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SAMMANFATTNING 

 

 

 

 

Det svenska spelmonopolet har under de senaste åren upplevt ökad konkurrens från 

utländska aktörer i form av nätspel. Området aktualiseras ytterligare då AB Svenska 

Spel ansökt om att få bedriva nätkasino. Syftet med denna studie var att undersöka 

hur den svenska nätspelsmarknaden har utvecklats sedan de utländska aktörerna 

inträtt och vilken effekt det haft på AB Svenska Spel. Författarna till studien använde 

kvantitativ data för att studera hur koncentrerad marknaden är. Resultatanalysen ledde 

till slutsatsen att marknaden utvecklats till en kombination av både Bertrandoligopol 

och monopolistisk konkurrens. De utländska aktörernas inträde och differentiering 

medförde konkurrens och ökad konkurrens är att vänta. Därtill tillämpades 

regressionsanalys för att besvara hur AB Svenska Spel påverkats av den ökade 

konkurrensen. Slutsatserna blev att konsumenter substituerar bort AB Svenska Spel 

till förmån för utländska alternativ. Resultatanalysen visade även att nätspel var en 

normal vara samt att inkomstelasticiteten var i linje med tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Sverige, konkurrens, nätspelsmarknaden, monopol, oligopol, 

monopolistisk konkurrens, substitution 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 

 

 

The Swedish gaming monopoly has experienced increased competition in the form of 

international online gambling. The research area is actualized further since AB 

Svenska Spel has applied for a license concerning online casino. The purpose of this 

study was to investigate how the Swedish online gambling market has developed 

given increased competition and how this in turn affected AB Svenska Spel. The 

authors of this study used quantitative data in order to study how concentrated the 

market was. This led to a market being developed into a combination between 

Bertrand oligopoly and monopolistic competition. The international companies entry 

and differentiation resulted in increased competition that is expected to continue. 

Furthermore, a regression analysis was conducted in order to answer how AB 

Svenska Spel has been affected. The findings concluded that consumers substitute AB 

Svenska Spel in favor of international alternatives. Moreover, the analysis showed 

that online gambling is considered as a normal good and that the income elasticity is 

in accordance with previous research. 

 

Keywords: Sweden, competition, online gambling market, monopoly, oligopoly, 

monopolistic competition, substitution 
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KAPITEL 1 

INLEDNING 

	  

	  

	  

	  

I detta kapitel kommer bakgrunden till studien att presenteras. Vidare presenteras 

syfte, frågeställningar, avgränsningar och tidigare studier. Kapitlet avslutas med en 

presentation av studiens tillvägagångssätt.  

1.1 Problembakgrund 
	  
Den svenska spelmarknaden är starkt reglerad och endast ett fåtal aktörer tillåts att 

agera samt anordna spel och lotterier på marknaden. De stora aktörerna är AB 

Svenska Spel, ATG och Folkrörelsernas lotterier. Beräknat utifrån den reglerade 

spelmarknaden står AB Svenska Spel för 47 procent av marknaden, ATG för 22 

procent och Rikslotteriet för 21 procent (Lotteriinspektionen, 2014). Givet 

utvecklingen av internet har antalet utländska spelbolag som är verksamma utanför 

Sveriges gränser erbjudit svenska spelare olika form av spelutbud (Riksrevisionen, 

2012). Verksamheterna bedrivs således oreglerat i Sverige men reglerat i ett annat 

land, exempelvis Malta, Gibraltar och kanalöarna som tillhandahåller licenser till 

nätkasinobolag (Lotteriinspektionen, 2014). Av denna anledning har den svenska 

staten varken möjlighet eller makt att ställa krav eller utöva tillsyn på de utländska 

nätkasinobolagen (Riksrevisionen, 2012). De utländska nätkasinobolagen har omsatt 

cirka 4 400 miljoner kronor under 2014 vilket är en ökning med dryga 40 procent i 

jämförelse med 2013, då omsättningen efter utbetalda vinster låg på 1 300 miljoner 

kronor (Lotteriinspektionen, 2015). Debatt har därför väckts om ytterligare en 

spelreglering ska lagstadgas, varvid tre alternativa förslag presenterades av Statens 

Offentliga Utredningar (SOU 2008:124). 
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Det första alternativet är om att behålla dagens spelreglering och strama upp denna. 

Den andra gäller öppnandet av nätspel för nya aktörer i Sverige medan den tredje 

gäller ett visst spelutbud för nya aktörer. Varje alternativ har ett konkurrensperspektiv 

som kan påverka marknadssituationen med antingen försämrad eller förbättrad 

konkurrens (SOU 2008:124). Vidare har diskussioner väckts om att AB Svenska Spel 

ska träda in på marknaden för nätkasino, som nu har resulterat i att monopolet ansökt 

till regeringen om att få bedriva kasinospel på internet. Skälet, enligt Lennart Käll, 

VD på AB Svenska Spel, är den senaste utvecklingen av antalet etablerade 

nätkasinobolag utomlands som kan öka den hälsorelaterade risken för konsumenterna 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Dock bedömer andra aktörer inom industrin att AB 

Svenska Spel genom etablering på nätkasinomarknaden missbrukar sin befintliga 

monopolställning och att marknaden istället borde öppnas upp för att tillåta fri 

konkurrens (Dagens Nyheter, 2014, juli). 

 

I dagsläget återstår det att se vad beslutet landar i, då många faktorer baseras på 

sociala och ekonomiska aspekter. Som framgår av problembakgrunden finns det en 

normativ aspekt att beakta vid monopol men även den marknadseffektiva vid fri 

konkurrens. Den växande marknaden för nätkasino är dock ett faktum och har ökat i 

takt med teknologin. Det är därför relevant att studera hur utvecklingen har sett ut det 

senaste decenniet samt hur marknads- och konkurrenssituationen påverkat 

konsumenternas valfrihet. 

1.2 Syfte  
	  
Studien syftar till att empiriskt studera hur konkurrensen för den svenska 

nätspelsmarknaden har utvecklats samt vilken effekt den har haft på AB Svenska 

Spel. Vidare kommer en definition om vilken marknadsstruktur marknaden har att 

presenteras samt hur intensiv konkurrensen är genom att använda koncentrationsmått.  

1.3 Frågeställningar 
	  
Frågeställningar som denna studie ska besvara är som följer: 

 

§ Hur har konkurrensen på den svenska nätspelsmarknaden utvecklats? 

