter har ett standardiserat frågeformulär som besvaras av en grupp människor. Det finns 

inget utrymme för varken kompletterande frågor, diskussion eller observation. 

 

Observation är då intervjuaren fysiskt observerar en grupps beteenden i särskilt intressanta 

situationer och på så sätt drar slutsatser.  
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Sekundärdata är information som någon annan än, i detta fall författaren, har samlat in. 

Sekundärdata kan exempelvis vara vetenskapliga artiklar, rapporter, statistik, andra forskares 

intervjuresultat med mera.  

 

För den här uppsatsen har både primär- och sekundärdata varit till stor användning. Dels har 

två intervjuer genomförts, en e-mail intervju med Svenska Spel samt en telefonintervju med 

ATG, och dessa är delvis grunden till uppsatsens empiriska kapitel. Sekundärdata har även 

varit mycket användbart, och då främst genom statistik och utredningar genomförda av 

Svenska Spel, den svenska staten, samt Lotteriinspektionen.  

 

Till en början försökte författaren även att få intervjuer genomförda med aktörer på den 

oreglerade marknaden; Betsson, Ladbrokes, Expekt, samt Unibet. Dock genomfördes aldrig 

någon intervju med någon av dessa parter då de antingen var för stressade, inte 

samarbetsvilliga, eller enbart hänvisade till informationen som finns på respektive företags 

hemsida. 

 

Istället valde författaren då den alternativa vägen och att intervjua de två stora aktörerna på 

den reglerade spelmarknaden, nämligen Svenska Spel och ATG. Samma frågeformulär 

användes för både ATG  och Svenska Spel, dock anpassade efter respektive spelföretag. 

Formulären mailades ut till respektive företags informationschef, och därefter diskuterade 

författaren och informationschefen hur frågorna skulle besvaras och då valde företagen två 

olika metoder. Svenska Spels Johan Tisell föredrog att besvara frågorna per mail, medan 

ATG:s Mats Fransson föredrog att vi skulle boka in en telefonintervju.   

 

Intervjufrågorna (återfinns i appendix 2) tar inledningsvis upp frågor om företaget; dess 

omsättningsutveckling över de senaste tio åren, företagets kärnverksamhet, dess viktigaste 

spel och vem den typiska spelkunden är. Fortsättningsvis läggs fokus på spelmarknaden; 

företagets position, hur den tillfrågade ser på företagets framtid, samt de mest påtagliga 

förändringarna som skett på spelmarknaden de senaste tio åren. Därefter diskuteras det 

svenska spelmonopolet, och hur det ser ut idag, samt hur det såg ut för tio år sedan. 

Avslutningsvis fokuseras frågorna på konkurrensen; hur konkurrenssituationen förändrats, 

samt vad de mest framgångsrika aktörerna har gjort för att lyckas.  
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När det kommer till sekundärdata så finns Svenska Spel som dels tar in mycket information 

kring spelmarknaden i sina årsredovisningar, men genomför även egna utredningar. Den mest 

välanvända utredningen för denna studie, gjord av Svenska Spel, har varit Rent Spel. Rent 

Spel är en sammanställning av olika författare om den svenska spelmarknaden, dess 

utveckling samt påföljderna från olika aspekter av spel och spelande.
90

  

 

År 2006 tillsattes Lotteriutredningen, vilken sorterar under Finansdepartementet, för att 

undersöka spel- och lotterimarknaden, och utredningen kallas Spel i en föränderlig värld. Den 

här typen av utredning ansågs intressant främst eftersom spelmarknaden utvecklades 

okontrollerat åren innan. I den här uppsatsen har Spel i en föränderlig värld inte använts som 

en huvudkälla då den fokuserar mer på lagstiftningen än vad som verkligen har förändrats.
91

  

 

En huvudkälla som varit väl användbar är statistik och rapporter genomförda av 

Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen har som arbetsområde att dels se till att den svenska 

lagen efterlevs, dels att följa och informera regeringen om utvecklingen på både den 

nationella och internationella spel- och lotterimarknaden. Författaren har varit i kontakt med 

Christina Hagen, ansvarig för statistik vid Lotteriinspektionen, som har guidat författaren rätt 

i olika material gällande statistik och rapporter för spelmarknaden. Hagen har även besvarat 

vissa följdfrågor som uppkommit rörande material.  

 

Författaren har även använt sig av annan tillgänglig sekundärdata, i första hand information 

skriven på respektive företags hemsida men även tillgänglig information i diverse skrifter; 

alltifrån Göteborgs-Posten, och Dagens Industri, till vetenskapliga artiklar. 

 

3.4 Källkritik  

Det genomfördes endast två kvalitativa intervjuer, vilket kan anses vara för få. Också sättet 

hur informationen samlades in, genom en telefonintervju och en e-mailintervju, kan kritiseras. 

Uppsatsen hade fått ett helt annat djup och perspektiv dels om fler och helst fysiska intervjuer 

genomförts, särskilt då med aktörer på den oreglerade marknaden.  
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Anledningen till att fysiska intervjuer inte kunde genomföras var på grund av att uppsatsen 

skrevs i Holland, och att den svenska spelmarknaden var det aktuella studieobjektet. 

Författaren hade med andra ord varken förutsättningarna eller möjligheten att resa till Sverige 

för att genomföra fysiska intervjuer. Däremot valdes att försöka få igenom två 

telefonintervjuer, en med ATG och en med Svenska Spel, i slutändan var det dessvärre enbart 

ATG som hade möjlighet att ställa upp på en telefonintervju. I efterhand ser författaren en 

lucka i reliabiliteten för uppsatsen att inga observationsintervjuer genomfördes, då dessa hade 

ökat både trovärdigheten samt kunnat leda till en mer intressant diskussion med 

undersökningspersonen. Författaren har inte haft möjligheten att observera sina 

intervjupersoner under intervjuerna, därför blev utfallet och informationen inte av samma 

kvalitet som författaren först hoppats på. 

 

Att intervjuer enbart genomförts med aktörer på den reglerade spelmarknaden kan också 

kritiseras. Dock gjordes flera försök att få tag i de aktörer på den oreglerade marknaden, och 

som nämns i bakgrundsavsnittet (se appendix 1) i denna uppsats, så var dessvärre ingen av 

företagen på den oreglerade marknaden villiga på att ställa upp på intervjuer. Om författaren 

hade använt sig av intervjuer med aktörer från både den reglerade och oreglerade 

spelmarknaden hade författaren kunnat ställa intervjuerna mot varandra. På så sätt kulle 

författarens förståelse för båda parterna ökat och då lättare kunnat dra slutsatser om 

utvecklingen på en mer övergripande nivå. Intervjuer med de som spelar kändes inte aktuell 

för uppsatsen, då uppsatsens utgångspunkt är spelmonopolet och spelmonopolets utveckling, 

snarare än spelarna och dess spelbeteenden.  

 

Sekundärdata har också varit till användning för den här uppsatsen – vilket naturligtvis kan 

anmärkas. Dock anser författaren att den sekundärdata som har använts har varit både relevant 

och har en hög grad av trovärdighet; särskilt då författaren har haft Hagen som är ansvarig för 

statistik vid Lotteriinspektionen, som kontaktperson för diskussioner och förtydligande av 

materialet som använts i uppsatsen. Därutöver är Lotteriinspektionen och Svenska Spel parter 

som står direkt under regeringen, och de har förutsättningarna och resurser att genomföra 

kvantitativa undersökningar med en stor volym människor, något som författaren hade haft 

svårigheter att kunna genomföra på egen hand. Författaren anser därför också att den här 

typen av sekundärdata var av intresse för uppsatsen.  
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4. EMPIRI 
I det empiriska avsnittet presenteras utfallet från de två kvalitativa intervjuer som genomförts 

med ATG respektive Svenska Spel, samt en genomgång av den utveckling och de trender som 

skett på den svenska spelmarknaden de senaste tio åren 

 

4.1 ATG 

Nedanstående information bygger på den intervju som per mail skickades till Mats Fransson, 

informationschef hos ATG, och som senare diskuterades igenom i en telefonintervju. 

Frågorna återfinns i appendix.  

4.1.1 ATG:s kärnverksamhet och typiska spelaren 

ATG:s kärntanke bygger på att många skall vara vinnare; det vill säga många vinner lite, 

istället för att en person vinner en storvinst. Det handlar även om att spelaren skall, med en 

mindre insats, kunna vinna en större summa pengar.
92

 

 

För de flesta av ATG:s spel handlar det för spelaren om att hitta vinnarhästen i ett antal lopp. 

