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i 

SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

AB Svenska Spel innehar ett statligt reglerat monopol på den svenska marknaden för 

vadslagning på idrott (undantaget trav- och galoppsport). Ny teknik hotar emellertid 

spelmarknadsregleringen då en ny alternativ spelmarknad etablerats på Internet. Syftet med 

uppsatsen är att analysera den svenska marknaden för sportvadslagning samt undersöka 

huruvida marknaden har förändrats i och med framväxten av en global Internetspelmarknad. 

Metoden som används är att jämföra spelvillkoren hos Svenska spel med två aktörer på den 

interaktiva spelmarknaden för att därmed söka svara på huruvida Svenska Spel tar ut ett 

överpris för sina produkter. Dessutom görs en jämförelse över tiden, det vill säga en analys av 

huruvida Svenska Spel har bemött den tilltagande konkurrensen. Studien visar att 

monopolisten Svenska Spel erbjuder spelkonsumenterna sämre spelvillkor än vad som erbjuds 

på Internetspelmarknaden. Därmed är det sannolikt att företaget tar ut ett överpris av sina 

konsumenter. Dock har Svenska Spel i och med de förändringar som företaget genomfört 

efter det att Internetspelmarknadens framväxt startade i viss mån anpassat sig till de nya 

förutsättningarna på marknaden.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish betting-market is highly regulated, and the state-owned company, Svenska Spel, 

is the only allowed supplier on the market. However, during the last years the development of 

an Internet-based betting-market has challenged the fundamental conditions for the national 

betting-markets. The purpose of this thesis is to analyse the competitive situation on the 

Swedish betting-market, and to investigate whether the market has changed since the 

development of an international betting-market over the Internet. The method used is to 

compare Svenska Spel’s betting-conditions with the conditions offered by the Internet-based 

bookmakers. This will illustrate whether Svenska Spel uses their market power, and thus 

charges a price that is higher than the competitive price. An investigation of Svenska Spel’s 

reaction to the changed conditions over the last five years is also performed in order to find 

out whether the monopolist adjusts their business to the new situation. The study shows that 

Svenska Spel’s conditions on the betting-market are not as good as those offered by 

bookmakers over the Internet. However, Svenska Spel has during the last years made positive 

changes to their betting-conditions, something which is likely a response to the more 

competitive market.  
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Kapitel I 
INLEDNING 

 

 

 

 

1.1 Introduktion 

Den svenska spelmarknaden är strikt reglerad och den statliga inblandningen är stor. I 

huvudsak domineras spelmarknaden av tre aktörer: Svenska Spel, ATG (AB Trav och 

Galopp) och FSL (Folkrörelsernas Samarbetsorgan i Lotterifrågor). Dessa tre konkurrerar 

dock inte med varandra utan istället är spelmarknaden uppdelad mellan dem. Helstatliga 

Svenska Spel, som är störst, har monopol på all sportvadslagning, undantaget trav- och 

galoppsport där istället ATG agerar monopolist. Svenska Spel ansvarar dessutom för diverse 

lotterier och nummerspel samt spel på hundkapplöpning. FSL i sin tur arrangerar Bingolotto, 

bingo och ett antal andra lotterier (Internet 1). Argumenten som talar för marknadsregleringen 

kan delas in i två huvudgrupper. För det första har vi en spelmarknadsreglering av 

socialpolitiska skäl. Marknadsregleringen ska se till att spelandet sker under kontrollerade 

former och att andelen illegalt spel minimeras. Dessutom ska regleringen hindra spridningen 

av spelmissbruk. Den andra typen av argument är istället av fördelningspolitisk karaktär. 

Privata vinstintressen skall hållas borta från marknaden så att överskotten kan komma att 

användas till allmännyttiga ändamål (Ds, 1995:61, 23).  

 

Grundläggande ekonomisk teori säger att regleringar av det här slaget leder till ineffektivitet 

på marknaden. Att ett företag har en monopolställning på en marknad, eller en delmarknad, 

kommer att leda till att monopolisten tar ut ett överpris för sin produkt. Detta innebär att 

konsumenterna (spelarna) betalar ett högre pris än vad som sannolikt skulle vara fallet om 

marknaden var konkurrensutsatt (Sloman, 2000, 165).  

 

Lukrativa monopolvinster har fått kommersiella spelbolag att intressera sig för den svenska 

spelmarknaden. Framförallt är det Svenska Spel som utsätts för konkurrens på marknaden för 

vadslagning på idrottsevenemang. Åtminstone två utlandsbaserade spelföretag, Ladbrokes och 

Unibet, försöker för närvarande att ta sig in på den svenska spelmarknaden och utmana 

monopolet. Än så länge får dessa hålla tillgodo med att, tillsammans med en uppsjö andra mer 

eller mindre etablerade vadförmedlare, agera över Internet och via telefonspel. Ladbrokes och 
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Unibets uttalade målsättning är dock att störta spelmonopolet för att i framtiden ha möjlighet 

att öppna egna spelbutiker i Sverige (Dagens Industri 2002-09-19).  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera den svenska marknaden för sportvadslagning. 

Frågeställningar som ämnas besvaras är huruvida marknaden har förändrats i och med 

framväxten av en global Internetspelmarknad, vilken har medfört konkurrens för 

monopolisten Svenska Spel. Syftet kommer att besvaras genom att jämföra spelvillkoren hos 

Svenska Spel dels över tiden och dels med två vadförmedlare som agerar på 

Internetspelmarknaden. Genom denna analys erhålles dels en skattning på välfärdsförlusten 

och dels huruvida Svenska Spel har anpassat sig till den förändrade konkurrenssituationen.   

 

1.3 Metod och avgränsning 

Den ekonomiska teori som används är traditionell mikroekonomisk monopolteori, vilken 

tillämpas på den aktuella marknaden för att uppnå syftet samt söka svara på 

frågeställningarna. Svenska Spels spelvillkor kommer att jämföras med två Internetbaserade 

kommersiella vadförmedlares dito. Dessa två bookmakers är brittiska Ladbrokes och 

brittiskregistrerade, men likväl Maltabaserade, Unibet. Anledningen till att just dessa två 

bolag valts ut, i den uppsjö av aktörer på Internetspelmarknaden som finns, är att dessa två har 

den gemensamma uttalade målsättningen att störta det svenska spelmonopolet (Dagens 

Industri 2002-09-19). Jämförelsen görs dels över de övergripande spelvillkoren och dels 

gällande de olika spelföretagens teoretiska återbetalningsandel (se kapitel 4.1). Metoden som 

används, för att skaffa mig en uppfattning om spelbolagens återbetalningsprocent, är att detta 

värde beräknas på ett visst antal slumpvis utvalda spelobjekt och därefter beräknas även 

medelvärdet av dessa tal. Den eventuella skillnaden i spelvillkor mellan Svenska Spel å den 

ena sidan och Ladbrokes och Unibet å den andra sidan får komma att representera 

spelkonsumenternas välfärdsförlust som uppstår som en följd av marknadsregleringen. I 

jämförelsen av Svenska Spels agerande sedan Internetspelmarknadens etablering skall 

bakgrunden till de förändringar som företaget genomfört de senaste fem åren analyseras.  

 

Den del av spelmarknaden som har blivit mest konkurrensutsatt är vadslagning på olika utfall 

i ett idrottsevenemang. Vanligast är satsning på om en match i någon idrott skall sluta med 

hemmaseger, oavgjort eller bortaseger. Hos Svenska Spel går den typen av spel under 

benämningen Lången, som är en del av sportspelet Oddset. Lången är det enda av Oddset-
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spelen där fasta odds tillämpas. Med fasta odds menas att Svenska Spels oddssättare 

(complainers) gör en sannolikhetsbedömning av evenemangets samtliga potentiella utfall. 

Dessa skattningar omvandlas sedan till odds. Oddsen bjuds ut på spelmarknaden och det är 

upp till spelarna att avgöra vilka utfall de vill satsa pengar på. Min jämförelse kommer att 

begränsa sig till just den här spelformen. Jämförelsen av spelvillkoren kommer att vara mellan 

monopolisten Svenska Spel å den ena sidan och de två tidigare nämna kommersiella 

vadförmedlarna å den andra sidan. Jag kommer även att analysera huruvida Svenska Spels 

spelvillkor har förändrats sedan Internetspelmarknaden etablerades, det vill säga om och i 

sådana fall hur Svenska Spel bemött den tilltagande konkurrensen.  

 

1.4 Tidigare studier 

En arbetsgrupp inom Finansdepartementet (1995) tillsattes av regeringen med uppgift att se 

över den svenska spelmarknaden samt komma med förslag på nödvändiga åtgärder att vidta 

för att dämpa konkurrenstrycket och skapa tydligare gränser mellan aktörerna på marknaden. 

Gruppens arbete resulterade i rapporten De statligt styrda spelbolagens koncessioner och 

organisation m.m.. Rapportens syfte var att utgöra beslutsunderlag gällande dels statens 

ambitioner och mål för spelmarknadens utveckling och för det statliga engagemanget på 

densamma och dels föreslå åtgärder för att på lång sikt öka den samhälleliga måluppfyllelsen. 

I rapporten konstateras att situationen på spelmarknaden inte är förenlig med de målsättningar 

som staten har satt upp. Utredningsförfattarna oroas över osäkerheten kring vad EU-

medlemskapet kan komma att få för långsiktiga konsekvenser på spelmarknaden samt ”vad 

det tekniska hotet av multimediateknikens utveckling kopplat till internationaliseringen av de 

finansiella marknaderna får för effekter” (Ds 1995:61, 7). Arbetsgruppen anser att ”Sverige 

bör agera för ett bibehållet nationellt monopol på spelmarknaden och bibehållet nationellt 

självbestämmande över marknaden, liksom övriga medlemsländer i EU gör” (Ds 1995:61, 

112). Gruppen anser vidare att spelbolagen bör ges förutsättningar att utan onödigt dröjsmål 

kunna vidta nödvändiga anpassningsåtgärder för att kunna bemöta inbrytningförsök på 

marknaden (Ds 1995:61, 7ff).  