§ Hur påverkas AB Svenska Spel av utländska nätspelsbolag? 
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1.4 Avgränsningar 
	  
Då studien syftar till att studera konkurrensutvecklingen på den svenska 

nätspelsmarknaden samt vilken effekt den har haft på AB Svenska Spel, kommer 

studien begränsas till AB Svenska Spel samt de utländska aktörer som tillhandahåller 

liknande produkter. Viktigt att poängtera är att AB Svenska Spel erbjuder nätspel men 

inte nätkasino medan de utländska aktörerna erbjuder båda. Vidare definieras de 

utländska spelbolagen i detta sammanhang som företag som erbjuder speltjänster på 

internet i Sverige men har sin licens i ett annat land (Lotteriinspektionen, 2014). 

Avgränsning sker genom att definiera nätkasino och dess verksamhet som aktiviteter 

över internet innehållande kasinospel, kortspel samt virtuella speltjänster. Nätspel 

definieras i detta sammanhang som aktiviteter innehållande sportspel, vadhållning och 

lotterispel. Således kommer spel innehållande trav- och galopp samt lotterispel ej ingå 

i denna studie. Detta medför att den relevanta, nationella, aktören i sammanhanget blir 

AB Svenska Spel och således inte andra aktörer på den totala svenska reglerade 

spelmarknaden såsom ATG, bingolotterier och Casino Cosmopol. Därtill betraktas 

dessa aktörers tillhandahållna produkt inte vara likvärdig med den produkt studien 

avser att studera. Detta medför på så sätt att det endast är AB Svenska Spel samt 

utländska aktörer som erbjuder mer eller mindre likvärdiga produkter. 

 

Det ständigt växande antalet aktörer gör det problematiskt att beakta samtliga i alla 

avseenden. Därför kommer studien av konkurrensintensiteten att fokusera på de 

relativt större aktörerna, sett till omsättning och marknadsandelar, för att på så sätt få 

representativa och komparativa mått. Detta innebär att de relativt mindre utländska 

aktörernas påverkan blir marginell. Vidare kommer 2SLS modellen innehålla de 

utländska aggregerade aktörerna för att på så vis studera den totala effekten på AB 

Svenska Spel. Modellens viktigaste avgränsning är att det saknas en prisvariabel, 

detta på grund av att konsumenten har möjlighet att välja insats. Således kan ett 

specifikt eller genomsnittligt pris ej beräknas.  

 

Avgränsning i det datamaterial som kommer att ligga till grund för studien utgår från 

den reglerade marknaden från 1995 till 2014 samt den oreglerade marknaden från 

2003 till 2014. För att kunna genomföra nödvändiga analyser kommer hela 

tidsintervallet mellan 1995 till 2014 att användas. 
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1.5 Tidigare studier 
	  
Eadington (1999) studerade ur ett nationalekonomiskt perspektiv hur fysiskt 

kommersiellt spel utvecklats i USA de senaste 40 åren samt vilka underliggande 

faktorer som påverkat den kraftigt stigande tillväxten på marknaden. Författaren 

beskriver att det fysiska spelandet under 1960-talet var lågt då den amerikanska 

regleringen på delstatsnivå förbjöd kasinospel, med undantag för Nevada. Det enda 

som var lagligt i andra stater var hästspel och bingo (Ciaffone, 1991). Marknaden har 

sedan dess expanderat och i mitten på 1980-talet ökade fysiskt spel i övriga stater. 

Eadington (1999) nådde slutsatsen att de mest framträdande faktorerna för 

utvecklingen av kommersiella kasinon var en successiv avreglering i de olika 

delstaterna samt att tillsynsmyndigheter tillsats. Vidare menade Harrah (1997) att den 

individuella uppfattningen av spel i USA påverkade tillväxten, då aktiviteten 

betraktades som normal och ett godkännande från allmänheten utökade antalet aktörer 

på marknaden. Samtidigt menar Eadington (1999) att konsumenter är rationella, 

ekonomiska aktörer som betraktar speltjänster som underhållning med chansen att, 

trots spelens negativa monetära värde, förvärva inkomster och således öka sin 

förmögenhet. 

 

Breddar man gränserna ytterligare, kan man distinkt se en liknande utveckling under 

samma tidsperspektiv i Storbritannien då kommersiellt spel avreglerades (Kent-

Lemon, 1984). Eadington (1999) kom till en slutsats att den framtida internationella 

spelmarknaden i samband med den teknologiska utvecklingen kommer att utvecklas 

ytterligare då innovativa lösningar efterfrågas som drivs av datorbaserad teknik.  

 

Furlong (1998) beskrev i sin studie att anledningen till att amerikanska delstater har 

öppnat upp möjligheten till kasinospel var att det genererade skatteintäkter samt ökad 

konkurrens. Författaren menade att privata aktörer som investerat betydande summor 

bidrar till lokal ekonomisk tillväxt samtidigt som intäktsmaximeringen hämmas av 

skatter. Likväl menade Goodman (1994) att trots negativa sociala externaliteter är 

kasinospel en godartad form av underhållning som lockar turister och skapar 

arbetstillfällen varav den ekonomiska utvecklingen är ett faktum. Genom logaritmisk 

regression har Furlong (1998) påvisat att ekonomisk tillväxt samt politisk 

godkännande ger tyngd i argumentet. 
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Hamer (2002) genomförde en studie av samgåenden av kasinon på den amerikanska 

spelmarknaden och problem kopplade till en för högt koncentrerad marknad. Studien 

jämförde Herfindahl-Hirschman Index, fortsättningsvis refererat till HHI-index, före 

samt efter ett samgående. I studien diskuteras problematiken med hög koncentration 

och att det kan finnas andra kriterier som bör beaktas än att fokusera på HHI-index. 

Författaren når slutsatsen att förändringarna i HHI-index efter studerad 

sammanslagning ändock är i en sådan storleksordning att det får anses som ett 

marknadsmisslyckande. 

 

Global Online Gambling (2015) studerade den globala marknaden innefattande 

Nordamerika, Sydamerika, Europa, Mellanöstern samt Oceanien. Av vad som 

framgår står Europa för 47.4 procent av den totala globala marknadsandelen enligt 

tabell 1. Av de cirka 2 000 nätkasinon som finns globalt (SOU 2008:124), utgör 

nätkasinon i Europa en klar majoritet. 
 