Till exempel V75, där tippar spelaren om vilka hästar som kommer att vinna de respektive sju 

loppen som kommer att köras. Därefter vinner de som har tippat på rätt hästar som faktiskt 

vann loppen, och utdelning ges från fem rätt upp till sju rätt. Samma tanke ligger som grund 

för V65 där utdelning ges till rätt tippade vinnare i fem till sex av de totalt sex loppen, eller 

V64 där vinstpengar utdelas till dem som har tippat rätt vinnare från fyra upp till sex lopp, 

utav totalt sex lopp.
93

  

 

Fransson kategoriserar ATG:s spelare i tre grupper. Han talar om kunskapsspelaren, 

sportspels spelare, samt de hoppfulla spelarna, och nämner att överlag är det fler män än 

kvinnor som spelar på trav- eller galoppsport.
94

  

 

Kunskapsspelaren är den typiska och mest trogna ATG spelaren, vilka kommer tillbaka och 

spelar vecka efter vecka. De kan genom sin kunskap och sitt intresse för hästarna och hur 
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tidigare tävlingar gått, använda detta. Många av kunskapsspelarna börjar analysera vinnarna i 

respektive lopp redan då startlistorna tillkännages flera dagar innan loppen faktiskt körs.
95

  

 

ATG talar även om sportspels spelare, den här typen av spelare kan lika gärna tippa vinnare i 

V75, som fotbollens vinnare en helg. Den här typen av spelare är återkommande, men inte 

helt lojala kunder.
96

  

 

Den sista gruppen är de hoppfulla spelarna, som karakteriseras av sin jakt på vinst. De spelar 

på hästar någon gång ibland, och oftast lockas de när det är något speciellt lopp.
97

  

4.1.2 Företaget om sin position på marknaden 

Inledningsvis så har företagets omsättningsutveckling varit mycket positiv, ATG:s omsättning 

har nämligen haft en uppåtgående trend alla år sedan starten, med undantag för år 2002 enligt 

Fransson.
98

 

 

För att behålla sin position på spelmarknaden använder sig ATG av det som är unikt för 

företaget, nämligen hästen. Hästen blir det främsta verktyget för ATG:s varumärkesbyggnad, 

och till en början var det också byggstenen för företaget – att alla gillar hästar och därmed 

bryr sig om hur hästarna behandlas osv.
99

  

 

Då många andra spelföretag de senaste åren har lagt stor kraft på sina Internetspel, har ATG 

satsat på att synas alltmer i TV. De anser att TV är en bra kommunikationskanal där de både 

marknadsför sig, får möjlighet att visa sina lopp och resultat, samt kan göra reportage. 

Samtidigt finns ATG även på Internet där man både kan se loppen live online, spela på hästar, 

men de erbjuder även spel på hästar via mobiltelefoner.
100

  

4.1.3 ATG om den svenska spelmarknaden och spelmonopolet  

Fransson menar att den svenska spelmarknaden har utvecklats positivt och fått två bra 

kommunikationskanaler, nämligen Internet och TV. De båda kanalerna är bra media för spel 

då man lätt och säkert kan nå kunden med hjälp av sitt budskap och bilder. Fransson talar 

                                                 
95

 Ibid. 
96

 Ibid. 
97

 Ibid. 
98

 Ibid. 
99

 Ibid. 
100

 Ibid. 



50 

även om den ökning som Internet bidragit med för spel, och han uppskattar en ökning på cirka 

20 till 25 procent.
101

  

 

Dessvärre har Internet och TV distributionen haft en negativ effekt på spel och åskådare vid 

banorna. Fransson talar om de tidigare banspelarna som uppskattningsvis besökte landets 

banor mellan 30 till 40 gånger per år, men idag enbart kommer runt fem gånger per år. Till 

följd av det här konstaterar Fransson att spelarnas beteende har förändrats med tyngdpunkten 

på den nya formen av utbud i olika former.
102

  

 

Fransson tar även upp den väntande undersökningen över befolkningens spelvanor som 

Folkhälsoinstitutet beslutat att genomföra. Det är den första undersökningen på tio år som 

Folkhälsoinstitutet genomför, och Fransson är mycket förväntansfull på vad denna kommer 

att påvisa och tycker att det är bra att den genomförs.
103

  

 

Vidare diskuterades det svenska spelmonopolet, vilket Fransson är övertygad om inte 

fungerar. Han talar om den reglerade och oreglerade spelmarknaden, hur dessa konkurrerar 

om samma kunder fast under olika villkor. Främst tar han upp att ATG och de andra aktörerna 

på den reglerade spelmarknaden är statligt kontrollerade och ger en stor del av sina intäkter 

till näringslivet/välgörande ändamål. På andra sidan befinner sig ett antal aktörer på den 

oreglerade spelmarknaden utan några svenska restriktioner, och inte ger någonting till det 

svenska näringslivet eller har krav på att ge av sina intäkter till välgörande ändamål i Sverige 

utan aktörerna kan fördela sina intäkter på ett helt annat sätt. I och med det kan de erbjuda 

betydligt mycket högre vinstsummor.
104

  

 

Fransson hoppas på att den svenska spelmarknaden kommer att förändras och utvecklas den 

närmaste tiden. Han anser att alla aktörer bör verka under samma villkor och 

konkurrenssituation, och att Sverige borde arbeta med spellicenser. På så sätt kan Sverige 

utesluta de aktörer som inte får licenser, och de som idag verkar ifrån ett skatteparadis. Dock 

poängterar Fransson att spellicenser skulle skapa en ny form av konkurrens, och förutspår att 

spelmarknaden skulle bli betydligt tuffare.
105
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4.2 Svenska Spel 

Nedanstående information bygger på den intervju som per mail skickades till Johan Tisell, 

informationschef hos Svenska Spel, och som senare besvarades skriftligen per mail. Frågorna 

återfinns i appendix.  

4.2.1 Svenska Spels kärnverksamhet och typiska spelaren 

Tisell definierar Svenska Spels kärnverksamhet i att erbjuda attraktiva och konkurrenskraftiga 

spel för en svensk marknad och att göra detta på ett säkert och ansvarsfullt sätt med 

spelansvaret som en integrerad del i spelen och distributionsformerna.
106

  

 

Svenska Spel erbjuder en mångfald av spel. Tisell talar om Vegas, Triss, Lotto, Stryktipset 

och Oddset som de mest populära produkterna. Därutöver erbjuder företaget även bland annat 

poker- och bingospel på Internet, och det är viktigt för Svenska Spel att dessa spel sker på ett 

säkert och ansvarsfullt sätt för kunderna. Vidare innehar Svenska Spel även rättigheten till att 

driva fysiska kasinon, och de fyra kasinon som de har är mycket omtyckta.
107

 

 

Med tanke på företagets stora utbud av spel i olika former har Tisell svårt att kategorisera den 

typiska spelaren. Dock berättar han att drygt fem miljoner svenskar årligen spelar på något av 

Svenska Spels spel. Trenden visar att män är överrepresenterade i bland annat poker och 

sportspel. Nummerspel är nästintill 50/50 mellan könen, men med något äldre spelare. Lotter 

är också 50/50, men på Triss finns en knapp men tydlig överrepresentation av kvinnor.
108

 

4.2.2 Företaget om sin position på marknaden 

Svenska Spels omsättningsutveckling har stigit från 13 949 MSEK år 2000, till 21 716 MSEK 

år 2007 enligt Tisell. Trenden har visat en uppåtgående kurva från år till år, med undantag för 

år 2005 då omsättningen sjönk från året innan, men år 2006 visade omsättningen en 

uppåtgående trend igen och redovisade en högre omsättning än år 2004.
109

 

 

Svenska Spel behåller sin position på den svenska marknaden genom att erbjuda attraktiva 

spel, en spelupplevelse och service men också att kunderna känner att de kan lita på företaget. 
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Tisell poängterar att det är viktigt att spelarna ska känna sig trygga och veta att Svenska Spel 

fortsätter att utveckla verktyg för att motverka osunt spelande, till exempel i form av Spelkoll, 

budget på poker och på www.svenskaspel.se. I sammanhanget tror Tisell också att det är 

viktigt för spelaren att den vinst som Svenska Spel gör, går oavkortat tillbaka till 

samhällsnyttiga ändamål, bland annat 1,4 miljarder kronor till svensk ungdomsidrott, 200 

miljoner kronor till Ungdomsstyrelsen och övriga medel till statskassan.
110

 

 

Tisell vill inte spekulera i Svenska Spels framtidsutsikter. Dock tar han upp den interna 

utredning som just nu genomförts, han poängterar att utredaren bland annat skall se över 

möjligheterna till en omreglering av den svenska spelmarknaden (nuvarande reglering med ett 

antal bolag på den reglerade marknaden och ett stort antal utländska aktörer på nätet fungerar 

inte), samt se över förutsättningarna för en utförsäljning av hela eller delar av Svenska Spel. 