 

1997 tillsatte regeringen ytterligare en utredning, denna gång med syftet att se över 

lotterilagen. Utredningen skulle dels undersöka om lotterilagen skulle behöva anpassas till 

EG-rätten och dels huruvida utvecklingen av spel över Internet och andra medier skulle 

behöva föranleda ändrad lagstiftning. Utredningens sammanfattade resultat är att någon 

lagändring med hänsyn till EG-rätten inte bör äga rum då det svenska spelmonopolet bedöms 
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vara förenligt med EG-lagstiftningen. Gällande utvecklingen av interaktiva spel fastslår 

rapporten att det visserligen ”torde vara möjligt att införa ett förbud att utomlands utan 

tillstånd anordna lotterier över Internet som riktar sig mot Sverige och att det för 

efterlevnaden av ett sådant förbud kan vidtas åtgärder också mot nätoperatörer och andra 

förmedlare av lotteriet” (SOU 2000:50, 192). Dock anser utredningsgruppen att en lag av det 

slaget inte är motiverad och följaktligen bör lotterilagstiftningen inte ändras till att försöka 

förhindra spel över Internet som förmedlas i utlandet (SOU 2000:50, 43ff).  

 

 

1.5 Disposition 

Efter detta inledande kapitel följer en översiktlig bakgrund till den svenska spelmarknaden i 

allmänhet och AB Svenska Spel i synnerhet. Även en introduktion till hur 

Internetspelmarknaden ser ut presenteras i detta kapitel. Kapitel tre utgör teorikapitlet. Här 

redogörs för hur monopol som marknadsform fungerar och vilka effekter monopolet medför i 

jämförelse med en konkurrensmarknad. Därefter följer uppsatsens empiridel där Svenska 

Spels spelvillkor jämförs över tiden och med nätbolagens dito. Välfärdseffekter av monopolet 

diskuteras. Slutligen följer slutsatser samt en diskussion kring resultatet.  



5 

Kapitel II 

BAKGRUND  

 

 

 

 

2.1 Spelmarknaden 

Människan har i alla tider varit intresserad av det spänningsmoment och den förströelse som 

spelandet medför. Den svenska spelmarknaden omsatte 2001 lite drygt 29,41 miljarder 

kronor. Detta innebär att varje svensk i genomsnitt spelar för cirka 3300 kronor per år. Störst 

omsättning hade Svenska Spel, som kontrollerade 46 procent av marknaden, följt av ATG (32 

procent) (Internet 1). Samma år noterade Svenska Spel en nettovinst på 3794 miljoner kronor 

(Svenska Spels årsredovisning 2001, 28) och ATG en dito, före fördelningen till trav- och 

galoppsporten, på 2539 miljoner kronor (ATG:s årsredovisning 2001, 35).  

 

2.2 Statlig reglering 

Den svenska spelmarknaden präglas av tydliga monopolistiska inslag med en hög och 

kontrollerad prissättning. Argumenten för denna restriktivitet gällande arrangering av 

vadslagning och lotterier är av två karaktärer. Dels skall allmänhetens spelbehov 

tillfredsställas under kontrollerade och säkra former för att undvika spridningen av illegalt 

spel och spelmissbruk och dels skall privata vinstintressen hållas utanför spelmarknaden för 

att marknadsöverskotten ska kunna tillfalla allmännyttiga ändamål (Ds 1995:61, 23ff). 

Samtidigt skall förutsättningar för en effektiv konkurrens mellan spelmarknadens olika 

aktörer skapas (Ds1995:61, 105). Argumenten för den rådande ordningen är följaktligen av 

både fiskal- och social karaktär. För att ovanstående målsättningar skall kunna uppfyllas är 

allt spel om pengar, utan regeringens tillstånd, enligt lagen förbjudet. Med stöd av denna lag 

har regeringen utsett vilka som skall tillåtas agera på spelmarknaden. Riksdagen har vidare 

beslutat att marknaden skall vara förbehållen staten och folkrörelserna (Ds 1995:61, 23ff).  

 

Till och med 1980-talet detaljreglerade statsmakterna spelbolagens verksamhet. Numera har 

tillstånden blivit mer allmänt formulerade och öppnare. Exempelvis kan marknadsaktörerna 

själva numera besluta om täthet mellan dragningar (vid lotterier), namn på spelformen med 
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mera. Dock krävs fortfarande regeringsbeslut för att starta upp nya spelformer eller ändra de 

maximala vinstandelarna för spelformerna (Ds 1995:61, 23ff).  

 

Ny teknik kringgår dock marknadsregleringen; bolag registrerar sig i länder med liberalare 

lagar för spelbolag och agerar över Internet alternativt tar emot vad över telefon/fax. 

Dessutom försöker kommersiella krafter att störta det svenska spelmonopolet. Som jag 

nämnde inledningsvis finns det åtminstone två utlandsbaserade bolag som har som uttalad 

målsättning att öppna egna spelbutiker i Sverige (TT 2002-10-31).  

 

2.3 Aktiebolaget Svenska Spel 

AB Tipstjänst, sedermera AB Svenska Spel, grundades som ett privat bolag 1934. Under 

1920- och 1930-talen hade den inofficiella spelmarknaden expanderat, något som staten 

hoppades kunna stävja med att låta Tipstjänst starta officiell vadslagning på 

idrottsevenemang. Idén var att svenskarna skulle kunna spela säkert och tryggt utan de risker 

som vadslagning på en svart marknad medför. Spelen som anordnades var Stryktipset, 

Pooltipset samt Siffertipset. Det förstnämnda är än idag en av företagets största produkter 

medan de två andra sedan ett antal år tillbaka gått i graven. De första nio åren gick allt 

överskott direkt till idrottsrörelserna men från och med 1943, då staten tog över som ägare i 

Tipstjänst, tillfaller överskottet först statskassan för att sedan vidarefördelas till aktuella 

ändamål (Internet 5).  

 

1980 lanserades företagets första nummerspel, Lotto, som direkt blev succé och än idag är 

Sveriges största nummerspel med en årlig omsättning på dryga två miljarder kronor. 1986 

kom nästa stora händelse på den svenska spelmarknaden då sportspelet Oddset lanserades. I 

och med Oddset startades också Tipstjänsts satsning på online-system, det vill säga spelandet 

började ske elektroniskt. Tidigare var spelstopp flera dagar innan evenemanget/dragningen för 

att ombuden skulle hinna skicka alla inlämnade kuponger till huvudkontoret, allt för att risken 

för fusk och bedrägerier skulle minimeras. Med online-systemet förändrades förutsättningarna 

radikalt och spelstopp på evenemang på Oddset är numera fem minuter innan evenemanget 

börjar. Oddset var för övrigt världens första sportspel online (Internet 5).  

 

1996 beslutade Sveriges riksdag att Tipstjänst ska fusioneras med Penninglotteriet. Detta var 

en följd av dels den ökade konkurrensen på spelmarknaden och dels ett ökat problem med 

spelberoende. Dessutom ville man stärka folkrörelsernas spel- och lotteriverksamhet. Från 
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och med den första januari 1997 är Tipstjänst och Penninglotteriet ett bolag; AB Svenska 

Spel. 1998 fick Svenska Spel av regeringen ett tillfälligt tillstånd att testa vissa spel över 

Internet. Regeringen beslutade också att Svenska Spel tilläts inleda en satsning på spel på 

hundkapplöpning. 1999 gav riksdagen Svenska Spel i uppdrag att starta upp högst sex 

internationella kasinon i Sverige, varpå företaget bildade dotterbolaget Casino Cosmopol 

(Internet 5).  

 

2.4 Ladbrokes.com 

Brittiska Ladbrokes är ett av världens största spelföretag. Företaget har anor ända från 1800-

talet. Vid förra sekelskiftet flyttade företaget sitt huvudkontor från Ladbroke (därav namnet) i 

grevskapet Warwickshire till London. Bolaget etablerade sig snabbt och snart var Ladbrokes 

Storbritanniens främsta kreditgivande vadhållningsfirma. Numera är Ladbrokes och 

Internetmotsvarigheten Ladbrokes.com en del av hotellkedjan Hilton Groups spel- och 

vadslagningsdivision. Övriga delar av denna division utgörs av diverse andra spelföretag runt 

om i världen. Ladbrokes är fortfarande en av Storbritanniens och Irlands största bookmaker, 

med över 2500 spelbutiker. Tillsammans omsätter Ladbrokes och Ladbrokes.com över 40 

miljarder kronor årligen. På Internet har Ladbrokes.com cirka 400 000 registrerade kunder  

(Internet 3).  

 

2.5 Unibet 

Unibet är ett delvis svenskägt spelbolag som är registrerat i Storbritannien och är en del av 

koncernen Unibet Group Plc. Förutom svenskar finns även britter, holländare och belgare 

representerade i ägarskaran. Företaget som grundades 1997 har cirka 170 000 kunder i 80 

länder. Omsättningen 2001 var dryga 50 miljoner brittiska pund, vilket motsvarar cirka 710 

miljoner kronor (Internet 6). Dock kommer omsättningen att öka kraftigt 2002. Unibet har 

nämligen under årets första nio månader omsatt över en miljard kronor, alltså mer än under 

hela 2001. Motsvarande siffra för 2001 var 465 miljoner kronor (Computer Sweden 2002-12-

06).   