Tabell 1: Globala industrin för nätspel, $ miljoner, 2013 

Geografi 2013 % 
Europa 16.7 47.4 

Oceanien 11.7 33.0 
Amerika 6.9 19.4 

Mellanöstern och Afrika 0.1 0.2 
   

Totalt 35.4 100 % 
Källa: MarketLine (2015)  

 

Tidigare forskning har även studerat spelmarknaden gällande korspriselasticiteter, 

substitutions- och komplementseffekter samt egenpriselasticiteten på densamma. 

Landers (2008) studerade elasticiteter för vadhållning på kasino givet en procentuell 

förändring av de satsade beloppen som behålls av kasinobolaget, vilket är densamma 

som kasinobolagens vinstmarginaler. Beräkningen är lika med egenpriselasticiteten, 

varav den totala mängden vadslagning representerade efterfrågan för kasinospel och 

den procentuella mängden som behålls av kasinobolaget representerade priset för att 

spela. Då estimering av priselasticiteter för kasinospel var begränsad när studien 

genomfördes jämfördes elasticiteter för lotteri och hästspel. Av tidigare litteratur 

framgår det att egenpriselasticiteten för hästspel varierade mellan -0.5 till -2.81 

(Thalheimer och Ali, 1995) samt -0.19 till -1.92 för lotterispel (DeBoer, 1986). 
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Vidare har Thalheimer och Ali (2003) skattat priselasticiteten för vadhållning på 

elektroniska enheter. Studien påvisar en genomsnittlig elasticitet på -0.99 år 1998 och 

tyder på att det har sjunkit från -1.5 år 1991. Utifrån Landers (2008) resultat är den 

kortsiktiga priselasticiteten inelastisk medan den långsiktiga är enhetselastisk. 

 

Forrest (2010) gick igenom 26 tidigare studier och når slutsatsen att 

egenpriselasticiteten är elastisk men inte väldigt elastisk då medelvärdet för 

egenpriselasticiteten är -1.5. Författaren reserverade sig för att om eventuella 

problemspelare uteslutits ur mätningarna är det troligt att egenpriselasticiteten hade 

varit inelastisk. Vidare framhöll Forrest (2010) att i sammanhanget möter efterfrågan 

en monopolist och att monopolisten, med positiv marginalkostnadskurva, prissätter på 

den elastiska delen av efterfrågan. Slutsatsen av detta resonemang blev att 

egenpriselasticiteten även i detta avseende kunnat bli av en inelastisk natur (Forrest, 

2010). 

 

Philander (2012) skattade effekterna av fysiskt spel mot nätspel i USA samt hur olika 

variabler påverkar konsumtionen av fysiskt spel. Av 2SLS resultatet (med 

internetanvändning som instrumentvariabel kopplat till den endogena variabeln 

nätspel) framgår det tydligt att nätspel och fysiska spel är substitut till varandra. 

Vidare hittades ett positivt samband mellan fysiskt spel och BNP, vilket tyder på att 

det är en normal vara. Detta är i enlighet med Nichols och Tosun (2007) som fann ett 

positivt samband mellan fysiskt spel och inkomst på både lång och kort sikt, med viss 

reservation för vissa amerikanska delstater på kort sikt. Priselasticiteten varierade från 

-0.74 på kort sikt till -1.41 på lång sikt. I enlighet med tidigare studier fann Philander 

(2012) skillnader i elasticitetsresultaten, vilket kan bero på den uppstigande tillväxten 

av nätspel i jämförelse med fysiska spel. 

 

Av vad som framgår från tidigare studier har marknaden för spel vuxit. Flera studier 

påpekar både för- och nackdelar med en ökad konkurrens på spelmarknaden. Det 

bedöms således av vikt att studera mer specifikt hur den svenska nätspelsmarknaden 

förändrats. 
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1.6 Tillvägagångssätt 
	  
Den metodologiska ansatsen är av empirisk natur. För att bereda möjlighet till 

marknadsdefinition och koncentrationsindexering kommer metodologin att grundas i 

mikroekonomiska teorier. Därtill har tidigare forskning presenterats för att ytterligare 

ge stöd för marknadsdefinitioner och konkurrensintensitet. Den empiriska ansatsen 

kommer att bestå av ett koncentrationsindex för att beräkna hur koncentrerad den 

svenska nätspelsmarknaden är. Vidare kommer den empiriska ansatsen bestå av en 

ekonometrisk 2SLS regression som skattar intäkten för AB Svenska Spel som en 

funktion av real BNP per capita, preferenser för spel, internetanvändning i Sverige 

samt de utländska aktörernas aggregerade nettoomsättning. I detta sammanhang 

kommer tidigare forskning, primärt från Philander (2012), att presenteras och ställas 

mot resultaten av modellen, vilket medför ett stringent resonemang kring de samma.  

 

Datamaterialet är inhämtat från Lotteriinspektionen och kommer att användas för AB 

Svenska Spels intäktsfunktion. De sekundärdata som ligger till grund för 

koncentrationsberäkningen kommer bestå av rapporter från Lotteriinspektionen, 

Riksrevisionen, Statens Offentliga Utredningar samt de valda företagens 

årsredovisningar. Samtliga berör faktorer som omsättning, antalet aktörer och 

marknadsandelar. 

 

Avslutningsvis kommer de mikroekonomiska marknadsdefinitionerna tillsammans 

med de empiriska resultaten användas för att studera koncentrationen på marknaden 

samt hur AB Svenska Spel påverkas av de utländska aktörerna. 

1.7 Disposition 
	  
Kapitel 2 – Bakgrund 
 
Detta kapitel kommer ge en ökad förståelse för den svenska spelmarknaden och hur 

den har utvecklats det senaste decenniet. Kapitlet kommer att beröra hur spel 

uppfattas av konsumenter, den svenska spelmarknaden, de statliga regleringarna, den 

oreglerade utländska nätspelsmarknaden och avslutas med konkurrenssituationen. 
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Kapitel 3 – Teoretisk Referensram 
 
Den teoretiska referensramen kommer att behandla och diskutera de teorier som är av 

väsentlighet för denna studie. Kapitlet kommer att beröra olika marknadsstrukturer, 

koncentrationsberäkning samt elasticitetskoncept. 