Tisells slutkommentar var att han tror att det även om tio år kommer att finnas plats för ett 

välskött bolag med attraktiva produkter och ett väl utbyggt spelansvar.
111

 

4.2.3 Svenska Spel om den svenska spelmarknaden och spelmonopolet  

Den svenska spelmarknaden har genomgått ett antal stora förändringar de senaste åren, och 

därför ombads Tisell att lista de mest påtagliga förändringarna. Tisell betonade införingen av 

värdeautomatspel som infördes 1997 och idag är Sveriges omsättningsmässigt största spel, 

men betonade även den negativa sidan av värdeautomatspel. Främst pekade han på 

framväxten av en omfattande svartspelsmarknad på värdeautomater, som ofta är kopplad till 

kriminalitet och organiserad brottslighet.
112

 

 

Nya spelformer som utvecklats är de statligt reglerade kasinon som öppnat, det första år 2001. 

Han tar även upp de utländska Internetbolagens inträde på den svenska marknaden, och 

pokerns framväxt på Internet. Vidare poängterar Tisell den stora ökningen av spelreklam, som 

är en förutsättning för att klara den allt hårdnande konkurrensen.
113

  

 

Tisell pekar även på ett antal positiva men även några negativa resultat av förändringarna som 

skett. Positiva följder som Tisell framhäver är att spelansvaret har utvecklats och blivit allt 

mer efterfrågat, huvudsakligen sedan det ökade pokerintresset medfört ett allt större medialt 
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fokus på spelproblem. Vidare ser han spelansvar som ett potentiellt konkurrensmedel för 

framtiden. Andra positiva följder är de nya distributionskanaler som gör det enkelt att spela 

idag, men framhäver att detta är både på gott och ont. Svenska Spel har sett en positiv ökning 

på summan som tillfaller barn- och ungdomsidrotten, något som de är mycket nöjda över. 

Avslutningsvis anser Tisell personligen att utvecklingen av sportspelsutbudet är roligt.
114

 

 

Negativa trender de senaste åren förklarar Tisell i att regleringen inte fungerar i Sverige idag. 

Spel är lukrativt och lockar till sig normalt ljusskygga element utanför samhällets kontroll, 

samtidigt som spelreklam har en enorm exponering. Tisell understryker även att en självklar 

negativ trend är att mycket tyder på att spelberoendet har ökat, även om det inte finns studier 

som påvisar detta ännu. Dock visar de uppföljningar som Svenska Spel gör att andelen spelare 

med problem/missbruk ligger kvar runt två procent av befolkningen, trots att nettospelandet 

ökat med 55 procent sedan 1997. Svenskar spelar fortfarande för knappt tre procent av sin 

disponibla inkomst, och har gjort så i många år. Tisell tar även upp den studie i spelberoende 

som Folkhälsoinstitutet just nu genomför, och som kommer att redovisas nästa år.
115

 

 

Det svenska spelmonopolet diskuterades också. Tisell framtonar att för tio år sedan fanns det 

ett fungerande reellt monopol med Svenska Spel (bildades 1997 genom en sammanslagning 

av Penninglotteriet och Tipstjänst), ATG och folkrörelsernas lotterier. Idag är monopolet 

urholkat, och är i stort behov av en ny reglering. Men oavsett vilken regleringsform Sverige 

får i framtiden, så betonar Tisell hur viktigt det är att politikerna även fattar beslut om hur den 

reglerade marknaden ska skyddas. Tisell markerar även att de aktörer som inte är inne måste 

hållas ute, annars behövs ju ingen reglering. Han avslutar med en öppen fråga; varför ta betalt 

för licenser, ställa krav på spelansvar, skatt och vinstdelning till samhällsnyttiga ändamål om 

ett bolag kan strunta i detta men ändå erbjuda spel för en svensk marknad och tjäna ännu 

mer pengar?
116
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4.3 Spelmarknadens utveckling och trender de senaste tio åren 

4.3.1 Spelmarknadens storlek 

Spel i olika former har sedan länge varit mycket populärt, och spel med pengar är en mycket 

stor industri. Svenska Spel gör årligen en kartläggning över den svenska spelmarknaden, och 

denna visar att hela 84 procent av Sveriges befolkning spelar minst en gång under ett år.
117

 

Dessutom redovisar Lotteriinspektionen en gång per år den reglerade spelmarknadens 

omsättning, dock ger de ingen information om antalet spelare, utan enbart information om 

trendutveckling per spel, spelform och spelbolag. Därför är det svårt utifrån tillgängliga 

underlag att säga om spelarna spelar mer eller om det har tillkommit fler spelare. Vad vi kan 

se är dock att spelpaletten har blivit allt större, och vi kan anta att med ökad tillgänglighet, 

spel på Internet, har också antalet spelare ökat. I diagrammet nedan kan vi se att det inte är 

några större förändringar mellan åren 2005-2007 av den totala försäljningsandelen av 

disponibel inkomst, mätt efter disponibel inkomst. Men, vi kan också utläsa se att människor 

lägger marginellt mer pengar på spel men det måste tas i förhållande till att den disponibla 

inkomsten ökat. 
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 Svenska Spels årsredovisning 2007 

Diagram 1; Spelutgifter iförhållande till 

hushållens disponibla inkomst (år 2005-2007) 
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Enligt uppgifter från Lotteriinspektionen omsatte den reglerade svenska spelmarknaden cirka 

38,6 miljarder kronor år 2007. De spelformer som omsatte mest var Svenska Spels 

värdeautomatspel, det vill säga Jack- och Miss Vegas, men även ATG:s V75 och Svenska 

Spels Triss. Tidigare år har den reglerade spelmarknaden haft en omsättning på 36,6 miljarder 

kronor år 2006, och 35,5 miljarder kronor år 2005. Detta visar på en uppåtgående trend med 

runt 4 % högre omsättning per år, från 2005 till 2007.
118

 

 

Den reglerade svenska spelmarknaden, som diagrammet för 2007 nedan visar, har Svenska 

Spel störst marknadsandel med 55 procent, därefter kommer ATG med 31 procent, och minst 

marknadsandelar har de olika folkrörelserna med totalt 14 procent; övriga folkrörelselotterier 

5 procent, bingo 4 procent, folkspelslotterier 3 procent och restaurangkasino 2 procent.
119

 

Andelarna är desamma år 2006, men är förändrade sedan 2005. Vid denna tidpunkt 

uppskattades marknadsandelarna till; 42,7 procent för Svenska Spel, 24 procent erhöll ATG, 

de utländska aktörerna hade 23,1 procent av den totala marknaden, och de mindre lotterierna 

och bingospelen hade de resterande 10,2 procenten.
120
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spelmarknaden 2005 
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4.3.2 Spelmarknadens utveckling 

Från Bingolotto… 

I mitten av 1990-talet var Folkspels Bingolotto en stor succé för svenska folket. Cirka 7 

miljoner lotter såldes per program under dess glansdagar under mitten av 90-talet, och ett 

tittarrekord på hela 3 140 000 tittare sattes på dess säsongsavslutning/uppesittarkväll den 23 

december 1995. Mellan 1995 och 1997 hade Bingolotto spelmarknadens högsta omsättning i 

Sverige, något som idag är ett minne blott. Under programmets glansdagar och fram till 1999 

var Bingolotto-legenden Leif ”Loket” Olsson programledare, men då han slutade började 

tittarsiffrorna att dala för att aldrig nå samma nivå igen.
121

 

 

Fram till december 2007 visades programmet i TV 4, men när säsongen skulle dra igång i år, 

januari 2008, så flyttades programmet till TV 4Plus och tittarsiffrorna halverades; från cirka 

670 000 tittare under hösten, till 365 000 tittare under säsongens första program den 5 januari 

2008.
122

 MMS, Mediamätning i Skandinavien, tittarmätningar visar att den 23 december 1995 

hade programmet 3 140 000 tittare, medan den 8 mars 2008 lockade programmet till dess 

lägsta nivå någonsin, med endast till 195 000 tittare. Statistiken för vem som tittade på 

Bingolotto i termer av ålder och kön var mer jämn över hela befolkningen år 1995. År 2008, å 

andra sidan, tittade fler personer som var över 60 år på Bingolotto, samt att fördelningen 

mellan män och kvinnor visade på en högre andel kvinnliga tittare.
123

  

 

…via V75… 

Åren 1998 till 2000 var det ATG:s V75 som hade den största omsättningen på den svenska 

spelmarknaden enligt Lotteriinspektionen.
124

 V75 är ett vadhållningsspel med pengar vid 

hästkapplöpningar, där utdelningen styrs av oddstal, och istället för att en vinner mycket så 

vinner fler en mindre summa pengar.
125

  

 

Sedan början av 2000-talet har ATG haft cirka 30 procent av den svenska spelmarknaden. Då 

omvärldsfaktorerna ändrades i form av att spel via Internet möjliggjordes så såg man även en 

förändring i spelarnas beteendemönster. De senaste årens trend för ATG visar på att 
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banspelandet minskar, men att spela på ATG via Internettjänster ökar, medan spel via ombud 

ligger stabilt.
126

 Denna trend är även något som ATG:s informationschef Mats Fransson 

understryker.
127

 

 

Fransson talar även om ATG:s strategi för att vinna konkurrensfördelar. Hästen är företagets 

huvudsakliga styrka i dess varumärkesbyggnad. För att vara unika så använder ATG sig mer 

av TV som sin främsta kommunikationskanal, för att på så sätt nå sina, både faktiska och 

potentiella, spelare.   