 

2.6 Den globala spelmarknaden 

2.6.1 Bakgrund 

Sveriges regering har, som tidigare nämnts, beslutanderätt angående vilka aktörer som ska 

tillåtas agera på den svenska spelmarknaden. Anordnas spelet utanför landets gränser är dock 

inte vadförmedlaren underkastad svensk lagstiftning. Eftersom ny teknik suddar ut 
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nationsgränser kan invånare i Sverige, spelmarknadsregleringen till trots, spela på diverse 

globala spelmarknader. Vanligast är spel över Internet, men även spel via TV och telefon 

förekommer. Spel över Internet går till på följande vis. Konsumenten registrerar sig först på 

spelbolagets hemsida, varpå denne erhåller ett eget spelkonto. Registreringen är helt 

kostnadsfri. Spelkontot är personligt och går inte att komma åt för andra då det krävs 

användarnamn och lösenord för att kunna logga in på kontot. Konsumenten överför sedan 

likvida medel från sitt bankkonto till sitt spelkonto. Detta kan ske på flera olika sätt, 

exempelvis genom betalning med konto- eller kreditkort alternativt överföring via 

Internetbank. När pengarna väl finns på spelkontot är det bara att följa anvisningarna på 

hemsidan och börja spela. Vill konsumenten göra ett uttag från sitt spelkonto gör denne en 

begäran om utbetalning till spelbolaget varpå pengarna överförs till spelkonsumentens 

bankkonto (SOU 2000:50, 165ff).  

 

Spel via telefon, så kallad telefonbetting, fungerar principiellt likadant som spel via Internet 

men istället för att konsumenten gör sina spel framför dataskärmen så kontaktar denne 

spelbolaget per telefon och meddelar sina spel. Telefonbetting bedöms vara tämligen ovanligt 

i Sverige. Tekniken är dock väl etablerad och vanligt förekommande i vissa länder. Det 

senaste bidraget till den gränslösa spelmarknaden är spel via TV. Detta gäller i första hand 

lotterier och kasinospel. Det hela går då till som så att konsumenten ringer upp spelföretaget 

varpå själva spelet sedan följs via TV-skärmen. Denna form av spel är än så länge ovanlig 

(SOU 2000:50, 167ff).  

 

2.6.2 Aktörer 

Restriktiviteten med tillstånd för spelbolag hindrar kommersiella företag från att etablera sig i 

Sverige och de flesta andra europeiska länder samt USA och Kanada. I exempelvis 

Västindien, Centralamerika, Gibraltar, Australien och Malta är lagstiftningen däremot 

betydligt liberalare. Detta har fått som följd att spelbolag registrerade i dessa regioner 

huvudsakligen riktar in sig på att nå kunder i helt andra länder. Vidare är det inte ovanligt att 

ett spelföretag har anknytningar till flera länder. Exempelvis kan bolaget vara registrerat i ett 

land, verksamheten bedrivs från ett annat land och i ett tredje land har företaget en spelserver 

uppställd (SOU 2000:50, 159ff).  

 

Som tidigare nämnts fick Svenska Spel 1998 ett tillfälligt tillstånd av regeringen att starta spel 

över Internet. Därmed är Svenska Spel inte bara den största aktören på den svenska 
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spelmarknaden utan även på den gränslösa Internetspelmarknaden. Anledningen till 

Internetsatsningen var just att bemöta konkurrensen från utländska spelbolag som redan var 

etablerade på Internet. Svenska Spel har cirka 50 000 registrerade användare på Internet och 

omsättningen på hemsidan var 2001 drygt 144 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 1,3 

procent av företagets totala omsättning. Hur mycket pengar som omsätts totalt på 

Internetspelmarknaden från Sverige är okänt, Svenska Spel uppskattar dock summan till 

omkring en miljard. Skulle denna skattning vara någorlunda korrekt betyder det att Svenska 

Spels andel av svenskarnas omsättning på Internetspelmarknaden är omkring 14 procent. 

Svenska Spels målsättning är att öka den andelen med hjälp av vidgat spelutbud samt 

förbättrad service. Företaget har dock fortfarande endast ett tillfälligt tillstånd till att anordna 

Internetspel och tillåts därför inte att erbjuda alla sina spelformer på hemsidan. Detta, menar 

Svenska Spel, hämmar företagets konkurrenskraft och ger utländska aktörer betydande 

konkurrensfördelar (Svenska Spels årsredovisning 2001, 7f).  

 

2.7 Konkurrenssituationen 

2.7.1 Bakgrund 

De kommersiella bolagen satsar i första hand på sportvadslagning och i viss mån även 

kasinoverksamhet över Internet (exempelvis Ladbrokes casino). Det är följaktligen i första 

hand Svenska Spels så kallade skicklighetsspel (Oddset och Stryktipset) som möter en ökad 

konkurrens från den gränsöverskridande spelmarknaden (Svenska Spels årsredovisning 2001, 

7ff). Vid en närmare studie av nätbolagens spelutbud noteras att de i första hand satsar på 1-

X-2 spel a la Svenska Spels oddsetspel Lången. Även diverse handikappspel1 blir allt 

vanligare, men eftersom Svenska Spel i dagsläget inte har några handikappspel i sitt 

ombudsutbud lämnar jag denna spelform därhän.2  

                                                 
1 Vid handikappspel ges det på förhand svagare laget ett antal mål/poäng i handikapp. Detta för att göra 
spelalternativen oddsmässigt jämnare. Dessutom ges detta handikapp ofta i halva mål/poäng varför 
spelalternativet för oavgjort försvinner då endast två utfall blir möjliga.  
2 Oddset Mixen erbjuder ibland handikappspel, dock endast över Internet.  
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2.7.2 Oddset Lången 

Lången är det spel som möter mest internationell konkurrens. Spelet är ett av Svenska Spels 

Oddsetspel, vilka introducerades i och med online-satsningen 1986. En amatörmässig 

beskrivning av Lången är att det går ut på att tippa rätt utfall, det vill säga hemmaseger (1), 

oavgjort (X) eller bortaseger (2), i den/de matcher som spelaren själv väljer ut i Oddsets 

programblad. Varje utfall i alla matcher har ett av Svenka Spel fastslaget odds. Oddset är det 

tal vilket Svenska Spel är beredda att multiplicera spelinsatsen med om dennes tips visar sig 

vara korrekt (Internet 13). Om man exempelvis spelar en trippel (tre matcher) med oddsen 

1,50, 2,00 och 2,50 i var och en av matcherna erhålls trippelns totala odds genom att 

multiplicera dessa värden. I det här fallet blir det totala oddset 7,5.  Detta värde multipliceras 

sedan med insatsens storlek för att erhålla den eventuella vinstens storlek. Satsas exempelvis 

tio kronor på ovan nämnda vad blir utbetalningen om utfallen är korrekta 75 kronor. Är raden 

istället felaktig förlorar spelaren hela sin insats.  

 

Överlägset vanligaste sporten på Långenlistorna är fotboll, följt av i turordning ishockey, 

bandy, handboll, innebandy, golf, tennis och speedway (Svenska Spels årsredovisning 2001, 

55). Fram till mitten av november 2002 hade spelkonsumenterna på Lången att välja mellan 

att ta med tre, fyra, fem eller sex matcher i sina rader. Numera tillåter dock Svenska Spel att 

det spelas singlar (en match) och dubblar (två matcher) på vissa av Svenska Spel 

förutbestämda matcher (Internet 2). Lången omsatte 2001 en dryg miljard kronor, vilket 

motsvarar knappa 7,5 procent av Svenska Spels totala omsättning. Nettoutdelningen i form av 

vinster var samma år 61 procent av omsättningen  (Svenska Spels årsredovisning 2001, 46).  

 

2.8 Sammanfattning 

I Sverige har Svenska Spel monopol på sportvadslagning. Monopolet har i och med 

framväxten av Internet mött en ökad konkurrens då en global spelmarknad har etablerat sig på 

Internet. Åtminstone två av aktörerna på Internetspelmarknaden har som uttalad målsättning 

att störta det svenska spelmonopolet och öppna egna spelbutiker i Sverige. 

Monopolsituationen är därmed starkt ifrågasatt. I det efterföljande kapitlet redogörs för vad 

den nationalekonomiska teorin säger om monopolsituationer.  
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Kapitel III 

TEORI  

 

 

 

 

3.1 Monopol 

En monopolsituation uppstår när det endast finns en aktör på utbudssidan, det inte finns några 

nära substitut till varan/tjänsten som företaget producerar och potentiella ytterligare aktörer 

samtidigt hindras att äntra den aktuella marknaden (Martin, 2001, 17).  

 

Det finns en rad olika anledningar till varför monopol uppkommer. Ett exempel är en teknisk 

inträdesbarriär vilken skapar så kallade naturliga monopol, det vill säga en industri där 

marknaden endast kan generera långsiktig vinst för ett företag eftersom genomsnittskostnaden 

per enhet stiger om kvantiteten överstiger monopolistens produktionsnivå (Nicholson, 2002, 

496). Andra tekniska inträdesbarriärer kan vara att producenten har kontroll över 

produktionsresurserna, exempelvis en ovanlig naturresurs, alternativt över återförsäljningen, 

eller att kostnaderna för att bjuda ut varan/tjänsten är avsevärt lägre för ett redan etablerat 

företag varför det inte blir lönsamt för nya marknadsaktörer att ta sig in på marknaden. Andra 

skäl till att ett monopol bibehålls beror på monopolistens agerande gentemot eventuell 

konkurrens. Exempelvis kan tänkas att monopolisten dumpar sina priser när konkurrens 

uppstår och på så sätt blir marknaden olönsam för konkurrenten. Konsumenternas preferenser 

kan även skapa en monopolsituation. Denna form av monopolsituation uppstår på grund av 

produktdifferentiering och/eller märkeslojalitet. En vara kan ibland förknippas så starkt med 

ett visst märke att även om det på marknaden finns ”plats” för mer än en aktör så är det svårt 

för en utomstående att etablera sig på marknaden  (Sloman, 2000, 164).   