 

Kapitel 4 - Metod  
 
Kapitlet består av metodval samt en beskrivning av de två empiriska 

tillvägagångssätten som har valts för att besvara syftet samt forskningsfrågorna till 

denna studie. Vidare kommer en utförlig beskrivning av de valda variablerna till den 

givna modellen att presenteras. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 
Kapitel 5 – Empiriska resultat och analys 
 
I detta kapitel kommer de empiriska resultaten att presenteras. Vidare kommer 

resultaten att analyseras för att studera hur koncentrationen är på den givna 

nätspelsmarknaden, marknadsform och utveckling samt vad som påverkar 

nettoomsättningen på AB Svenska Spel.  

 
Kapitel 6 – Slutsatser & Diskussion 
 
Diskussionskapitlet presenterar de resultat som har framkommit i denna studie. 

Vidare resoneras kring konkurrensintensiteten för marknaden samt vilka effekter som 

påverkat AB Svenska Spels nettoomsättning. Avslutningsvis diskuteras implikationer 

för fortsatta studier inom ämnet. 

 

Kapitlet har gett en bakgrund till problemet på den svenska nätspelsmarknaden som i 

sin tur resulterade i studiens syfte och frågeställningar. Vidare presenterades 

avgränsning, tidigare forskning inom området samt denna studies tillvägagångssätt. I 

nästa kapitel kommer bakgrunden om spel på den svenska marknaden att presenteras.  
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KAPITEL 2 

BAKGRUND 

	  

	  

	  

	  

Detta kapitel syftar till att öka förståelsen för den svenska reglerade spelmarknaden 

samt den oreglerade utländska nätspelsmarknaden. Kapitlet fokuserar även varför 

marknaden för nätspel har vuxit det senaste decenniet. 

2.1 Spel om pengar 
	  
I jämförelse med ren handel, som i en marknadsekonomi per definition syftar till en 

transaktion mellan köpare och säljare vid utbyte av varor och tjänster (Kahwaty & 

Tyler, 2014), är spel om pengar något som särskiljer sig från i princip allt vad gäller 

handel. I denna bemärkelse syftar spel om pengar i sin enklaste mening på köp och 

försäljning av eventuella vinstmöjligheter vilka är direkt knutna till utfallet av 

exempelvis spelautomater, idrottsliga prestationsmatcher och lotterier (SOU 

2008:124). Vidare har Hume och Mort (2011) via enkätstudie definierat spel om 

pengar utifrån respondenters svar enligt tabell 2 nedan: 

 

Tabell 2: Spel om pengar, några definitioner 

Källa: Hume och Mort (2011) 

 
Vad är spel om pengar? 

	  
Att spela spel där man kan vinna pengar 

Spel om pengar är något immateriellt 

Roligt och beroendeframkallande 
Ett spel som ger möjligheten att öka sina pengar men nästan alla människor förlorar 

pengar 
Girighet, beroendeframkallande, pengafixerad och slöseri 

Skapa pengar genom att ta risker 

Riskera något för möjligheten att erhålla någonting bättre 
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Av vad som framgår kan man tydligt se att fenomenet berör just det engagemang som 

syftar till riskvilligheten och möjligheten att genom ett slumpmässigt spel antingen 

genera vinst eller förlust (Hume & Mort, 2011). 

2.2 Svenska Spelmarknaden 
	  
Den nationella svenska spelmarknaden tillåter endast ett fåtal aktörer med tillstånd att 

anordna lotterier och spel (Riksrevisionen, 2012). AB Svenska Spel är det 

dominerande bolaget i Sverige och innehar 47 procent av marknadsandelen. Bolaget 

erbjuder sportspel, lotterier, poker men även värdeautomater runtom i landet. 

Dotterbolaget Casino Cosmopol med säte i Sundsvall, Göteborg, Malmö och 

Stockholm, innehar 7 procent av marknadsandelen och är den enda aktör som får 

tillhandahålla kasinospel i Sverige (Lotteriinspektionen, 2014). Vidare beräknas 

Aktiebolaget Trav och Galopp, benämnd ATG, vars produkter består av trav- och 

galoppsspel, ha en marknadsandel på 22 procent samt Rikslotteriet på 21 procent. 

Resten av den svenska marknaden utgörs av mindre aktörer med licens att bedriva 

spel i Sverige (Lotteriinspektionen, 2014). 

 

 
        Figur 1: Den reglerade spelmarknaden 
        Källa: Lotteriinspektionen (2014) 
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2.3 Statlig reglering 
	  
Sveriges spelmarknad har sedan början på 1930-talet varit strikt reglerad vilket har 

väckt debatter om näringslivets utestängande från marknaden. Sedan Tipstjänst 

grundades 1934 har bolaget haft ensamrätt att bedriva tipsverksamhet vars syfte som 

var att tilldela vinsten till allmännyttiga engagemang, i detta fall till idrotten 

(Riksrevisionen, 2012). Tipstjänst övertogs sedan av Finansdepartementet som blev 

ett statligt monopol för försäljning av spel och lotterier. Idag är den svenska 

spelregleringen, som styrs av lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) 

densamma som för hundra år sedan. Regleringen har som syfte att enbart tillåta vissa 

aktörer erbjuda spel under kontrollerade former på den svenska marknaden. I denna 

bemärkelse syftar dels lagarna å ena sidan till att förhindra ekonomisk brottslighet 

såsom penningtvätt och bedrägerier. Å andra sidan syftar lagarna till att ta hänsyn till 

den efterfrågan på spel som finns samtidigt som preventiva insatser görs mot risken 

för ökat spelberoende (Regeringskansliet, 2014). 

 

Potrafke (2010) hävdar att det inträdeshinder som har skapats på grund av statlig 

reglering resulterar i sociala fördelar men konkurrensmässiga nackdelar. Samtidigt 

menar Küchler (2012) att nationella spelverksamheter inom EU har rättigheten att 

försvara sin monopolställning i syfte till att värna medborgarna inom landet. Vidare 

hävdar Grundberg Wolodarski (2014) att Sverige inte tillämpat de regleringar som 

eftersatts på EU-nivå. Exempelvis har EU-kommissionen (2013) varnat för att Sverige 

kan anmälas till EU-domstolen då Sverige bedömts ha agerat felaktigt enligt de regler 

EU fastställt, såsom marknadsföring och exponering för sina produkter. Rättsliga 

förfaranden har dock ännu inte fastställs gällande frågan. 
 