 

…till dagens spelande via värdeautomatspel. 

Ett värdeautomatspel definieras enligt 6 § punkt 3 som:  

”3. värdeautomat: en spelautomat som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, 

spelpolletter eller liknande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen”
128

 

 

1997 introducerade Svenska Spel de första värdeautomatspelen (sedan de förbjöds 1979)
129

; 

Jack- och Miss Vegas, och sedan introduktionen har intresset för denna typ av spel vuxit 

enormt. Sedan 2001 är 

Svenska Spels 

värdeautomatspel det 

spel som omsätter mest 

på den svenska 

spelmarknaden, och 

statistik vid första 

kvartalet i år visar på att 

värdeautomatspelen har 

samma omsättning som 

föregående år.
130

 Tisell 

från Svenska Spel 

påpekade i intervjun att 
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framväxten av värdeautomater på svartspelmarknaden vuxit, men att detta ofta också är 

kopplat till kriminalitet.
131

 

 

Ovanstående information stöds även i vidstående diagram av den reglerade spelmarknaden, 

som visar de omsättningsmässigt största spelen, och dess utveckling och storlek, mellan 2000 

och 2007.  

 

4.3.3 Spel via Internet i Sverige 

Från och med 1 augusti 2002 blev det lagligt att efter erhållet separat lotteritillstånd för 

folkrörelserna/föreningslivet att förmedla lotter genom nya medier, bland annat via Internet. 

Framfarten för Internet hade då redan blivit stort bland den svenska befolkningen.  

 

Halva Sveriges befolkning hade Internet i hemmet, och vad gäller användandet av 

mobiltelefoni fanns det över sju miljoner abonnemang eller kontantkort. Under 2003 

utvecklades teknologin ytterligare på Internet genom att BankID infördes till en större 

allmänhet och gjorde det säkrare att överföra privat information över Internet. Beträffande den 

”nationella” spelmarknaden på Internet så hade ett system införts där spelaren kunde fylla i 

spelkuponger men det fanns även informationstjänster och vinstbevakning. Internationellt, å 

andra sidan, hade spelmarknaden över Internet kommit betydligt längre, där utbudet bestod av 

Internetkasinon, vadhållning men även skraplottsliknande produkter.
132

 

 

Under 2004 domineras spelbranschen av innovativa Internetbaserade och mobila lösningar för 

spel. Bland annat inför AB Svenska Spel ett sannolikhetsspel som kan jämföras med en 

skraplott, men till skillnad från en skraplott får spelaren välja endast tre fält som skall skrapas 

och därmed hoppas på vinst, till skillnad från en riktig skraplott där samtliga nio fält skrapas. 

Detta var även året för Internetpokerns genomslag; från december 2003 till december 2004 

hade Internet-poker vuxit med 600 procent! Många pokerwebbplatser var 2004 etablerade i 

Costa Rica, Gibraltar och Kahnawake (utanför Montreal). En ny underhållningsform 

introducerades även i amerikansk TV, genom att man började visa pokerturneringar.
133
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Två markanta negativa effekter av spel via Internet uppmärksammades under 2005. Förutom 

spelproblem noterades även en ökning av antalet betalningsanmärkningar från 

Kronofogdemyndigheten, till följd av okontrollerat spel, främst pokerspelande på Internet.  

Poker var under 2004 och 2005 en stor trend, och många privatpersoner var inne på olika 

webbplatser och satsade pengar på pokerspelande. Intressant att tillägga är att regeringen 

under 2005 tillät Svenska Spel att ha online poker på sin hemsida. Även andra tjänster som 

person-till-person spel i form av till exempel bingo, men även vadslagningsspel visade på ett 

stort ökat intresse under 2005.
134

 Det året lanserades ett nytt rikslotteri på den svenska 

reglerade marknaden. Svenska Postkodlotteriet, med TV-succén Postkodmiljonären, som för 

närvarande lockar cirka 1 200 000 tittare per TV-kväll. 

 

Inom pokervärlden, främst i USA, skedde i oktober 2006 något radikalt som kom att påverka 

marknaden där. Då antogs Unlawful Internet Gambling Enforcement Act, UIGEA, en lag som 

förbjuder både företag och banker att överföra transaktioner till och från spelrum på 

Internet.
135

 Självklart resulterade detta i stora problem för de företag som riktade sig till den 

amerikanska marknaden, och till följd av detta skedde många sammanslagningar och det föll 

sig naturligt att många av företagen riktade sig till den redan existerande pokermarknaden 

inom Europa via Internet.
136

 

 

Andra förändringar under 2006 var att intresset för både bingo och skicklighetsspel online 

ökade markant. Både Folkspel och SPERO Spel (IOGT/NTO, se appendix) fick tillstånd att 

introducera spelande på sina respektive hemsidor under 2006, och det främsta spelet de 

introducerade var bingo. Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund, SHC, fick även 

de under året tillstånd att bedriva vadhållning på hundar.
137

 

 

Under 2006 och 2007 lockades allt fler av de svenska pokerspelarna på Internet till Svenska 

Spels pokerrum, istället för de pokerrum som ligger utanför den svenska reglerade 

Internetspelmarknaden. 2007 visade även på ett fortsatt intresse för bingospel, men även ett 

ökat intresse för olika vadhållningsspel. Vad gäller utbudet på olika spelplatser online så 
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erbjöd de existerande företagen online ett allt bredare utbud med en mångfald av olika typer 

av spel; allt ifrån bingo, poker till online kasinon och vadslagning.
138

 

4.3.3.1 SIFO Research International – Spel på Internet 

År 2005 var första gången av fem, hittills genomförda undersökningar, som 

Lotteriinspektionen lät SIFO Research International genomföra en undersökning om spel på 

Internet. Undersökningarna som baseras på 3000 individer är inte till 100 procent rättvisande, 

men ger en indikation kring läget på spelmarknaden.  Undersökningarna har genomförts våren 

och hösten 2005 och 2006, samt hösten 2007. De tillfrågade var 18 år eller äldre, förutom för 

den undersökning som genomfördes hösten 2007 då de tillfrågade var 15 år och uppåt.
139

 

 

Lotteriinspektionen lät respondenterna besvara sex omfattande frågor. Den första, som var 

deras filterfråga, handlade om huruvida de tillfrågade under de senaste tre månaderna satsat 

pengar på spel på Internet. Om de tillfrågade svarade ja fanns det fem följdfrågor. Då 

undersöktes det vilka spelföretag personen spelat på de senaste tre månaderna, om personen 

har konto hos en eller flera webbplatser, samt hur många gånger personen spelat på Internet 

under de senaste tre månaderna. Dessa frågor följdes av två frågor kring vilken typ av spel 

personen satsat pengar på, och hur mycket den tillfrågade spelat för.
140

  

 

Några resultat som dessa undersökningar visade på är följande:  

 

För Internetsidor kan vi se att statligt ägda Svenska Spel är marknadsledare med runt 60 

procent av marknaden i samtliga undersökningar. En tydlig uppgång syns under 2006, vilket 

troligtvis beror på att Svenska Spel introducerade poker på Internet då. ATG hade också en 

välbesökt spelsida på Internet, med mellan 18 till 21 procent av marknadsandelarna. Denna är 

den näst populäraste webbplatsen under samtliga år med undantag för hösten 2005 då de var 

den fjärde mest besökta webbsidan.
141

 Som tredje och fjärde mest välbesökta webbplatser 

återfinns de två Internetföretagen som agerar på den svenska oreglerade spelmarknaden. 