 

Ytterligare skäl till att en monopolsituation uppstår är statliga regleringar. Dessa uppstår då 

staten har förbehållit politikerna beslutanderätt om vilka aktörer som skall agera på 

marknaden samtidigt som de har gett endast en aktör denna rättighet. Exempel på statligt 

skyddade monopolmarknader i Sverige är försäljningen av alkohol (Systembolaget), 

läkemedel (Apoteket) samt det monopol som behandlas i denna uppsats, marknaden för 

idrottsvadslagning (Svenska Spel). Dessa är uteslutande exempel på monopol som styrs direkt 

från politiskt håll. Det finns även en mer indirekt lagstadgad styrning av marknader. Exempel 
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på detta är patent. Här skyddas ensamrätten av upphovsrättsliga skäl, det vill säga 

upphovsmannen till en innovation/uppfinning har lagstadgat monopol på att producera och på 

marknaden utbjuda produkten. Dock är detta monopol alltid tidsbegränsat (Nicholson, 2002, 

496f).  

 

3.2 Monopolistens vinstmaximeringsbeslut 

Inom mikroekonomi antas vanligen alla marknadens aktörer (konsumenter och producenter) 

vara nyttomaximerande. Ett företags mål är vinst, varför profiten ensam får representera 

företagets nytta. Företagen kommer följaktligen att välja den kvalitet och kvantitet av 

produktionsfaktorer, samt producera det antal enheter som maximerar vinsten (Nicholson, 

2002, 335).  

 

Antag att ett företag säljer kvantiteten q enheter, vilken säljs till priset P(q) per enhet. Givet 

detta erhåller företaget de totala intäkterna, TR, genom att P(q) och q multipliceras. En vinst 

noteras då ett företags totala intäkter, TR, överstiger dess totala kostnader, TC. Följaktligen 

beräknas vinsten, π , genom: 

 

 )()()( qTCqTRq −=π   (3.1) 

 

Första ordningens villkor (FOC) för att nå den optimala kvantiteten är att derivatan av 

ekvation 3.1 med avseende på q skall vara lika med noll:  
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Omorganiseras ekvation 3.2 kan nedanstående resultat nås:  

 

 
q
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  (3.3) 

 

Ekvation 3.3 visar att när företaget maximerar vinsten är förändringen i de totala intäkterna 

när kvantiteten förändras lika med förändringen i de totala kostnaderna, när kvantiteten 

ändras. Samma sak uttryckt på ett annat sätt är att säga att marginalintäkten, MR, är lika stor 
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som marginalkostnaden, MC. Givet detta kan nu konstateras att företagets vinstmaximerande 

kvantitet nås i punkten:  

 

 
q
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q

TR

∂
∂===

∂
∂

 (3.4) 

 

Monopolisten kommer att producera den kvantitet av varan/tjänsten där marginalkostnaden är 

lika stor som marginalintäkten. Detta eftersom om marginalkostnaden understiger 

marginalintäkten skulle företagets vinst öka om produktionen ökades. På samma sätt skulle 

profiten bli större om kvantiteten reducerades i ett fall där marginalkostnaden överstiger 

marginalintäkten. I figur 3.1 visas en monopolists vinstmaximerande produktion grafiskt. I 

figurens exempel kommer monopolisten att sträva efter att producera kvantiteten *Q  

(Nicholson, 2002, 335ff).  

 

 

Figur 3.1 Monopolmarknad 

(Källa: Nicholson, 2002, 498) 

 

Första ordningens villkor i ekvation 3.4 är ett nödvändigt, men ej tillräckligt, 

vinstmaximeringsvillkor. Antag kostnadskurvorna i figur 3.2. Första ordningens villkor 

(MR=MC) uppfylls såväl i den optimala punkten Q* men också i den icke optimala punkten 

Q**.  
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Figur 3.2 Optimal kvantitet 

(Källa: Egen konstruktion) 

 

För att ett fullständigt optimalt kvantitetsvillkor krävs även att ett andra ordningens villkor 

(SOC) är uppfyllt. Detta villkor är som följer:  
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Sammanfattningsvis säger ett nödvändigt och tillräckligt vinstmaximeringsvillkor att i 

optimum skall MR vara lika med MC och dessutom skall ”marginalvinsten” vara avtagande i 

den punkten, det vill säga andraderivatan med avseende på kvantiteten skall vara negativ. 

Detta fullständiga villkor uppfylls endast vid kvantiteten Q* i figur 3.2. Vid kvantiteten Q** 

uppfylls endast det första delvillkoret, varför den punkten ej är optimal (Nicholson, 2002, 

336). 

 

Monopolisten är till skillnad från en producent på en marknad där konkurrens råder inte 

pristagare utan prissättare. Tidigare förklarades att den vinstmaximerande monopolisten 

kommer att producera en kvantitet där MR=MC. Den rationelle monopolisten kommer att 

söka den vinstmaximerande prisnivån givet kvantiteten.  I figur 3.1 kommer monopolisten att 

pris- och kvantitetssätta i punkten E, vilket leder till prisnivån P*, eftersom det är i den 

punkten som konsumenternas betalningsvilja utnyttjas maximalt givet kvantiteten Q* 

(Nicholson, 2002, 498f).  

 

Marginalintäkten, MR, säger oss hur mycket en ytterligare producerad enhet skulle generera 

ekonomiskt och är centralt för hur ett företag kommer att välja att producera och prissätta. Har 

MR 

MC 

Q* Q** 

P 
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företaget ingen effekt på marknadspriset, det vill säga är pristagare, kommer priset att vara 

lika med MR (vilket dessutom är lika med MC). Monopolisten är emellertid prissättare, men 

MR, som även här är lika med MC, är ändock en viktig utgångspunkt vid val av prisnivå. MR 

är direkt beroende av elasticiteten på efterfrågan. Efterfrågeelasticiteten, Pqe , , beräknas 

genom: 

 

 
q

P

P

q
e pq *, ∂

∂=   (3.6) 

 

och säger oss hur en prisökning på en procent påverkar efterfrågan procentuellt. Monopolisten 

kommer att prissätta enligt: 
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Detta är samma sak som att: 

 

 .
1

,PqeP

MCP −=−
 (3.8) 

 

Den vinstmaximerande monopolistens prissättning kommer följaktligen att påverkas av 

marginalkostnaden, MC, och efterfrågeelasticiteten, Pqe , . Ju mindre elastisk efterfrågekurva 

monopolisten möter desto större kommer dennes prispåslag över marginalkostnaden att vara. 

Samtidigt kommer monopolisten som möter en mer elastisk efterfrågan inte att kunna göra ett 

lika stort prispåslag (Nicholson, 2002, 338ff).  

 

3.3 Monopolvinster 

I en konkurrensmarknad antas att inga övervinster existerar eftersom marknaden befinner sig i 

ständig jämvikt. Som konstaterades i kapitel 3.1 är en monopolmarknad per definition 

skyddad från nya aktörer på utbudssidan på grund av ett eller flera inträdeshinder. Detta får 

effekten att vinster existerar även på lång sikt, så kallade monopolvinster. Grafiskt är 

monopolvinsten rektangeln P*EAC i figur 3.1. Monopolvinsten utgörs, som figuren visar, 
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skillnaden mellan AC och P multiplicerat med Q*, det vill säga vinst per enhet gånger antalet 

producerade enheter (Nicholson, 2002, 498ff).  

 

Hur stor monopolvinsten blir beror på relationen mellan efterfrågekurvan och 

genomsnittskostnadskurvan. Med andra ord om skillnaden mellan konsumenternas 

betalningsvilja och monopolistens genomsnittskostnad för att producera Q* är ”stor” blir 

också monopolvinsten ”stor” men om skillnaden däremellan är mindre kommer 

monopolistens vinst också att bli jämförelsevis mindre (Nicholson, 2002, 500f).  

 

3.4 Jämförelse mellan monopol och fullständig konkurrens 

En marknad präglad av fullständig konkurrens är monopolets motsats. Vid fullständig 

konkurrens antas följande förhållanden råda: a) antalet aktörer både på utbuds- och 

efterfrågesidan är stort, b) samtliga aktörer är pristagare, c) produkterna som utbjuds är 

perfekta substitut till varandra och d) det finns inga in- eller utträdesbarriärer på marknaden. 

(Martin, 2001, 10) 

 

I kapitel 3.2 påvisades att en vinstmaximerande monopolist kommer att producera en kvantitet 

i punkten där MR är lika med MC. Vidare kommer prisnivån att sättas på den nivå som 

efterfrågekurvan korsar den optimala kvantiteten Vid fullständig konkurrens kommer den 

totala marknaden att producera den kvantitet där marginalkostnaden, MC, är lika med 

marknadspriset, P*. Eftersom inga övervinster existerar på lång sikt vid fullständig 

konkurrens är nivån för marginalkostnaden också den prisnivå som marknaden, vilken 

befinner sig i jämvikt, kommer att sätta. Monopolistens makt att prissätta utgör en viktig 

skillnad mellan de båda marknadsformerna. Detta kommer att ge effekter på marknaden vilka 

illustreras i figur 3.3.  
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Figur 3.3 Allokeringsförlust vid monopol 

(Källa: Nicholson, 2002, 503) 

 

Vid fullständig konkurrens kommer marknadens aktörer på utbudssidan att producera 

kvantiteten Q* till priset P*. Monopolisten kommer emellertid att producera den lägre 

kvantiteten Q** till det högre priset P**. Denna minskade kvantitet och ökade pris kommer 

att ge tre effekter på marknadens resursfördelning: 1) Rektangeln AEQ**Q* är värdet av de 

resurser som kommer att användas i produktionen vid fullständig konkurrens men ej används 

vid monopol som en följd av monopolistens minskade produktion, 2) rektangeln P**BAP* är 

konsumentöverskott vid fullständig konkurrens som vid en monopolsituation omfördelas från 

konsumenterna till monopolisten, 3) slutligen får vi också en allokeringsförlust vid monopol 

vilken utgörs av triangeln BEA (Nicholson, 2002, 503). Noteras bör att de två förstnämnda 

förändringarna endast är omfördelningar av resurser medan den sistnämnda utgör en reell 

samhällsekonomisk förlust.  