Av det som framgår ovan har en statlig reglering inom spelmarknaden både sina för- 

och nackdelar enligt politiker, näringslivet och konsumenter. Att sociala faktorer 

såsom ett hållbart spelbeteende kan å ena sidan bedömas leda till positiva resultat för 

en spelmarknad med monopol (Lotteriinspektionen, 2014). Å andra sidan har 

konkurrensen de facto hämmats givet de restriktioner som skapar en inträdesbarriär 

för utomstående aktörer (Motion 2014/15:1817).  
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2.4 AB Svenska Spel och deras roll 
	  
Sedan bildandet har AB Svenska Spel verkat som dominerande aktör på den svenska 

spelmarknaden. Deras uttalade roll är att verka för en sund och säker spelmarknad. 

För att säkerställa denna roll finns det begränsningar i form av skyddskaraktär som 

åldersgränser och förbud mot kreditspel (Finansdepartementet, 2014). AB Svenska 

Spel erbjuder därtill kunder möjlighet att använda Playscan, ett spelansvarsverktyg 

där kunder kan reglera sitt spelande. Organisationen och deras roll beskrivs som ett 

sätt att värna om sociala skyddsintressen samtidigt som efterfrågan på diverse 

spelformer tillgodoses (AB Svenska Spel, 2014). 

 

Sett till den svenska spelmarknaden och utvecklingen av nätspel introducerades 1986 

Oddset som världens första vadhållningsspel på internet. Under 1990-talet tillkom fler 

spel via internet, som Keno, Vikinglotto och Tipsbingo. 2006 introducerar AB 

Svenska Spel pokerspelssajten och erbjuder totalt sex stycken olika pokervarianter för 

spel via internetuppkoppling (AB Svenska Spel, 2014). 

2.5 Den oreglerade nätspelsmarknaden 
	  
Utvecklingen av nätspel och nätkasino tar sitt avstamp i utvecklingen av den 

mjukvara som fordras för att kunna bedriva spel med internetuppkoppling. 1994 

utvecklades den första mjukvaran av Microgaming som gjorde detta möjligt. Från 

1996 med 15 aktörer uppgick det totala antalet aktörer under 1997 till 200 och detta 

anses som den period då nätkasino fick kommersiell kraft internationellt (Online 

Gambling, u.å). Enligt Remote Gambling Association (2009) uppskattades det att 

under 2009 fanns 2 500 icke statligt ägda spelsidor över internet och att dessa ägdes 

av 600 olika organisationer. Sett till omsättning beräknas nätkasinobolagen ha en 

tillväxttakt på cirka 6.5 procent årligen i omsättning, vilket innebär att dessa aktörer 

tenderar att växa något mer än de reglerade aktörerna i Sverige (Lotteriinspektionen, 

2013). 

 

Utvecklingen av nätkasino på den svenska marknaden saknar ett definierat årtal i 

tillgängliga studier vilket anstår marknadens gränslösa natur. Dock lanserade Unibet 

en webbsida på svenska år 1999 (Unibet, u.å), vilket definierar bolaget som en aktör 

med tydligt nationellt fokus.  
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Under samma år tillkom kasinolagen (1999:355) som reglerar i vilken mån 

kasinoverksamhet får utövas, vilka som utövar tillsyn av tillstånden samt aktörer som 

beviljas tillstånd. Vidare har Lotteriinspektionen kontinuerligt redovisat utvecklingen 

på den svenska spelmarknaden sedan 1995 (Lotteriinspektionen, 2008). Däremot 

redovisas inte de utländska nätbolagens marknadsandelar tidigare än 2012 

(Lotteriinspektionen, 2012). Under 2012 uppgick de utländska aktörernas 

marknadsandelar till 13 procent av den svenska spelmarknaden för att under 2014 

uppgå till 21 procent (Lotteriinspektionen, 2012; Lotteriinspektionen, 2014). Vidare 

visar Riksrevisionens (2012) granskning att Lotteriinspektionen saknar tillräckliga 

resurser att kontrollera utländska spelbolags produkter på internet. Avslutningsvis 

finns det även en juridisk aspekt av nätkasino på den svenska marknaden vilket denna 

studie inte ämnar beröra. 

 

2.6 Konkurrenssituation 
	  
Den pågående tekniska utvecklingen medför en marknadstillväxt i samma takt då fler 

kommersiella aktörer nyttjar möjligheten att träda in på marknaden för nätspel. Av 

vad som framgår erbjuder nätkasinobolagen likvärdiga produkter som AB Svenska 

Spel med skillnaden att vinståterbetalningen är högre samt att spelen är relativt mer 

riskfyllda (Riksrevisionen, 2012).  

Figur 2: Spelmarknaden inklusive utländska aktörer 
Källa: Lotteriinspektionen (2014) 
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I denna bemärkelse sätter konkurrensen från utomstående aktörer press på de 

reglerade aktörerna och pressar exempelvis AB Svenska Spel att erbjuda 

konkurrenskraftiga produkter via kanaler som betraktas som lättillgängliga. 

Konkurrensen är ett resultat på en växande marknad som har medfört att de utländska 

aktörerna växer alltmer i samband med innovativa produktlösningar. Således präglas 

marknaden av hårdare konkurrens utan statlig övervakning (Riksrevisionen, 2012). 

 
          Figur 3: Marknadsandelar i procent för åren 2003-2011 
          Källa: Riksrevisionen (2012) 
 

Samtidigt menar Lotteriinspektionen (2014) att på sikt kan attraktionen på AB 

Svenska Spels produkter minska ytterligare om nätspelsbolagen exponerar sig och 

erbjuder konkurrenskraftiga produkter. Att regeringen inte har någon makt och 

kontroll att utöva tillsyn på utländska nätkasinobolag påverkar även konkurrensen och 

minskar koncentrationen i den bemärkelse att rörligheten via internet är ett faktum 

som når svenska spelare direkt. Således, oberoende en reglerad spelmarknad eller 

inte, kan utländska aktörer ändå erbjuda sina produkter till svenska spelare vilket i 

slutändan påverkar det svenska monopolet.  
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Detta kapitel visade anledningar till att spela om pengar, den statliga regleringen och 

AB Svenska Spels roll men även hur den oreglerade marknaden har utvecklats för att 

slutligen belysa konkurrenssituationen. I nästa kapitel kommer den teoretiska 

referensramen som denna studie förhåller sig till att presenteras.  
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KAPITEL 3 

TEORI 

	  

	  

	  

	  
I detta kapitel presenteras några nationalekonomiska modeller och teorier om vilka 

marknadsstrukturer det finns för att vidare kunna beskriva den svenska 

nätspelsmarknaden. Modellerna kommer att förklara olika faktorer som påverkar pris 

och kvantitet givet att en aktör besitter viss marknadsmakt. Vidare presenteras en 

teoretisk beskrivning hur elasticitet kan påverka efterfrågan på en given produkt eller 

tjänst. Avslutningsvis presenteras koncentrationsindex för att understödja 

resonemanget gällande marknadsstruktur.  