Dessa två är unibet.com och expekt.com, båda med säte på Malta. I början då 

undersökningarna genomfördes var expekt.com den populärare av dessa två aktörer med runt 

19 procent av marknadens andelar. Detta sjönk dock kraftigt hösten 2006 då företaget rejält 
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tappade marknadsandelar, samtidigt som unibet.com hade en stabil marknadsandel om cirka 

15 procent, vilket de haft vid de senaste undersökningarna.
142

  

 

Populäraste webbspelplatserna enligt SIFO:s undersökning 

Våren 2005 Svenskaspel.se (56%) Atg.se (20%) Expekt.com (18%) Unibet.com (16%) 

Hösten 2005 Svenskaspel.se (58%) Expekt.com (19%) Unibet.com (19%) Atg.se (18%) 

Våren  2006 Svenskaspel.se (51%) Atg.se (21%) Expekt.com (20%) Unibet.com (17%) 

Hösten  2006 Svenskaspel.se (64%) Atg.se (20%) Unibet.com (16%) Expekt.com (8%) 

Hösten 2007 Svenskaspel.se (62%) Atg.se (18%) Unibet.com (14%) Expekt.com (13%) 

 

Statistiken över vad svenskar spelar för typ av spel på Internet visar att året 2005 och våren 

2006 var intresset störst för sportspel (cirka 40 %). Från våren 2005 till våren 2006 hade 

intresset för Internetpoker ökat från 29 procent, till 38 procent. Andra populära spel under 

denna period var Lotto, Vikinglotto, Keno eller liknande, men även diverse skraplottsspel och 

ATG.  De senaste undersökningarna visar på en mer jämn fördelning mellan poker, Lotto, 

Vikinglotto, Keno eller liknande, och sportspel.
143

  

 

Populäraste webbspelplatserna enligt SIFO:s undersökning 

Våren 2005 Sportspel (40%) Poker (29%) Lotto, Vikinglotto, 

Keno, liknande (27%) 

Skraplotter (24%) 

Hösten 2005 Sportspel (39%) Lotto, Vikinglotto, 

Keno, liknande (28%) 

Poker (25%) Trav/Galopp (20%) 

Våren  2006 Sportspel (40%) Poker (38%) Trav/Galopp (27%) Lotto, Vikinglotto, 

Keno, liknande (25%) 

Hösten  2006 Poker (41%) Sportspel (35%) Lotto, Vikinglotto, 

Keno, liknande (28%) 

Trav/Galopp (22%) 

Hösten 2007 Lotto, Vikinglotto, 

Keno, liknande (33%) 

Poker (32%) Sportspel (31%) Trav/Galopp (20%) 

 

På frågan om hur många konton de tillfrågade hade; om det var hos ett företag eller flera, 

skiljer sig även detta över undersökningstillfällena. Våren 2005 hade 53 procent av de 

tillfrågade konto hos ett företag, 27 procent hos flera spelföretag, och 19 procent hade inget 

konto alls. Hösten 2005 och våren 2006 hade en stor del av de tillfrågade konton hos flera 

olika spelföretag, och därför sjönk procentsatsen för de tillfrågade med konto hos enbart ett 

spelföretag. Detta ändrades igen till hösten 2006 samt hösten 2007; då drygt 50 procent hade 
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konto hos ett företag, cirka 30 procent hade konton hos flera företag, medan 16 procent inte 

hade något konto alls.
144

  

 

Hur mycket pengar de tillfrågade spelar för, och hur ofta dessa spelar skiljer sig oerhört från 

person till person; några spelar enbart några gånger medan andra spelar över 30 gånger på tre 

månader. Vidare, hur stora summor det gäller för spel på Internet över en tre månaders period 

skiljer sig från 100 kronor upp till över 1 500 kronor för de tillfrågade.
145
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5. ANALYS 

I analysavsnittet är målet att ställa teorierna med informationen framtagen i empiriavsnittet 

 

För tio år sedan och tidigare talade vi om ett svenskt spelmonopol, en mogen marknad som 

var noga kontrollerad och med enbart ett fåtal noga utvärderade aktörer. Vi talade om ett 

spelmonopol som gav en rättvisande bild av hur marknaden faktiskt såg ut, och så hade det 

varit sedan 1800 talets mitt. Spelmonopolet utgjordes av de tre aktörerna Svenska Spel, ATG 

samt folkrörelserna/de ideella föreningarna, och syftet bakom det svenska spelmonopolet, 

folkhälsan, var ständigt i fokus. Men hur har egentligen den svenska spelmarknaden 

förändrats? Och vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska spelmonopolet? Det 

diskuterar författaren i analysavsnittet. 

 

5.1 Hur har den svenska spelmarknaden förändrats? 

Den svenska spelmarknaden var till en början en öppen marknad för att sedan, genom en 

omreglering, bli en monopolistiskt styrd marknad under Sveriges Riksdag vilket den har varit 

sedan 1840.  

 

Marknader utvecklas och förutsättningarna förändras under tidens gång, vilket kallas för en 

marknads livscykel. Spelmarknaden har i detta avseende genomgått själva introduktionsfasen 

och tillväxtstadiet. Det var under den så kallade mättnadsfasen som själva förändringen för 

spelmarknaden kom. Världen har blivit allt mer globaliserad, och märkbart sedan 1990 talets 

mitt vilket även resulterat i betydande följder för den reglerade svenska spelmarknaden.  

 

De olika faktorer som påverkar en spelmarknad framgår väl av Andrews (och senare 

utvecklad av Porter) PESTL-analys. Denna analyserar hur marknaden påverkas utifrån olika 

omvärldsfaktorer. I PESTL modellen ser forskaren till följande fem faktorer; de politiska 

faktorerna, de ekonomiska faktorerna, de sociala faktorerna, de teknologiska faktorerna, och 

slutligen de lagliga faktorerna.  

 

Spelmarknaden, som den är reglerad idag, är en monopolistisk marknad. Anledningen till att 

Sverige har ett spelmonopol är för att kontrollera människors spelande genom ett minskat 

spelutbud med enbart ett fåtal aktörer, som dessutom har krav på sig. Delvis får aktörerna inte 
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ge ut hur mycket som helst i vinster då minst hälften ska gå till ett välgörande ändamål 

(prejudikatet om 50 procents regeln), och delvis har dessa ett spelansvar vilket innebär att de 

ska värna om spelarnas hälsa framför maximera sin egen vinst. Både Fransson och Tisell 

pratar mycket om hur deras respektive bolag jobbar just med sitt spelansvar, och de båda ser 

det som något positivt och att det är en självklarhet att det ska vara integrerat i både spelet 

men också i dess distributionsformer.  

 

Den ekonomiska aspekten ligger främst i våra konjunkturcykler. Vid exempelvis 

lågkonjunkturer och finanskriser så blir människors ekonomiska förutsättningar sämre, och 

alltfler blir arbetslösa. Spelandet blir då en enkel utväg för att ”få in lite extra”. När den här 

drömmen övergår till ett beroende har spelandet gått för långt. Spelberoende är något 

allvarligt som kan leda till både ekonomiska och sociala problem, vilket i sin tur blir ett 

samhällsproblem. Det är just därför vi en gång beslutade om att ha ett svenskt spelmonopol, 

med ett väl utbyggt spelansvar för att värna om folkhälsan. År 2006 omsatte den reglerade 

svenska spelmarknaden 36,6 miljarder kronor och statistik visar att 84 procent av Sveriges 

befolkning spelar minst en gång under ett år, en ökning med 55% sedan 1997. 

 

De sociala förutsättningarna har också ändrats. För femton år sedan så hette 

lördagsunderhållningen Bingolotto, och Bingolotto var ett lotteri som förknippade nytta med 

nöje. Dels såldes Bingolotten av ungdomsföreningar inom idrottsvärlden vars välgörande 

ändamål var just att främja idrottsvärldens intäktsmöjligheter, och dels var själva programmet 

Bingolotto en enorm succé. Varje vecka kom en ny artist till studion, bilar och dylikt lottades 

ut, och dessutom satt en publik i studion och spelade under programmets gång och TV tittarna 

hade möjlighet att ringa in under livesändningen och spela direkt i TV. 

 

Efter Bingolotto kom ATG:s V75 en succé. ATG erbjuder olika former av vadslagning inom 

hästsporten, både inom trav- och galopp.  Även ATG förknippar nytta med nöje; kärnidén är 

att många ska vinna lite, och dess välgörande ändamål är att säkra trav- och galoppsportens 

långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Utöver detta har de också ett väl utbyggt spelansvar, 

samt ett ansvar att hästarna som tävlar är väl omhändertagna. Spelandet i sig är också socialt, 

då banan är en mötesplats för både spelare och hästintresserade. 

 

Den stora skillnaden mellan Bingolotto och V75 är spelarens förhållningssätt till spelet. 

Bingolotto var ett rent turspel, med en förtryckt lott och ett slumpartat spelsystem, V75 å 
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andra sidan kan dock vara ett kunskapsspel. Fransson talade om tre olika sorters spelare; 

kunskapsspelaren, sportspels spelare, och de hoppfulla spelarna. Kunskapsspelarna är 

återkommande, analyserande då de spelar med sin kunskap från tidigare tävlingar och 

hästarnas prestationer. Sportspels spelaren är mer intresserad av sport, men är inte lika insatt, 

och sedan har vi de hoppfulla spelarna som har som syfte att vinna. Vad vi kan se är att 

spelarnas sociala förhållningssätt till spelandet utvecklats då det inte längre bara är 

underhållning, utan också en utmaning och ett intresse. 