 

3.5 Sammanfattning 

Statliga monopol uppstår på grund av politiska beslut. Staten utser vilken aktör som skall 

tillåtas agera monopolist på en marknad. AB Svenska Spel är monopolist av just den 

anledningen; Sveriges riksdag har beslutat att andra företag än Svenska Spel ej tillåts 

arrangera vadhållning på idrottsevenemang.  

 

Oavsett om ett monopol är lagstadgat eller om det uppkommit av andra orsaker så kommer 

marknadsformen att få effekter på marknaden i fråga. En vinstmaximerande monopolist 

producerar en lägre kvantitet varor/tjänster än vad en marknad präglad av fullständig 

konkurrens gör. Monopolistens pris kommer dessutom att vara högre än marknadspriset 

skulle ha varit vid fullständig konkurrens. Monopolistens relativt låga produktion och höga 
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pris kommer att hålla konsumtionen på en lägre nivå än konsumtionen på en konkurrensutsatt 

marknad. Som en följd av detta genererar monopolet samhällsekonomiska omfördelningar 

som missgynnar konsumenterna. En del av den minskade produktionen ”försvinner” då 

monopolisten inte kommer att använda lika mycket produktionsfaktorer som skulle ha använts 

vid fullständig konkurrens. På grund av det relativt högre priset kommer 

konsumentöverskottet att dels försvinna som en allokeringsförlust och dels omfördelas till 

monopolisten i form av producentöverskott.  
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Kapitel IV 

EMPIRI 

 

 

 

 

4.1 Återbetalningsandelen 

På totalisatorspel3 (exempelvis Stryktipset, Oddset Matchen, Oddset Bomben) bestämmer 

spelbolaget, eller i Svenska Spels fall regeringen, hur stor del av insatserna som företaget 

skall ta som vinst. Resterande andel kommer spelarna att få tillbaka i form av 

vinstutbetalningar. Vid 1-X-2 spel på enskilda matcher, det som hos Svenska Spel benämns 

som Lången, beror dock den reella utdelningsprocenten på hur spelarna har fördelat sina 

insatser. Det finns emellertid en teoretisk återbetalningsprocent. Trots att denna 

återbetalningsandel är teoretisk är den ändå av intresse vid analys av spelvillkor. 

Utdelningsprocenten ger spelkonsumenten information om efter vilka villkor vadförmedlaren 

sätter sina odds (Vuoksenmaa, 1999, 59). Ska man försöka sig på en tolkning så skulle man 

kunna säga att återbetalningsandelen representerar den andel av insatserna som spelbolaget 

har som målsättning att betala tillbaka till spelarna på lång sikt. Följaktligen blir resterande 

andel företagets vinst på det aktuella spelobjektet.  

 

Utdelningsprocenten beräknas genom enkel matematik enligt följande. Man adderar samtliga 

utfalls inverterade odds och inverterar sedan det värdet. Talet som erhålls då är 

återbetalningsandelen (Vuoksenmaa, 1999, 57). Ett exempel,  Svenska Spels Långenodds på 

de olika utfallen (1, X och 2) i den allsvenska bandymatchen mellan Kalix och Falun den 20 

november 2002 såg ut som följer: 1,90 (1), 5,10 (X) och 1,90 (2). Först ska dessa värden 

inverteras: 526,090,1/1 = , 196,010,5/1 =  och 526,090,1/1 = . Summan av dessa inverser blir 

1,248. Slutligen inverteras även detta värde och vi erhåller utdelningsprocenten: 

8,0248,1/1 ≈ , det vill säga 80 procent.  

 

Att resultatet ovan blev 0,8 är föga slumpmässigt. Svenska Spel har nämligen alltid en 

teoretisk återbetalningsandel på 80 procent på sina matcher på Lången. För att Svenska Spel 

                                                 
3 Spel där oddsen/utdelningen är direkt beroende av hur insatserna på olika utfall placeras (exempelvis är 
utdelningen på 13 rätt på Stryktipset högre om det bara finns en korrekt inlämnad rad än om det är flera med 
maximalt antal rätt).   
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skall kunna ändra denna krävs ett regeringsbeslut som ger dem rätten att så göra (Ds 1995:61, 

185). Nätbolagens utdelningsprocent är däremot inte konstant utan varierar, dels mellan olika 

bolag men även mellan olika spelobjekt på ett och samma bolag. Varken Unibet eller 

Ladbrokes har en fastlagd teoretisk återbetalningsandel, ej heller en officiell max- respektive 

mininivå. För att skaffa mig en någorlunda representativ uppfattning om dessa två 

vadförmedlares teoretiska återbetalningsprocent gjorde jag under veckorna 47-49 (2002) en 

studie av utdelningsprocenten på 25 matcher som fanns med i dessa båda bolags utbud. Om 

även Svenska Spel hade med dessa matcher i sitt Långenutbud noterade jag även deras odds 

på matchen. För att få så stor spridning som möjligt blandade jag olika sporter, 

ligor/divisioner och länder. Givetvis noterade jag de båda Internetbolagens odds vid samma 

tidpunkt. För att jämförelsen ska ge en rättvisande bild ingick endast spelobjekt med tre 

potentiella utfall (1, X och 2). Detta uteslöt diverse handikappspel samt spel på sporter där 

oavgjort inte förekommer, exempelvis basket och tennis. Anledningen till att antalet 

potentiella utfall är av betydelse är att ju färre antal möjliga utfall, ju större risk för 

vadförmedlaren att något av oddsen är orimligt (högt). Därmed medför arrangering av spel 

med två utfall en mindre risk för vadförmedlaren än vad med tre utfall, varför också 

utdelningsprocenten kan hållas på en något högre nivå vid spelformer av det förra slaget. 

Undersökningsresultatet i sin helhet följer i Appendix.  

 

Min undersökning konstaterar att Ladbrokes återbetalningsandel varierar mellan 87 procent 

och 90 procent och Unibets dito mellan 86 procent och 91 procent. Följaktligen ligger dessa 

båda nätbolags utdelningsprocent mellan sex och elva procentenheter högre än monopolisten 

Svenska Spels dito. Högst utdelningsprocent (90-91 procent) i min undersökning hade Unibet 

och Ladbrokes på amerikansk proffsishockey (NHL), svensk elitserieishockey samt 

europeiska fotbollsmatcher på elitnivå. Lägst återbetalningsandel hade samma bolag på 

matcher i bandyallsvenskan, elitserien i innebandy samt damhandbollsmatcher. En förklaring 

till denna skillnad torde vara att spelobjekt av mindre kommersiell karaktär medför en större 

risk för spelbolaget varför de väljer att ha en aningen högre säkerhetsnivå vid vadförmedling 

på dessa evenemang. Risken består i dels att sannolikheten för på förhand uppgjorda matcher 

är större i mindre kommersiella sammanhang. Det är ju exempelvis större risk att ett lag i 

bandyallsvenskan skulle vara inblandad i en mutskandal än att ett lag i mångmiljardindustrin i 
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proffsishockeyns USA skulle vara detsamma4. Vidare finns alltid en risk att 

spelkonsumenterna har bättre information om lagen (skadeläge, motivation, inställning med 

mera) än vad oddssättarna har. Denna risk är också den större i mindre kommersiella 

sammanhang än i idrott med stor mediebevakning och kommers.  

 

4.2 Trippel- och dubbelkrav 

Fram till den 19 november 2002 hade Svenska Spel kategoriskt så kallat trippelkrav vid 

ombudsspel på Lången. Detta innebär att varje vad var tvunget att innehålla minst tre 

spelobjekt, det gick alltså inte att spela utfallet i bara en eller två matcher. Numera kan 

Svenska Spels cirka en miljon spelkortsinnehavare5 (Svenska Spels årsredovisning 2001, 8) 

spela singlar och dubblar på vissa av Svenska Spel utvalda matcher, dock med begränsningen 

till 1000 kronor per dygn och spelkort för singlar och 2000 kronor per dygn och spelkort för 

dubblar (Övrig 4).  

 

Rent matematiskt får ett dubbel- eller trippelkrav spelbolagets fördel gentemot spelaren att 

öka progressivt enligt följande. Svenska Spels återbetalningsandel är som nämnts 80 procent. 

Om man därtill lägger till ett trippelkrav blir den reella återbetalningsandelen 38,0  det vill 

säga 51,2 procent (Vuoksenmaa, 1999, 58f). Ett krav på att spela minst två matcher, 

dubbelkrav, får istället vadförmedlarens vinstmarginal att öka från 0,8 till 64,08,0 2 =  det vill 

säga 64 procent. Nätbolagen Ladbrokes och Unibet har numera inga krav på vare sig dubblar 

eller tripplar på några evenemang utan alla objekt kan spelas som singlar. Därmed är dessa 

bolags teoretiska återbetalningsandel på varje evenemang också den som spelaren bör väga in 

i sin bedömning av spelbolagets fördel gentemot den förstnämnde.  

 

4.3 Fasta och semifasta odds 

Ur åtminstone ett perspektiv är Svenska Spel mer fördelaktigt för spelkonsumenten än vad 

nätbolagen är. Vid enstaka tillfällen kan till och med denna fördel kompensera monopolistens 

relativt låga utdelningsprocent. Nätbolagens odds är nämligen inte fasta, utan semifasta. Med 

detta menas att oddsen kan komma att ändras i precis vilket ögonblick som helst. Spelar man 

till ett visst odds, som senare ändras är det dock oddset vid speltillfället som gäller. Man 

                                                 
4 1990 avslöjade för övrigt tidningen Expressen en kupp mot Tipstjänst (nu Svenska Spel) där fem matcher i 
bandyallsvenskan och hockeyallsvenskan sades vara uppgjorda. Tipstjänst hade tagit emot ovanligt stora insatser 
på dessa matcher (Vuoksenmaa, 1999, 242f).  
5 Spelkort erhålls kostnadsfritt från Svenska Spels ombud. Dock endast ett spelkort per person.  
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skulle kunna säga att när man spelar till ett odds så ingår man ett slags avtal med bookmakern. 