3.1 Monopol 
	  
Inom nationalekonomin har olika marknadsstrukturer definierats för att lättare 

analysera hur företag och konsumenter agerar beroende på faktorer såsom konkurrens, 

pris och kvantitet. Ett exempel på en marknadsstruktur som baseras på marknadsmakt 

är monopol, som per definition är ett företag som möter hela efterfrågan på 

marknaden. Vidare finns inträdeshinder samt inga närliggande substitut till den 

efterfrågade produkten (Lundmark, 2013).  

 

Anledningen till att ett monopol existerar är svårigheten för andra aktörer till att träda 

in på marknaden, alternativt att det ej finns några vinstmöjligheter för utomstående. 

Gällande inträdeshinder finns två huvudsakliga typer, tekniska och legala. Nicholson 

och Snyder (2011) beskriver att tekniska barriärer innebär att produktionen för en 

given vara uppvisar sjunkande kostnader givet en viss kvantitet producerad. Vidare 

beskriver författarna att legala barriärer finns i syfte att reglera marknaden för att 

skydda antingen producenten eller konsumenten för eventuella ekonomiska eller 

sociala faktorer. Av politiska skäl kan det finnas anledningar till att monopolsätta en 

marknad (Griffiths & Wall, 2008), exempelvis Systembolaget som säljer alkohol 

samtidigt som man tar hänsyn till folkhälsan. Ytterligare ett exempel är det svenska 

spelmonopolet som tillgodoser spelprodukter samtidigt som man beaktar eventuella 

spelproblem. 
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3.2 Monopolistisk konkurrens 
	  
Om antagandet om inträdeshinder lyfts samt att marknaden även kännetecknas av 

differentierade varor fås en marknad med monopolistisk konkurrens. Denna 

marknadsform kännetecknas därtill av flertalet köpare och säljare och ett 

koncentrationsindex nära noll. Differentieringen tillåter säljarna under monopolistisk 

konkurrens att ha viss kontroll över priset. En prishöjning medför att en del kunder 

fortsätter vara lojala samtidigt som andra byter företag då de uppfattas som nära 

substitut. Av denna anledning spenderar företag på marknaden stora summor på 

marknadsföring. Därtill medför fritt inträde på marknaden att endast kortsiktiga 

vinster är att vänta. Vinstpotentialen ger ökad konkurrens vilka i sin tur producerar 

liknande varianter av den utbjudna produkten för att ta marknadsandelar. Den 

fundamentala skillnaden mellan denna marknadsform och de övriga i denna studie är 

det fria inträdet kombinerat med möjligheten att differentiera (Baye, 2010). 

3.3 Oligopol 
	  
En ytterligare marknadsform är oligopol. I likhet med monopol finns det olika 

strategiska variabler såsom pris eller kvantitet och därtill en uppsättning antaganden 

om marknaden. Generella kännetecken för oligopol är relativt få (2-10) aktörer på 

marknaden som betjänar många konsumenter och där produkterna antingen är 

homogena eller differentierade. Fortsättningsvis kommer fyra olika oligopol med 

deras respektive antaganden samt implikationer presenteras (Baye, 2010). 

3.3.1 Den brutna efterfrågemodellen 
	  
Detta oligopol definieras av följande antaganden: 

 

1. Företagen producerar differentierade produkter 

2. Varje enskild aktör antar att konkurrenterna kommer att sänka sina priser som 

en reaktion på prisreduktioner men inte höja priserna som en reaktion på 

prishöjningar  

	  
Implikationerna av den brutna efterfrågemodellen är att firmor inte har incitament att 

ändra sitt prissättningsbeteende så länge marginalkostnaden befinner sig i ett givet 

spann. Sker förändringar av marginalkostnaden inom detta spann påverkar det inte 

den vinstmaximerande nivån vilket står i tydlig kontrast mot monopol.  
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Anledningen till detta beteende härrör från antagande två ovan. Firmor på en marknad 

karaktäriserad av detta oligopol är inte angelägna att ändra priser på grund av den 

effekt det har på övriga aktörer. Oligopolet förklarar inte uppkomsten av prisnivån 

men påvisar hur priströghet påverkar marknaden (Baye, 2010). 

3.3.2 Cournotoligopol 
	  
I kontrast till den brutna efterfrågemodellen är kvantitet den strategiska variabeln för 

ett Cournotoligopol och aktörerna tar produktionsbeslut samtidigt oberoende av 

varandra. Antaganden för Cournotoligopol sammanfattas enligt nedanstående (Baye, 

2010):  

 

1. Aktörerna producerar differentierade eller homogena produkter 

2. Varje aktör antar att rivalerna kommer att hålla sin produktion konstant om 

denne ändrar sin egen produktion 

 

I denna oligopolmodell grundas aktörernas beteende med tillhörande produktionsnivå 

på deras bästa reaktionsfunktion. Denna funktion definierar den vinstmaximerande 

produktionsnivån för en firma givet produktionsnivån för den andra firman. 