 

Därefter introducerades de mer lättillgängliga spelen, till exempel värdeautomatspelen och 

senare Sveriges fyra fysiska kasinon. Tidigare var spelandet satt till en viss tidpunkt, 

Bingolotto var på lördagskvällar, och ATG:s vadslagning på hästar sker då loppen körs. 

Värdeautomatspelen å andra sidan är utplacerade på utvalda platser, exempelvis spelhallar, 

och kan användas då spelhallen är öppen. Spelansvar finns även för värdeautomatspel, dock 

inte lika utbyggt, men spelhallarna har personal som ser till att spelandet inte övergår till ett 

ohälsosamt, okontrollerat, förhållningssätt. 

 

Den teknologiska utvecklingen har stor betydelse för att spelmarknaden har utvecklats. Under 

1990 talet ökade intresset för teknologin; datorer/Internet och mobiltelefoner hade sina stora 

genombrott. Det sociala intresset för den nya teknologin växte sig allt större och resulterade i 

att halva Sveriges befolkning i början av 2000 talet hade en dator i hemmet. Den teknologiska 

utvecklingen av mobiltelefoni, datorer och framförallt Internet växte väldigt snabbt och kunde 

erbjuda säkra betalningsmöjligheter, vilket har resulterat i en mer globaliserad värld.   

 

Samtidigt, 1995, gick Sverige med i Europeiska Unionen (EU). EU står för ”fri handel av 

varor och tjänster mellan medlemsstaterna”. I teorin betyder det här alltså att man avskaffar 

förbud mot handel; till exempel kvotering, tariffer och marknadsformer som inte är en öppen 

marknad. De svenska monopolen som finns har blivit kraftigt ifrågasatta, men än idag, 15 år 

senare, håller Sverige fortfarande fast vid vissa monopol som till exempel vin- och 

spritförsäljningen (Systembolaget) och spelmonopolet. Dock har Sverige fått göra vissa 

ändringar i vin- och spritmonopolet. Staten var 1995 tvungen att sälja V&S Group, det vill 

säga monopolet av import, export, tillverkning och partihandel, och Systembolaget fick inte 

längre ha ensamrätt på försäljning till restauranger. Spelmonopolet å andra sidan har inte 

avskaffats, dock har det utsatts för konkurrens från utlandsbaserade spelbolag som riktar sina 

spel till Sverige, och som står under en helt annan lagstiftning.  
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Enligt lotterilagen, som den är skriven idag, är det förbjudet att anordna lotterier utan 

lotteritillstånd. Emellertid finns det ingen paragraf som säger att spelbolag som är placerade 

utomlands inte får erbjuda spel till svenskar. Detta utnyttjade ett antal entreprenörer som 

öppnade utlandsbaserade spelbolag, med säten och spellicenser i länder med en mer 

fördelaktig spellagstiftning, och som riktade sina spel över Internet till svenska spelare. Detta 

kallas för den oreglerade svenska spelmarknaden.  

 

Den enda lagstiftning för utlandsbaserade spelbolag, utan svenskt lotteritillstånd, som tas upp 

i Lotterilagen är att det är förbjudet att främja deltagandet i lotterier som anordnas av 

utländska spelföretag. Med andra ord är så är det olagligt för de utländska spelföretagen att 

marknadsföra sig i Sverige, men det är inte olagligt att erbjuda spel eller för spelarna att spela.  

 

Sammanfattningsvis, den nya teknologin blev ett hot mot det svenska spelmonopolet, som 

ännu inte infört några direkta åtgärder mot den nya typen av konkurrens och spelande. De 

svenska spelarna har nu ett gigantiskt spelutbud och som dessutom är otroligt lättillgängligt 

(24 timmar om dygnet, året om), något som är långt ifrån den gamla hederliga typen av 

Bingolottospel.  

 

5.2 Vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska 

spelmonopolet? 

Porter har en teori som analyserar fem faktorer som påverkar konkurrensen på en marknad. I 

Porters analys så utvärderas konkurrensen på en marknad utifrån ett marknadsperspektiv. 

Modellen ser till de fem konkurrenskrafterna; etablering av nya konkurrenter, köpares 

förhandlingsstyrka, hot från substitut, leverantörers förhandlingsstyrka och konkurrens bland 

de redan existerande företagen på marknaden. Vad vi har sett ske på den svenska 

spelmarknaden speglar väl Porters teori.  

 

Faktorerna att Sverige gick med i EU under 1990 talet, att vårt förhållningssätt till spel, samt 

att Internet hade sin framfart, resulterade i en ny form av konkurrens, ett substitut till det 

fysiska spelande som det svenska spelmonopolet erbjöd. Teknikutvecklingen för Internetspel 

tog snabbt fart och Internet kom att bli en ny mötesplats för spelaktörer och spelare, vilket har 

medfört både positiva och negativa faktorer. Positiva följder är till exempel att Internet har 
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resulterat i enklare och snabbare informations-, tillgänglighets- och handelsmöjligheter i och 

med att spelaren inte behöver gå till ett spelombud utan kan spela direkt online. Dessutom har 

säkra betalningssystem kunde implementeras genom Internetbanker och dess tjänster. 

Negativt för spelaktörerna har varit den allt hårdnande konkurrensen som utvecklats då 

marknaden blivit större geografiskt sett, eftersom Internet tar bort geografiska handelshinder. 

Detta har orsakat att företagen har går miste om den gamla traditionella individuella 

kommunikationen och försäljningen som tidigare existerade.  

 

En ny marknad kunde skapas, vilken var spelande via Internet där utländska spelbolag, med 

licenser från EU-länder med mer gynnsamma lagar för företagsverksamheter inom den 

Internetbaserade spelbranschen, var aktörer. De här aktörerna kom att bilda vad som kallas för 

den oreglerade svenska spelmarknaden. Den reglerade spelmarknadens aktörer fick 

lotteritillstånd för att arrangera Internetspel senare, och då med andra både teknologiska och 

legala förutsättningar. 

 

Den oreglerade spelmarknadens aktörer kan beskrivas som entreprenörer, då dessa såg de blåa 

oceanerna – orörda marknadsplatser – som Internet medförde. De blåa oceanerna var, för 

entreprenörerna, att öppna Internetbaserade spelföretag i ett land med en fördelaktig 

spellagstiftning, exempelvis Malta, men att rikta spelen till exempelvis svenska spelare. Detta 

resulterade i en ny form av spelande via Internet, med ett gränslöst spelutbud som var både 

snabbt, attraktivt, och lättillgängligt för kunden, ofta med höga vinstandelar.  

 

Utlandsbaserade spelaktörer kan ge mycket högre vinster tillbaka till spelarna eftersom de inte 

har samma lagstiftning som reglerar vad de ”måste” göra med sitt överskott. Enligt ett 

prejudikat har aktörerna med ett svenskt lotteritillstånd krav att överskottet måste tillfalla 

ideella ändamål, men de ideella föreningarna får inte bli ekonomiskt beroende av ett lotteri. 

Därmed är det för dessa inte tillåtet att erhålla mer pengar från ett lotteri än vad övriga 

intäktskällor ger; maximalt får intäktsfördelningen vara 50/50 (därav 50% regeln). En annan 

skillnad mellan aktörerna på den reglerade Internet spelmarknaden och den oreglerade är att 

de flesta aktörerna på den oreglerade spelmarknaden riktar sina spel till den internationella 

spelmarknaden, medan aktörerna på den reglerade spelmarknaden enbart riktar sina spel till 

Sverige. 
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Anledningen att de utlandsbaserade aktörerna kunde rikta sina tjänster till den svenska 

spelmarknaden var att inträdesbarriärerna minskat i och med EU-inträdet, och de menar att de 

verkar under EU:s lagstiftning och inte under den svenska lagstiftningen. Sveriges riksdag 

gav, som tidigare förklarats, tillstånd till vissa av aktörerna på den reglerade svenska 

spelmarknaden att från 2002 bedriva spel via Internet. Detta för att aktörerna på den reglerade 

spelmarknaden inte skulle tappa kunder till de oreglerade aktörerna på Internet. Det finns trots 

den nya regleringen vissa skillnader mellan de spelföretag med, samt de utan lotteritillstånd, 

som konkurrerar på Internetmarknaden.  

 

Både Fransson på ATG och Tisell på Svenska Spel är eniga om att spel via Internet definitivt 

har påverkat den svenska spelmarknaden, och spelaren. Internet har framförallt gjort spelande 

mer lättillgängligt. Svenska Spel och deras spel är exempel på spel som också aktörerna på 

den oreglerade marknaden erbjuder, därför blev konkurrenssituationen värre för dem än för 

exempelvis ATG som har en mer unik spelprodukt.  ATG anser att TV är en bra 

kommunikationskanal där de både marknadsför sig, får möjlighet att visa sina lopp och 

resultat, samt kan göra reportage. Fransson påpekar att TV är en av deras bästa kanaler att nå 

ut till sina spelare, och därför har ATG valt att satsa mycket på att synas i TV. ATG finns 

även på Internet, där de visar sina lopp live och där spelaren kan spela på hästar online, och 

samtidigt erbjuder ATG även spel på hästar via mobiltelefoner. 