Även om förutsättningarna sedan ändras (exempelvis kanske ett ishockeylags förstemålvakt 

drabbas av förkylning och inte kan spela den aktuella matchen, ett exempel på ett inträffande 

som påverkar matchens utfall med en viss procent) så håller båda parter sin del av avtalet, 

men företaget har ju möjligheten att ändra avtalsvillkoren för andra som vill ingå avtal i ett 

senare skede. Svenska Spel däremot tillämpar på Lången fasta odds som ibland sätts upp till 

en knapp vecka innan matchen skall avgöras. Företaget har sedan ingen möjlighet att ändra de 

fastslagna oddsen. Den enda möjligheten Svenska Spel har är att stänga matchen för spel om 

ett utfall skulle spelas så kraftigt att företaget riskerar att göra en förlust i händelse av att 

utfallet skulle gå in (Övrig 1). Svenska Spel har även möjlighet att ändra multivillkoren på en 

match, det vill säga ändra evenemanget från att vara spelbar som singel, dubbel och multipel 

(trippel, fyrling, femling och sexling) till att endast gälla dubblar och multiplar alternativt 

enkom multiplar. Naturligtvis även också åt det andra hållet, alltså sänka multivillkoren 

(Övrig 4).  

 

4.4 Kvantitetsbegränsade insatser 

Svenska Spel har satt en övre gräns för spel på singlar (1000 kronor per spelkort och dygn) 

och dubblar (2000 kronor per spelkort och dygn) (Internet 4). För tripplar, fyrlingar, femlingar 

och sexlingar krävs inget spelkort för att spela och därmed har Svenska Spel inte samma 

kontroll över insatsflödet. Skulle en viss kombination/match spelas orimligt mycket och 

företagets ekonomiska risktagande blir alltför stort stängs dock kombinationen/matchen för 

spel (Övrig 1).   

 

Nätbolagens maxnivåer för insatser på objekten i utbudet varierar friskt. Dels har olika företag 

olika höga nivåer och dels skiljer sig dessa nivåer även mellan de olika objekten, precis som 

utdelningsprocenten varierade mellan olika objekt (se kapitel 4.1). Ladbrokes visar alltid när 

man skall lägga ett vad hur mycket som maximalt tillåts satsas. Variationen är stor, allt från 

någon dryg tusenlapp på vissa mindre kommersiella evenemang upp till över 100 000 kronor 

på till exempel amerikansk proffsishockey. Sambandet torde vara liknande det tidigare 

nämnda gällande utdelningsprocenten, det vill säga att på mindre kommersiella evenemang 

har spelbolagen lägre maximala insatsbegränsningar än vid professionell idrott. 

Resonemanget om mutskandaler och spelkonsumenternas information är applicerbart även 

här.  
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4.5 Skillnader i praktiken – en jämförelse 

En riskmedveten kund hos Svenska Spel som är spelkortsinnehavare och alltid spelar där 

vadförmedlaren har den minsta möjliga fördelen gentemot spelaren, det vill säga spelar 

uteslutande singlar, kommer om spelen placeras slumpmässigt att på lång sikt få tillbaka 

omkring 80 procent av sina insatser i form av vinster. Den genomsnittlige svensken spelar för 

cirka 3300 kronor per år. Denne skulle i detta fall vinna cirka 2640 kronor och därmed notera 

en nettoförlust på 660 kronor.  

 

Innan Svenska Spel införde spel på singlar och dubblar tvingades den tidigare nämnda 

rationella kunden istället att spela tripplar, vilket då var det mest fördelaktiga för 

konsumenten. Som konstaterades i kapitel 4.2 ökar vadförmedlarens fördel gentemot 

spelkonsumenten vid ett trippelkrav från 0,8 till 38,0  det vill säga från att vara 20 procent till 

att bli närmare 50 procent. På satsade 3300 kronor skulle en slumpmässigt spelande 

konsument på lång sikt få tillbaka 1690 kronor. Nettoresultatet har därmed försämrats från en 

förlust på 660 kronor till en förlust på 1610 kronor. Notera även att dessa villkor fortfarande 

gäller för en spelkonsument som ej är spelkortsinnehavare.  

 

Hos Internetbolagen varierar, som tidigare nämnts, återbetalningsprocenten dels mellan olika 

bolag och dels mellan olika spelobjekt. Den genomsnittliga återbetalningsprocenten hos 

Ladbrokes och Unibet på mina 25 utvalda evenemang var 88,8 procent respektive 89,5 

procent. Följaktligen kommer ett slumpmässigt spelande på dessa spelobjekt på lång sikt att 

ge tillbaka cirka dessa nämnda andelar av den totala insatsen. Som tabell 4.1 visar skulle då 

den genomsnittlige svensken skulle få tillbaka cirka 2930 kronor per år hos Ladbrokes och 

2954 kronor hos Unibet. Nettoförlusten på ett år skulle då uppgå till 370- respektive 346 

kronor.   
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Tabell 4.1: Jämförelse mellan Svenska Spel samt Ladbrokes och Unibet.  

Företag Återbetalningsandel Insats Utbetalning Nettoresultat 

Svenska Spel 

utan spelkort 

och innan den 

19/11 2002 

38,0 =0,512=51,2% 3300 1690 -1610 

Svenska Spel 

med spelkort 

80% 3300 2640 -660 

 

Ladbrokes 88,8% 3300 2930 -370 

Unibet 89,5% 3300 2954 -346 

 

(Källa: Egen konstruktion) 

 

4.6 Hur har Svenska Spel bemött konkurrensen från Internetspelmarknaden? 

Tipstjänst, och senare Svenska Spel, har sedan starten precis som är brukligt för ett företag 

försökt att kontinuerligt utveckla de befintliga produkterna och även lanserat nya produkter. 

Under åren har en mängd spel kommit och gått (Internet 7). Innan Internetspelmarknadens 

framväxt konkurrerade företaget ”bara” med ATG och folkrörelserna. Nu är situationen, som 

läsaren vid det här laget förstått, en helt annan. Nedan följer en genomgång av de förändringar 

som Svenska Spel genomgått de senaste fem åren (1997-2002) och som är av intresse för 

uppfyllandet av uppsatsens syfte. I beaktande bör tagas att samtliga produktutvecklingar och 

nylanseringar inte nödvändigtvis behöver vara en följd av den ökade konkurrensen.  

 

4.6.1 Fusionen mellan Tipstjänst och Penninglotteriet 

Som nämndes i kapitel två är Svenska Spel en sammanslagning mellan Tipstjänst och 

Penninglotteriet. En sammanslagning mellan dessa statliga båda bolag har diskuterats till och 

från ända sedan 1970-talet. Dock har avgörandet, innan riksdagsbeslutet om fusion 1996, fallit 

på att två konkurrerande bolag bättre skulle kunna bibehålla den höga utvecklingsnivån som 

den svenska spelmarknaden hade. 1996 hade uppenbarligen förutsättningarna förändrats då 

beslutet om fusionen togs. En bakomliggande faktor till beslutet var att ett ensamt bolag 

skulle kunna stå för en bättre kraftsamling inför ”den hårdnande konkurrens från utlandet som 

kan förväntas framöver” (Ds 1995:61, 114f).  
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4.6.2 Satsningen på  Internet 

1998 fick Svenska Spel regeringens tillstånd att på prov ta emot spel på företagets hemsida 

(Internet 8). I början gick det endast att spela på Stryktipset (inklusive nummerspelet Joker) 

och vemsomhelst kunde inte registrera sig utan Svenska Spel lät 10 000 testanvändare inleda 

Internetsatsningen (Internet 9). Sedan dess har webtjänsten utvecklats kontinuerligt. Numera 

är de flesta spelen i företagets utbud möjliga att spela över Internet. 2001 hade Svenska Spel 

cirka 50 000 registrerade användare på hemsidan och varje månad har sajten omkring 250 000 

unika besökare (Övrig 5). Än så länge utgör omsättningen på hemsidan en förhållandevis liten 

del av företagets totala omsättning (cirka en procent) men tillväxten på Internet är stor; 2001 

tredubblades omsättningen jämfört med året före. Koncessionen som Svenska Spel erhållit av 

regeringen att anordna vadslagning över Internet är dock endast av temporärt slag. Detta 

begränsar i viss mån utvecklingen av webtjänsten. Svenska Spel skriver i sin årsredovisning 

att ”detta hämmar vår utveckling och ger utländska spelbolag betydande konkurrensfördelar” 

(Svenska Spels årsredovisning 2001, 2ff).  

 

4.6.3 Lansering av nya spel 

Under de senaste fem åren har en handfull nya spel lanserats av Svenska Spel. Sedan år 2000 

anordnar företaget diverse vadslagning på hundkapplöpning (greyhound racing) (Internet 10). 

År 2001 öppnades Sveriges första kasinon i Sundsvall och Malmö. Dessa bedrivs av Casino 

Cosmopol, vilket är ett dotterbolag till Svenska Spel (Internet 11). Under samma år lanserades 

ett nytt Oddset-spel; Bomben. Bomben kommer ursprungligen från Finland, där spelet gjort 

stor succé (Internet 12). Bomben har tagits emot väl även på den svenska spelmarknaden och 

omsättningen 2001 uppgick till dryga 287 miljoner kronor (Svenska Spels årsredovisning 

2001, 46). Noteras bör dock att spelet lanserades i april och att Bombens omsättning för ett 

helt år följaktligen inte finns bokförd fram till dags dato.  

 

4.6.4 Avskaffandet av ett konsekvent trippelkrav på Lången 

Som redogjordes för i kapitel 4.2 tillät inte Svenska Spel fram till den 19 november 2002 spel 

på utfall i en eller två matcher, så kallade singlar och dubblar, på Lången. I samma kapitel 

förklarades på vilket sätt ett trippelkrav är till nackdel för spelkonsumenten. Sedan en tid 

tillbaka har de för författaren kända kommersiella Internetbolagen slopat samtliga multivillkor 

för spel på idrottsevenemang. Slutsatsen av Svenska Spels agerande i detta avseende är att de 

i och med denna förändring anpassat sig till Internetspelmarknaden.  