3.3.3 Stackelbergoligopol 
	  
I de två tidigare modellerna antogs symmetriska situationer där aktörer följer med i 

prissänkningar eller att de är helt oberoende av varandra sett till produktionsnivå. Ett 

Stackelbergoligopol fokuserar på en marknad med en ledare som tar 

produktionsbeslut före de andra aktörerna och där, givet denna produktionsnivå, de 

övriga aktörerna tar sina vinstmaximerande produktionsbeslut. I denna 

oligopolmodell tar de övriga aktörernas beteende formen av den i ett Cournotoligopol 

med tillhörande reaktionsfunktion (Baye, 2010). Ett Stackelbergoligopol 

karaktäriseras enligt följande: 

	  
1. Aktörerna producerar differentierade eller homogena produkter 

2. En enskild aktör (ledaren) väljer produktionsnivå före de övriga aktörerna 

(följarna) 

3. Följarna beslutar sitt vinstmaximerande produktionsbeslut givet ledarens 

produktionsnivå 
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3.3.4 Bertrandoligopol 
	  
En ytterligare oligopolmodell är Bertrandoligopol. Här skiljer sig tidigare antaganden 

i ett antal avseenden (Baye, 2010): 

 

1. Aktörerna producerar homogena produkter med konstant marginalkostnad 

2. Pris är den strategiska variabeln, aktörerna priskrigar och reagerar på 

konkurrerande aktörers prisnivå 

3. Konsumenterna har fullständig information och det finns inga 

transaktionskostnader 
 
Implikationer av denna oligopolmodell är att givet homogena produkter, konstant 

marginalkostnad och fullständig information, kommer marknadsutfallet att leda till 

detsamma som för en marknad under fullständig konkurrens. Då den strategiska 

variabeln är pris kommer en prissänkning från en aktör medföra att denne möter hela 

marknadens efterfråga vid fullständig information. Den andra aktören inser detta och 

gör i sin tur en prissänkning som är lägre än den konkurrerande dito. Detta pågår tills 

prisnivån är i nivå med marginalkostnaden och det inte existerar några vinster för 

aktören, vilket resulterar i en samhällsekonomiskt effektiv produktionsnivå. I teorin 

benämns detta som Bertrandfällan och ett sätt att undvika detta är genom 

differentiering. På så sätt kan aktörerna ändra hur produkterna uppfattas och särskilja 

sig från konkurrenter. Implikationer av detta är att aktörerna kan prissätta över sin 

marginalkostnadskurva när konsumentens preferenser ändras för produkten (Baye, 

2010). 

3.4 Elasticitet 
	  
Elasticitetskonceptet påvisar ett mått på känsligheten i en variabel givet en förändring 

i en annan variabel. Elasticitetskonceptet berör tre olika elasticiteter; efterfrågans 

egenpriselasticitet, korspriselasticitet samt inkomstelasticitet. Den första mäter hur 

känslig efterfrågan är på en vara givet en förändring i priset på densamma. Med detta 

sagt kan efterfrågans egenpriselasticitet beskrivas som den procentuella förändringen 

i kvantitet för en efterfrågad vara dividerat med den procentuella förändringen i 

varans pris (Baye, 2010).  
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Matematiskt beskrivs detta enligt: 

 

𝐸!! ,!! =
%∆𝑄!!

%∆𝑃!
            (3.1) 

 

alternativt: 

 

𝐸!! ,!! =
𝜕𝑄!!

𝜕𝑃!
𝑃!
𝑄!
          (3.2) 

 

Vid en analys av efterfrågans egenpriselasticitet är riktningskoefficienten samt det 

absoluta värdet av intresse. Lagen om efterfrågan stipulerar att derivaten av Q med 

respekt till P är negativ. Därtill finns det tre olika begrepp av egenpriselasticiteten 

givet det absoluta talet från ekvationen. Inelastisk efterfråga där det absoluta värdet är 

< 1, elastisk efterfråga där det absoluta värdet > 1 samt enhetligt elastisk = 1. 

Implikationer av dessa olika mått är att en prisförändring får en relativt liten påverkan 

på den efterfrågade kvantiteten vid inelastisk efterfråga och vice versa vid den 

elastiska dito (Baye, 2010). 

 

Ett annat elasticitetskoncept är korspriselasticiteten. Här mäts den efterfrågade 

kvantiteten för en vara givet prisförändringar i en annan vara (Baye, 2010). 

Matematiskt beskrivs korspriselasticiteten enligt nedan: 

 

𝐸!! ,!! =
%∆𝑄!!

%∆𝑃!
          (3.3) 

 

alternativt: 

 

𝐸!! ,!! =
𝜕𝑄!!

𝜕𝑃!
𝑃!
𝑄!
          (3.4) 
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Korspriselasticitetens koefficienter påvisar huruvida de två analyserade varorna är 

substitut eller komplement. Ett substitut definieras som EQx,Py > 0 och komplement 

EQx,Py < 0. Detta mått är viktigt vid analys av hur prisförändringar för en vara kan 

påverka den efterfrågade kvantiteten på en annan vara (Baye, 2010). 

 

Det sista elasticitetskonceptet för denna studie är inkomstelasticiteten som mäter hur 

den efterfrågade kvantiteten förändras givet en förändring i inkomst (Baye, 2010). 

Matematiskt beskrivs det som: 

 

 

𝐸!! ,! =   
%∆𝑄!!

%∆𝑀           (3.5) 

alternativt: 

 

𝐸!! ,! =
𝜕𝑄!!

𝜕𝑀
𝑀
𝑄!
          (3.6) 

 

Det finns tre begrepp som är av intresse gällande inkomstelasticiteten. När EQx,M > 0 

är det en normal vara, EQx,M < 0 definieras som en inferior vara samt lyxvaror 

definieras som EQx,M > 1. För att vidare utveckla de olika definitionerna samt 

implikationen av desamma, en inkomstökning för en normal vara leder till ökad 

konsumtion av den varan. För en inferior vara minskar konsumtionen givet en 

inkomstökning. För en lyxvara gäller det att vid inkomstökningen spenderas en större 

procentuell andel av inkomsten på varan (Baye, 2010). 

3.5 Koncentrationsmått 
 

Ett mått för beräkning av marknadskoncentration är HHI-index, vilket beräknas 

genom att ta summan av marknadsandelarna i kvadrat multiplicerat med 10.000 

(Baye, 2010) enligt:  
 

 

𝐻𝐻𝐼 = 10.000 𝑤!!         (3.7) 
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Genom att kvadrera marknadsandelarna innan de summeras viktas indexet tyngre för 

aktörer med större marknadsandelar. I formeln ovan motsvarar 𝑤!!  företag i’s 

försäljning dividerat med industrins totala dito. Värdet för detta index sträcker sig 

inom intervallet 0 till 10.000 där 10.000 indikerar en enskild aktör med 

marknadsmakt, varav 0 indikerar en marknad med oändligt många aktörer (Baye, 

2010). 