 

Trots den ojämna konkurrenssituationen online så ser både ATG och Svenska Spel ett antal 

fördelar med de förändringar som skett på den svenska spelmarknaden. Både Fransson och 

Tisell talar om de nya fantastiska kommunikationskanalerna som har skapats – Internet och 

TV. De menar att företaget på ett lättare, smidigare och säkrare sätt kan nå kunden med 

budskap integrerat med bilder. Dock tillägger Tisell att de nya kommunikations- och 

distributionskanalerna som skapats är på gott och ont. 

 

Fransson berättar att försäljningen av spel har, tack vare Internet, ökat med mellan 20-25 

procent. Den mörka sidan av Internets framväxt hävdar Fransson är att det fysiska spelandet 

och kontakten har blivit sämre, särskilt påpekar han att färre människor kommer till banor för 

att spela. 

 

Även spelberoende och spelansvar är ett aktuellt ämne för både Fransson och Tisell. Fransson 

diskuterar huruvida spelande och spelberoende har ökat, men också att spelansvaret från 
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företagen blir alltmer efterfrågat. Spelansvarets framväxt och hur populärt och efterfrågat det 

blivit anser Fransson vara mycket bra.
 
Tisell diskuterade även spelberoende, och hur viktigt 

det är för spelföretag att tydligt ta ställning till att motverka okontrollerat spelande. Han ser 

även att den här typen av ställningstagande kan vara ett aktuellt konkurrensmedel i framtiden.  

 

5.3 Sammanfattning av spelmarknadens utveckling 

Det som har skett de senaste tio åren berör samtliga delar av Porters modell. Först påverkades 

marknaden av en ny typ av spelande med en ny teknologi, nämligen spel över Internet. 

Internet erbjöd köparna att handla spel på ett nytt och unikt sätt, och blev på så sätt ett 

substitut till fysiskt spelande. Exempelvis utsattes Trisslotten för konkurrens då Internet 

erbjöd möjligheten att både köpa och skrapa skraplotter online. Under åren blev det också 

säkrare att köpa och spela över Internet, då banker satsade på säkrare procedurer kring köp 

online. 

 

Idag har vi ett spelmonopol som är mer ifrågasatt än någonsin. Den svenska spelmarknaden 

har två olika sidor, den reglerade och den oreglerade marknaden. Aktörerna konkurrerar 

varken under samma villkor eller förutsättningar. Det som primärt har hänt på den svenska 

spelmarknaden är att Sveriges tidigare starka spelmonopol, en marknad som sällan tillät nya 

aktörer, har utsatts för omvärldsfaktorer och ökad globalisering vilket ledde till att monopolet 

utsattes för extern konkurrens. Som det är idag, att lotterilagstiftningen inte kan gälla för alla 

spel som når den svenska marknaden, samt den försvagning av det som är grunden till 

monopolet, nämligen fokus på värnandet om folkhälsan, inte är hållbart i längden. 

 

Tisell på Svenska Spel ser något positivt i utvecklingen som spelmarknaden har genomgått, 

nämligen att spelansvaret har blivit alltmer ifrågasatt. Han ser detta som ett potentiellt 

konkurrensmedel för framtiden. Vidare anser både Tisell, Svenska Spel, och Fransson, ATG, 

att spelmarknaden – på gott och ont – har fått nya distributionskanaler (både via Internet, 

mobila tjänster, och TV) där man på ett enkelt och effektivt sätt kan nå ut med spel. Samtidigt 

är både Tisell och Fransson eniga om att spelmarknaden inte kan se ut som den gör idag, och 

hoppas på en omreglering inom den närmaste framtiden.  
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6. SLUTDISKUSSION 

I slutledningen får läsaren följa en analys av de mest betydelsefulla delarna ur empiri delen, 

och uppsatsen som helhet 

 

Författaren har studerat den svenska spelmarknaden med följande två forskningsfrågor som 

utgångspunkt: 

 Hur har den svenska spelmarknaden förändrats?  

 Vilka konsekvenser har detta orsakat för det svenska spelmonopolet? 

 

Under uppsatsens gång har författaren tangerat ett antal olika områden rörande spelmarknaden 

och dess utveckling. Med dessa som grund har författaren kommit upp med nedanstående 

modell som har utgångspunkt i de relevanta slutsatserna som kan dras och är applicerad på 

Porters modeller: de fem faktorer som påverkar konkurrensen på en marknad, samt PESTL 

(båda beskrivna i teoriavsnittet). 
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Modell: Michael Porter – Five Competitive Forces 

från boken Competitive strategy – Techniques for analyzing industries and 

competitors av Michael E. Porter 

Modell: Michael Porter – PESTL 

från artikeln An Overview of Strategy Development Models and the Ward-

Rivani Model Dr. David Ward 

 

Den främsta slutsatsen som författaren kan dra är att den monopolistiskt reglerad spelmarknad 

som Sverige har idag inte längre stämmer överens med den verkliga bilden av 

spelmarknadens faktiska utseende. Monopolet har fått en ny konkurrent - utländska spelbolag 

som riktar sina spel in mot den svenska spelmarknaden, och som ofta drivs av svenskar med 

god kunskap om marknaden och även har värdefull kännedom om vad svenskar efterfrågar. 

De kom att bli en ny form av konkurrenter på en ursprunglig monopolistisk och statligt 

reglerad spelmarknad.  

 

Potentiella nya konkurrenter 

Nya konkurrenter är t.ex. 

existerande aktörer som börjar 

erbjuda liknande spelformer, 

eller helt nya konkurrenter 

Det var t.ex. tidigare aktörer 

som nådde den svenska 

spelmarknaden över Internet – 

företag som hittar nya blåa 

oceaner det vill säga orörda 

marknadsutrymmen 

Substitut 

Allt som personer kan göra 

för sina pengar annat än att 

spela, och som uppfyller 

samma behov och välbehag 

Internet spelmarknaden var 

ett substitut till fysiskt 

spelande 

Leverantörer 

Tänjt de legala gränserna 

genom t.ex. Internetspel 

med tillstånd i mera 

liberala tillståndsländer 

Köpare 

Ny typ av efterfrågan, livsstil 

och beteende-/köpmönster har 

påverkat utvecklingen av 

spelmarknaden 

Utbud och efterfrågan styr även 

pris och innovationsnivån hos 

företagen 

 

Marknads konkurrens 
 

All konkurrens bland de 

existerande aktörerna på den 

svenska spelmarknaden 

Politiska och Lagliga 

faktorer 

Aktörer med lotteritillstånd 

var under en längre tid inte 

tillåtna att bedriva spel 

över Internet 

Aktörer med lotteritillstånd 

är (som det är nu) 

påverkade av den svenska 

lagen => inte lika flexibla 

som aktörerna på den 

oreglerade marknaden för 

till exempel vinstutdelning.  

Sociala faktorer 

Trender i samhället som 

påverkar både köp- och 

beteendemönster. Kan vara 

hög- och lågkonjunkturer, eller 

finanskriser etc., men också en 

ny typ av livsstil t.ex. köpa spel 

(samt varor och tjänster) online 

Teknologiska faktorer 

All utveckling inom tekniken 

som gör spelandet mer 

intressant, möjligt eller mer 

effektivt. Detta var Internet, 

men kan vara smidigare 

betalningssystem, bättre 

informationskanaler, effektivare 

spelande i ny teknologi etc. 

Ekonomiska faktorer 

Var kostsamt för aktörer med 

lotteritillstånd att få till 

teknologin för att kunna 

bedriva spel både på Internet 

men samtidigt på den fysiska 

spelmarknaden, utan att veta 

om Internet var en tillfällig 

trend, eller om det skulle vara 

en marknad i framtiden. 

Från början tog aktörerna som 

nådde den svenska marknaden 

via Internet marknadsandelar 

från aktörerna på den reglerade 

spelmarknaden 

Figur 6: Slutsatsmodell:  

Faktorer som har påverkat den 

traditionella svenska spelmarknaden 
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Internet har skapat nya marknadsutrymmen med en annan typ av teknologiska och sociala 

förutsättningar – detta kan beskrivas som ett substitut till fysiskt spelande som tidigare var satt 

till en bestämd plats och tid. Det främsta problemet för aktörerna på den svenska reglerade 

spelmarknaden var till en början att de inte alls kunde konkurrera med de utlandsregistrerade 

spelbolagen då de inte hade lotteritillstånd, det lagliga tillståndet, att verka online.  