26 

Kapitel V  

DISKUSSION OCH SLUTSATS 

 

 

 

 

5.1 Tar Svenska Spel ut ett överpris på spel? 

Ekonomisk teori säger att ett monopolföretag kommer att producera en lägre kvantitet enheter 

och samtidigt ta ut ett högre pris per enhet än vad skulle ha varit fallet vid fullständig 

konkurrens. Detta är en direkt följd av att marknadens aktörer kommer att agera rationellt 

utifrån ett nyttomaximeringsvillkor. Den svenska marknaden för idrottsvadslagning utgör 

inget undantag. Svenska Spel tar ut ett överpris för sina produkter. Överpriset i det här fallet 

kännetecknas av de jämförelsevis dåliga spelvillkoren som Svenska Spel erbjuder de svenska 

spelkonsumenterna. Jämförelsen i kapitel fyra visar att de två Internetbaserade spelbolagen 

Ladbrokes och Unibet betalar tillbaka i genomsnitt omkring nio-tio kronor mer per satsad 

hundralapp till spelarna i form av vinstutbetalningar. Spelmonopolets jämförelsevis dåliga 

villkor skapar därmed en välfärdsförlust för det svenska samhället. Välfärdsförlusten för den 

genomsnittlige svensken, som årligen satsar cirka 3300 kronor på någon form av spel, blir i 

kalkylen i kapitel 4.5 mellan 290 kronor och 314 kronor. Kalkylen grundar sig på antagandet 

att spelkonsumenterna konsumerar spel på ett rationellt sätt, det vill säga spelar där 

vadförmedlarens fördel gentemot spelkonsumenten är som minst. På Lången är långtifrån alla 

vad singlar, vilket är den för spelaren minst ofördelaktiga spelformen, varför Svenska Spels 

reella monopolvinst är väsentligt högre än tidigare nämnda summa om nio-tio kronor per 

satsade 100 kronor. Dessutom begränsar sig min jämförelse endast till just Lången, eftersom 

det är den spelformen av Svenska Spels produkter som av utbudet att döma på 

Internetspelmarknaden möter hårdast konkurrens från de kommersiella spelbolagen. I 

beaktande bör dock tagas att Lången är ett av de spel där Svenska Spel betalar tillbaka relativt 

hög andel av insatserna tillbaka till spelkonsumenterna. På till exempel turspelet Lotto, som 

omsätter i runda tal dubbelt så mycket som Långens dryga en miljard kronor per år, är 

återbetalningsprocenten endast 40 procent. Följaktligen gör Svenska Spel en vinst på 60 

kronor per satsad hundralapp på Lotto.  
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Jag antar att spelkonsumenterna är riskmedvetna gällande spel, det vill säga att de är 

medvetna om att i längden vinner spelbolaget alltid mot spelkonsumenterna. Visserligen kan 

den enskilde spelkonsumenten notera en vinst även på lång sikt men för den totala marknaden 

är spelbolaget vinnare mot konsumentgruppen. Om så inte skulle vara fallet skulle inga 

spelbolag existera eftersom företagets marginalkostnad då skulle vara större än dess 

marginalintäkt vilket skulle leda till att företaget gick med förlust och på lång sikt lade ner 

verksamheten. Trots vetskapen om att spelbolaget vid en majoritet av marknadens alla 

speltransaktioner är den parten som tecknar den förmånliga delen av avtalet när vad ingås, 

väljer den genomsnittlige svensken att satsa tre procent av sin inkomst på spel (Svenska Spels 

årsredovisning 2001, 4). Spelkonsumtionen i sig, det vill säga utan hänsyn till eventuella 

vinster/förluster, antar jag därmed medför någon form av nytta. Som tidigare nämnts 

producerar en vinstmaximerande monopolist en lägre kvantitet enheter än marknaden skulle 

ha gjort vid fullständig konkurrens. Följaktligen är den svenska marknaden för 

idrottsvadslagning drabbad av detta fenomen. Svenska Spels prissättning verkar hämmande på 

konsumtionen av spel i Sverige. Spelkonsumenterna, i befattningen som endast 

spelkonsumenter, är spelmonopolets förlorare eftersom deras konsumtion av spel pressas 

tillbaka av Svenska Spels relativt dåliga spelvillkor. Om fullständig konkurrens istället rådde 

på spelmarknaden skulle de svenska spelkonsumenterna kunna spela för en större summa och 

ändå hålla nettoförlusten för spelandet konstant. Samma konsument skulle därmed få 

konsumera mer spel till samma pris (samma genomsnittliga nettoförlust). Därmed skulle 

också konsumentens nytta, som spelkonsumtionen medför, öka.  

 

5.2 Har den svenska spelmarknaden förändrats i och med Internetspelmarknadens 

framväxt? 

Vid sidan om den traditionella spelmarknaden har de senaste åren en alternativ marknad vuxit 

fram på Internet. Där finns dels bolag som sedan länge är väl etablerade på någon traditionell 

spelmarknad, till exempel Ladbrokes, William Hill och Svenska Spel, och dels en uppsjö helt 

nya bolag som endast finns på den interaktiva spelmarknaden, till exempel Unibet, NordicBet 

och Expekt. Den svenska lotterilagen ger regeringen beslutanderätt om vilka aktörer som skall 

tillåtas agera på den svenska spelmarknaden. Internetbolagen kringgår dock lotterilagen, och 

andra liknande nationella lagar i andra länder med reglerade spelmarknader, genom att 

registrera bolaget i länder med en betydligt liberalare lagstiftning gällande spel och 

vadslagning. Nationella spelmarknadsregleringar är därmed utsatta för konkurrens. När en 

monopolmarknad konkurrensutsätts kan den tidigare monopolisten inte fortsätta ta ut lika 



28 

stora monopolvinster. Företaget måste anpassa sig till de nya rådande förutsättningarna. 

Svenska Spel har de senaste fem åren genomfört en rad, i jämförelse med de förändringar som 

företaget gjort innan Internetspelmarknadens framväxt, tämligen radikala förändringar. 

Åtminstone tre av de fyra förändringarna som omnämns i kapitel 4.6 är, som jag ser det, en 

direkt följd av den hårdnande internationella konkurrensen.  

 

5.2.1 Fusionen mellan Tipstjänst och Penninglotteriet.  

Politiskt beslut som togs i syfte att i framtiden kunna bibehålla statens starka roll på 

spelmarknaden. Resonemanget bakom beslutet var att ett större statligt spelbolag skulle ha 

bättre resurser än två mindre dito att kunna konkurrera med den hårdnande konkurrensen som 

väntas på spelmarknaden i framtiden.  

 

5.2.2 Satsningen på Internet.  

För att inte tappa kunder, som föredrar att spela över Internet istället för det traditionella 

ombudsspelet, till utländska spelbolag startade Svenska Spel 1998 en Internetsatsning. 

Satsningen var en följd av att andra utlandsbaserade aktörer börjat erbjuda spel över Internet.  

 

5.2.3 Lanseringen av nya spel 

Att utveckla och lansera nya produkter är något som företaget gjort kontinuerligt alltsedan 

starten 1934. Här kan jag förvisso se en, om än svag, intensifiering de senaste åren 

(satsningen på hundkapplöpning, onsdagsdragning som komplement till lördagsdragningen på 

Lotto, lanseringen av Oddsetspelet Bomben med mera) men eftersom ett företag alltid arbetar 

med att utveckla och vidareutveckla produkter är det svårt att peka på att detta är en direkt 

följd av konkurrensen från Internetspelmarknaden.  

 

5.2.4 Avskaffandet av ett konsekvent trippelkrav på Lången.  

Även det en, som jag ser det, direkt anpassning till Internetbolagens spelvillkor. Svenska Spel 

inledde denna satsning inledningsvis endast som försöksverksamhet på Internet. Företaget 

nådde då de kunder som upptäckt Internetspelmarknaden och gav dem jämförelsevis bättre 

spelvillkor än de spelkonsumenter som föredrog spel hos ombud. Vad företaget därmed 

gjorde var att man lät de spelkonsumenter som inte spelar på Internetspelmarknaden fortsätta 

betala ett högre överpris, samtidigt som man för konsumenterna på den interaktiva 

spelmarknaden så smått började anpassa spelvillkoren till Internetkonkurrenternas dito och 

därmed ta ut ett lägre överpris. Notera att det fortfarande rör sig om ett överpris, då Svenska 
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Spels återbetalningsprocent fortfarande efter denna förändring, ligger under ”marknadspriset” 

på Internetspelmarknaden. I november 2002 vidgade Svenska Spel dock denna satsning till att 

även gälla ombudsspel. Fortfarande är inte denna nya typ av spelande helt fritt då Svenska 

Spel tills vidare bibehåller två viktiga kontrollfunktioner: 1) endast spelkortsinnehavare kan 

spela med dessa förbättrade villkor och 2) Svenska Spel väljer ut de objekt som är tillgängliga 

för singel- och/eller dubbelspel, resterande spelobjekt har fortfarande trippelkravet kvar. Jag 

ser dessa kontrollformer som en temporär försiktighetsåtgärd från Svenska Spels sida. Syftet 

med att endast tillåta spelkortsinnehavare att spela med de mindre ofördelaktiga villkoren är 

inget annat än en gardering mot att så kallade storspelare ska kunna satsa ”för” stora summor 

på enstaka spelobjekt, därav kvantitetsbegränsningen på 1000 kronor per spelkort och dygn på 

singlar och 2000 kronor per spelkort och dygn på dubblar. Att bibehålla kontrollen att inte 

tillåta singel- och dubbelspel på alla spelobjekt är också det en försiktighetsåtgärd.  