 

Internet och den nya tekniken medförde nya möjligheter för företag att både konkurrera men 

också att erbjuda en ny, utvecklad, och mer lättillgänglig form av spelande till kunderna. 

Företagen på den reglerade marknaden låg efter aktörerna på den oreglerade spelmarknaden 

vad gäller utveckling och uppbyggnad av de teknologiska förutsättningarna för att bedriva 

spelande över Internet. Orsaken var främst att de reglerade aktörerna inte hade lotteritillstånd 

till en början, och därmed låg efter i utvecklandet av spelsajter. Till en början var det en legal 

fråga för aktörerna på den reglerade spelmarknaden, som sedan kom att bli en kostnadsfråga 

då marknaden till stor del förflyttades till Internet. Idag kan företagen på den reglerade 

marknaden inte konkurrera på samma villkor på grund av lagens utformning, de kan 

exempelvis inte vara lika flexibla med vinstutdelningar (på grund av prejudikatet om 50 

procents regeln).  

 

Köparna, det vill säga spelarna, ändrade sitt sociala levnadssätt och anpassade sig till den nya 

teknologin, och då också det nya spelutbudet. Tidigare var spelandet bestämt till då aktörerna 

erbjöd det, till exempel Bingolotto på lördagskvällar, men allteftersom utbudet har ändrats har 

också efterfrågan ändrats. Internetspelande uppfyller idag samma välbehag som fysiskt 

spelande, den största skillnaden är att spelare via Internet kan nå spel i stort sett när som helst 

och var som helst. Om inte köparna ändrat sitt beteende och förhållningssätt till spelande, och 

om inte vårt köpmönster ändrats, så hade inte heller Internet spelmarknaden fått det uppsving 

som den fått. En samhällstrend som vi sett på senare år är att vi är mer intresserade av ny 

teknologi; datorer och Internet används alltmer; mobiltelefoner har fler funktioner och nu 

mera även Internet och TV-koppling apparater är mer utvecklade, med exempelvis 

radiotjänster och har ändrad design med exempelvis tunnare skärmar. Hade inte samhället 

varit intresserade av sådana här utvecklingar så hade det inte heller funnits någon marknad, 

det är utbudet och efterfrågan styr pris och innovationsnivån hos företag. 

  

Teknologin har också utvecklats i och med att köparnas krav och beteenden förändrats. Till 

exempel så har säkrare betalningssystem samt effektiviteten av spel och köp utvecklats för att 
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leva upp till den nya efterfrågan. Även inflationen ökat, i takt med detta har våra löner ökat 

och därmed har spelarna kunnat lägga mer pengar på spel. Så även om spelandet förändras i 

stort mellan olika år, så måste vi även se till inflationen samt låg- respektive högkonjunkturer. 

 

Då en monopolistiskt reglerad marknad kan utsättas för oreglerad konkurrens är det något 

som är fel. I det här fallet är det en lucka i den svenska spellagstiftningen, där syftet för 

längesedan inte längre uppfylls. Å ena sidan står regeringen med önskan om en totalt 

monopolistiskt reglerad spelmarknad, å andra sidan finns EU som motarbetar 

medlemsländernas monopolistiska marknader, då EU vill främja handeln mellan 

medlemsländerna. Detta så länge det inte finns ett starkt skäl till varför en marknad skall vara 

statligt reglerad – detta skäl är i nuläget folkhälsan, vilket EU menar inte är skäl nog. 

 

Vad som kommer att hända i framtiden med det svenska spelmonopolet är svårt att förutspå. 

Tänkbara följder för spelmarknaden är antingen ett starkare monopol, eller att monopolet 

försvinner helt och spelmarknaden blir öppen för konkurrens. De slutsatser som författaren 

drar är att Sverige behöver en ny lagstiftning vad gäller spelmarknaden, speciellt då man ser 

tillbaka till hur mycket som har hänt de senaste tio åren.  Lagen måste ändras och utformas så 

att den bättre anpassas till dagens verklighet. Frågor som då måste diskuteras är: 

 

 Skall Sverige ha en reglerad monopolistisk marknad, eller skall vi ha en spelmarknad 

öppen för fri konkurrens? 

 Skall den svenska spelmarknaden ha en nationell reglering, eller skall den svenska 

spelregleringen även anpassas till EU och den som skett de senaste åren? 

 Vad är syftet med spel; att se till folkhälsan och motverka spelberoende, eller att öka 

spelintäkterna för staten? 

 Skall staten agera lagstiftare och/eller vara en spelaktör? 

 

Främsta fördelen om Sverige behåller ett fungerande svenskt spelmonopol är att spel endast  

finns tillgängligt i en kontrollerad form, och den oreglerade spelmarknaden försvinner. Om vi 

har en kontrollerad spelmarknad så existerar endast ett fåtal spelbolag, vinstutdelningen är 

styrd så skyhöga vinster inte utdelas, och dessutom tillfaller överskottet välgörande ändamål 

inom det svenska näringslivet. Om marknaden skulle bli öppen för fri konkurrens skulle vi få 



74 

alltfler spelbolag och därmed skulle spel bli mer lättillgängligt, vilket troligtvis skulle medföra 

att alltfler får problem med spelande.  

 

Ett alternativ skulle vara att arbeta med nationella spellicenser med krav på spelansvar. Dock 

tror inte författaren att den svenska spelmarknaden i dagsläget är redo att anpassas till EU och 

dess öppna spellagstiftning. EU är emot det svenska spelmonopolet och trots att Sverige säger 

sig ha ett svenskt spelmonopol har Betsson öppnat en spelbutik i Stockholm, en aktör som 

utan svenskt lotteritillstånd idag erbjuder fysiskt spelande till svenskar.  Sverige måste ha en 

en ökad beredskap både för hur utlandsregistrerade spelbolag kan kringgå svensk lagstiftning 

och vad nya innovationer och en mer utvecklad teknologi kommer att medföra under de 

närmaste åren.  

 

Idag finns det flera människor, främst unga män, som söker lycka och rikedom genom att 

livnära sig med att spela poker online. Den här visionen är något som alla, främst spelbolagen 

genom ett ökat spelansvar, måste motverka. Därför tror författaren mycket på att ett ökat 

spelansvar kommer att bli allt viktigare i framtiden för att värna om folkhälsan och motverka 

spelberoende. Spelande skall vara en form av underhållning, och gärna med någon form av 

ändamål, inte finnas för att människor ska vinna drömbelopp eller spela för mycket. 

Författaren varken tror eller hoppas att spelbolag kommer att ha som syfte i framtiden att få 

allt högre spelintäkter, utan att förebygga spelberoende genom att erbjuda spel i en 

kontrollerad form och som är rättvist reglerad för alla spelaktörer.  

 

Författaren anser inte att staten skall ha egna spelbolag utan istället kontrollera att 

lotterilagstiftningen efterlevs, genom Lotteriinspektionen, då verkligheten ständigt utvecklas 

genom ny teknologi. Detta skulle medföra att Svenska Spel och ATG skulle bli egna bolag, 

och att staten skulle agera lagstiftare snarare än vara en av alla aktörer.  

 

Avslutningsvis, vad en omformulerad svensk spellagstiftning kommer att behöva kontrollera 

är ifall lagen följs och om spelansvaret efterlevs. Regleringen av spelmarknaden bör anpassas 

mer till hur verklighetens spelmarknad ser ut, vilket författaren anser kommer att vara en 

förutsättning för att kunna reglera den svenska spelmarknaden. Författaren anser att Sverige 

bör få en reviderad lotterilagstiftning likt vad vi sett hända i Frankrike. En sådan skulle 

alltmer fokusera på spelansvar där Sverige använder sig av spellicenser med exempelvis krav 

på vinster, överskottet och att bolaget är svensk registrerat.  
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7. REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT FORSKNING  

För fortsatt forskning inom spelbranschen har författaren olika rekommendationer. 

 

 En studie som mer detaljerat studerar och beskriver utvecklingen av Internet 

spelmarknaden, där fokus antingen kan ligga på den typiske spelaren eller på 

tillväxtstrategier.  

 

 Ett annat intressant område skulle vara en jämförelse mellan den svenska 

lagstiftningen och EU:s lagstiftning på området. Hade spelmarknaden sett annorlunda 

ut om Sverige inte gått med i EU?  

 

 Ett tredje område skulle kunna vara att undersöka den fortsatta möjligheten att kringgå 

den svenska lagen genom att de så kallade oreglerade spelaktörerna öppnar fysiska 

spelplatser runtom i Sverige. Uppsatsen kan då ge en bredare förståelse för den 

ändrade konkurrenssituationen på spelmarknaden, och hur marknaden skulle påverkas 

av en sådan utveckling.  
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