 

 

5.3 Diskussion 

Hittills har slutsatserna präglats av ett rent ekonomiskt perspektiv. Argumenten för en 

avreglering av spelmarknaden får då i princip stå oemotsagda då ekonomisk teori endast 

belyser monopolets effektivitetsbrister och lämnar icke-ekonomiska aspekter därhän. 

Eftersom spelmonopolet, åtminstone delvis, försvaras med icke-ekonomiska argument bör 

även dessa tas i beaktande vid en nationalekonomisk analys av spelmarknaden. Den svenska 

spelmarknadsregleringen syftar nämligen till att under kontrollerade former tillfredsställa 

allmänhetens spelbehov och samtidigt hindra spridningen av spelmissbruk samt minimera 

andelen illegalt spel. För att detta mål skall vara möjligt bedöms att privata vinstintressen bör 

hållas utanför spelmarknaden. På så sätt kan också marknadsöverskotten fördelas till 

allmännyttiga ändamål. Lagstiftarna har i och med ovanstående målsättning satt ett värde i sig 

självt i att hålla spelkonsumtionen nere på en rimlig nivå. Spel bedöms, precis som 

exempelvis alkohol, vara nödvändigt att både skydda konsumenterna ifrån men samtidigt 

under kontrollerade former erbjuda konsumenterna i ”lämplig” kvantitet. Med denna 

bakgrund utesluts en fri marknad i jämvikt eftersom spelkonsumtionen då kommer att stiga 

till en nivå överstigande den ”lämpliga” dito. Vad är då alternativet till den nu rådande 

ordningen? Om spelmarknadsöverskottet fullt ut skall tillfalla det allmännyttiga ser jag inga 

alternativ till ett statligt monopol (möjligtvis ett statligt oligopol). Eftersom fler och fler 

spelkonsumenter varje år föredrar att lämna in sina spel på Internet, det vittnar exempelvis 

Svenska Spels stora tillväxt på hemsidan under 2001 om, finns risken att Svenska Spels 
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ställning försvagas ytterligare om de inte låter sina spelvillkor än mer närma sig den övriga 

spelmarknadens dito. Ett alternativ är då, som Svenska Spel redan gjort gällande 

multivillkoren på Lången, att separera Internetspelmarknaden med den traditionella 

spelmarknaden. Ett annat alternativ är naturligtvis att företaget anpassar även den svenska 

spelmarknaden till villkoren som gäller på Internetspelmarknaden. Problemet då är att enligt 

ekonomisk teori kommer den efterfrågade kvantiteten att öka när priset faller (läs när 

spelvillkoren förbättras). Det är här regeringens bedömning kommer att vara avgörande; 

Skulle en anpassning av det slaget komma att leda till att konsumtionen ökar ”för” mycket? 

Detta eftersom Svenska Spel själva inte har delegation på att besluta om en anpassning av det 

slaget.  

 

Skulle riksdagen tvärtom besluta att tillåta privata vinstintressen och istället reglera 

marknaden genom skattsedeln skulle fortfarande en del av spelmarknadsöverskottet tillfalla 

allmännyttan. Dels skulle Svenska Spel säkerligen fortsätta att vara en betydande aktör på 

spelmarknaden och dels skulle staten få in skatt från de eventuella privatägda spelbolagen 

som äntrat marknaden. Kanske skulle rentav allmännyttans tillskott därmed öka eftersom 

tillväxten på marknaden sannolikt skulle öka. Så länge Sverige har lagstadgat att 

spelmarknadens överskott fullt ut ska tillfalla det gemensamma stannar detta dock vid att vara 

blott en hypotes.  
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APPENDIX 

 

 

 

 

Oddsjämförelse vecka 47-49 2002 

 

Generellt: Hemmalag-bortalag, idrottsgren och division samt land.  

• Spelbolag: Odds för hemmaseger-odds för oavgjort-odds för bortaseger = teoretisk 

återbetalningsandel 

 

Match 1: Guif-Djurgården, handbollselitserien i Sverige.  

• Sv. Spel: 1.60-8.00-2.00 = 80% 

• Ladbrokes: 1.53-10.00-2.50 = 87% 

• Unibet: 1.40-12.00-3.20 = 90% 

 

Match 2: VIK Ungdom-Örebro, södra hockeyallsvenskan i Sverige.  

• Sv. Spel: 1.55-4.30-2.70 = 80% 

• Ladbrokes: 1.67-5.00-2.90 = 87% 

• Unibet: 1.60-5.40-3.10 = 88% 

 

Match 3: Montreal-Pittsburgh, NHL-ishockey i Nordamerika.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 2.00-4.20-2.62 = 89% 

• Unibet: 2.05-4.10-2.70 = 91%  

 

Match 4: Torquay-Kidderminster, fotboll division III i England.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 2.20-3.20-2.80 = 89% 

• Unibet: 2.05-3.20-3.20 = 90% 
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Match 5: Kalix-Falun, norra bandyallsvenskan i Sverige.  

• Sv.Spel: 1.90-5.10-1.90 = 80% 

• Ladbrokes: 2.00-5.50-2.20 = 88% 

• Unibet: 2.40-8.50-1.65 = 88% 

 

Match 6: Frölunda-Färjestad, ishockeyelitserien i Sverige.  

• Sv.Spel: 1.85-3.85-2.25 = 80% 

• Ladbrokes: 2.10-4.00-2.60 = 90% 

• Unibet: 2.15-4.10-2.55 = 91% 

 

Match 7: Selbu-Byåsen, norska damelitserien i handboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 3.20-10.00-1.36 = 87% 

• Unibet: 3.75-13.75-1.25 = 88% 

 

Match 8: Barcelona-Real Madrid, spanska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: 2.00-2.70-2.65 =80% 

• Ladbrokes: 2.37-3.00-2.75 = 89% 

• Unibet: 2.20-3.15-3.05 = 91% 

 

Match 9: Manchester United-Newcaslte, engelska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: 1.45-3.05-4.35 = 80% 

• Ladbrokes: 1.61-3.25-5.00 = 89% 

• Unibet: 1.70-3.40-4.60 = 91% 

 

Match 10: Paris SG-Lyon, franska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: 1.90-2.75-2.80 = 80% 

• Ladbrokes: 2.37-3.00-2.75 = 89% 

• Unibet: 2.35-3.00-2.85 = 90% 
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Match 11: Ljusdal-Falun, södra bandyallsvenskan i Sverige.  

• Sv.Spel: 2.05-5.25-1.75 = 80% 

• Ladbrokes: 2.21-5.50-2.00 = 88% 

• Unibet: 2.05-7.30-1.95 = 88% 

 

Match 12: Corinthians-Fluminense, brasilianska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.54-3.50-5.00 = 88% 

• Unibet: 1.50-3.40-5.00 = 86% 

 

Match 13: Ahmat-KJT, finska elitserien i ishockey.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.80-5.50-2.60 = 89% 

• Unibet: 1.75-5.50-2.60 = 88% 

 

Match 14: Crawley Town-Degenham & Redbridge, engelska FA-Cupen (två amatörlag) 

i fotboll 

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 2.50-3.25-2.40 = 89% 

• Unibet: 2.60-3.20-2.40 = 90%  

 

Match 15: AIK-Örnsköldsvik, norra allsvenskan i ishockey.  

• Sv.Spel: 1.15-5.90-4.75 = 80% 

• Ladbrokes: 1.11-9.00-9.00 = 89% 

• Unibet: 1.10-10.00-7.60 = 88% 

 

Match 16: Chelsea-Everton, ligacupen i fotboll i England.  

• Sv.Spel: 1.55-2.95-3.80 = 80% 

• Ladbrokes: 1.80-3.20-4.00 = 89% 

• Unibet: 1.80-3.30-4.15 = 91% 
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Match 17: Glasgow Rangers-Livingston, skotska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.14-6.00-12.00 = 89% 

• Unibet: 1.10-6.75-18.00 = 90% 

 

Match 18: Jugoslavien-Sverige, EM i handboll för damer.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.14-13.00-5.00 = 87% 

• Unibet: 1.18-13.00-5.00 = 89% 

 

Match 19: Haninge-AIK, svenska elitserien i innebandy.  

• Sv.Spel: 1.60-4.30-2.55 = 80% 

• Ladbrokes: 1.90-5.50-2.25 = 87% 

• Unibet: 1.75-5.50-2.60 = 88% 

 

Match 20: Istanbulspor-Elazigspor, turkiska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.80-3.40-3.60 = 89% 

• Unibet: 1.95-2.95-3.50 = 88% 

 

Match 21: Lazio-Inter, italienska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: 2.10-2.65-2.55 = 80% 

• Ladbrokes: 2.37-2.87-2.80 = 89% 

• Unibet: 2.25-3.00-3.10 = 91% 

 

Match 22: Stuttgart-Bayern München, tyska högstadivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 2.80-3.20-2.20 = 89% 

• Unibet: 3.00-3.20-2.20 = 91% 
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Match 23: NY Rangers-Buffalo, NHL-ishockey i Nordamerika.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 1.75-4.00-3.25 = 89% 

• Unibet: 1.85-4.05-3.20 = 91% 

 

Match 24: Luleå-Färjestad, svenska elitserien i ishockey.  

• Sv.Spel: 2.15-3.70-1.95 = 80% 

• Ladbrokes: 2.40-4.00-2.20 = 89% 

• Unibet: 2.65-4.50-2.00 = 91% 

 

Match 25: Cosenza-Messina, italienska andradivisionen i fotboll.  

• Sv.Spel: Ej med i utbudet.  

• Ladbrokes: 2.20-2.62-3.40 = 88% 

• Unibet: 2.25-2.55-3.45 = 89% 

 

Totalt 25 matcher (12 fotboll, 7 ishockey, 6 vardera av handboll, bandy och innebandy).  

Genomsnittlig återbetalningsprocent:  

• Ladbrokes: 88,8% 

• Unibet: 89,5% 