 

Detta kapitel presenterade olika marknadsformer, deras skillnader och likheter samt 

implikationer. Som presenterat så finns det väsentliga skillnader mellan de olika 

marknadsformerna. Vidare presenterades olika elasticiteter samt 

koncentrationsberäkning. Kapitlet syftade till att förse läsaren med en god teoretisk 

grund för studiens nästkommande kapitel. Härnäst presenteras de metodval som gjorts 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar.  
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KAPITEL 4 

METOD 

	  

	  

	  

	  

Följande kapitel presenterar den valda metoden som har använts för att besvara 

syftet och frågeställningarna för denna studie. Vidare kommer en beskrivning av det 

data som har använts, de valda variablerna samt modellen studien har utgått ifrån. 

Kapitlet avslutas med en diskussion kring metod, avgränsningar samt möjliga 

problem med det valda datamaterialet. 

4.1 Val av metod 
	  
Den första delen av studien som presenteras är koncentrationen för den svenska 

nätspelsmarknaden, vilket per definition avser AB Svenska Spel samt utländska 

aktörer som bedöms vara representerade i Sverige. Koncentrationsresultatet användes 

vidare för att definiera en relevant marknadsform för den svenska nätspelsmarknaden. 

Studiens avgränsningar gällande koncentrationsberäkningen medförde vissa problem 

då samtliga aktörer ej beaktats då det ter sig nästintill omöjligt att identifiera dessa. 

Detta påvisades då 21 procent av de tillfrågade i den av Lotteriinspektionen beställda 

Novus-undersökningen svarade “annan” samt att Lotteriinspektionens egna 

insamlade datamaterial var på en uppskattad aggregerad nivå. 

	  
Den andra studien är en härledning och revidering från Philanders (2012) modell och 

bestod av två tidsserieregressioner för att estimera ett samband mellan AB Svenska 

spel och de utländska aggregerade aktörerna. Utgångspunkten var att definiera en 

representativ intäktsfunktion för AB Svenska Spel som en funktion av de utländska 

aggregerade aktörerna samt andra förklarande variabler. Av denna anledning togs 

variabler för pris och kvantitet ej med, vilket var den viktigaste begränsningen för 

modellen men också för studien. Viktigt vid tillämpandet av modellen var att de 

utländska aggregerade aktörerna också var en funktion av AB Svenska Spel samt 

andra förklarande variabler. En förändring i nettoomsättningen för AB Svenska Spel 

torde leda till en förändring i nettoomsättningen för de utländska aktörerna.  
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Således skapades ett simultant ekvationssystem med en instrumentvariabel kopplad 

till den endogena variabeln, hädanefter 2SLS (two-stage least squares), för att få en 

konsekvent skattning av koefficienterna.  

 

2SLS är en statistisk metod som används för analysering av strukturella ekvationer. 

Denna metod är en utbyggnad av OLS och används när den beroende variabelns 

felterm är korrelerad med de oberoende variablerna. Vidare är 2SLS användbar när 

det finns återkopplingar i modellen. Instrumentvariabler används för att lösa omvänd 

kausalitet. När de förklarande variablerna är korrelerade med regressionens felterm 

skapar instrumentvariabeln en konsekvent skattning av koefficienterna (Dougherty, 

2007). 

4.2 Koncentrationsindex 
	  
Koncentrationsindexet har beräknats genom att först inhämta marknadsandelarna för 

hela den svenska spelmarknaden. De avgränsningar som gjordes i avsnittet 1.4 

avgränsningar resulterade i att studiens relevanta marknad bestod av AB Svenska 

Spel samt de utländska aktörerna. Avgränsningen motiverades med att AB Svenska 

Spel samt de utländska aktörerna erbjuder mer eller mindre likvärdiga produkter. 

Efter denna avgränsning bestod de utländska aktörernas marknadsandel av en 

uppskattad aggregerad nivå. De aggregerade utländska aktörernas relativa 

marknadsandel fördelades sedan baserat på nettoomsättning och de preferenser som 

svenska konsumenter uppvisat i en Novus-undersökning beställd av 

Lotteriinspektionen. Detta förfarande resulterade i totalt fem aktörer inklusive AB 

Svenska Spel. Därefter beräknades HHI-index enligt 3.5 Koncentrationsmått. För att 

påvisa utvecklingen på marknaden under perioden 1995-2014 har även avsnittet 

kompletterats grafiskt med AB Svenska Spels och de aggregerade utländska 

aktörernas nettoomsättning. 

4.3 Estimering av modellen 
	  
Modellens första steg i 2SLS estimeringen specificerades enligt följande: 
 

𝑂𝐺𝑅! = 𝛼! + 𝛼!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!! + 𝛼!𝐼𝑆!!! + 𝛼!𝑂𝐺𝑅!!! + 𝑢!                                                (4.1) 
 
Den strukturella modellen som estimerades specificerades enligt följande: 
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! = 𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢!  (4.2) 
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4.3.1 Variabler för modellens första steg  
	  

OGRt illustrerade den inflationsjusterade nettoomsättningen för de aggregerade 

utländska aktörerna under period t i miljoner kronor. I enlighet med 

Lotteriinspektionen (2014) var nettoomsättningen ett representativt mått för att 

studera spelomfattningen för utländska nätspelsprodukter. Philander (2012) använde 

denna variabel som endogen förklarande variabel i den strukturella modellen för att 

studera hur nätspel påverkade den kommersiella fysiska kasinoindustrin. Av samma 

anledning syftade variabeln i denna studie att studera hur en förändring i 

nettoomsättningen för de utländska aggregerade aktörerna påverkade 

nettoomsättningen för AB Svenska Spel, allt annat lika. 

 

SVSPRt-1 illustrerade en laggad variabel på nettoomsättningen för AB Svenska Spel i 

miljoner kronor. Philander (2012) använde en liknande variabel för att studera hur 

konsumenters preferenser för kommersiellt fysiskt spel påverkade nätspel. I denna 

studie användes SVSPRt-1 som en förklarande variabel i modellens första steg för att 

studera hur nettoomsättningen för AB Svenska Spel vid period t-1 påverkade 

nettoomsättningen för utländska aggregerade aktörer vid period t. 

 

ISt-1 illustrerade internetanvändningen i Sverige per 100 invånare under period t–1. 

Philander (2012) använde ISt-1 som instrumentvariabel kopplad till den endogena 

variabeln OGRt. I denna studie användes istället ISt-1 som en förklarande variabel för 

OGRt för att studera hur internetanvändning påverkade nettoomsättningen för de 

utländska aggregerade aktörerna. Intuitivt bedömdes en ökad tillgänglighet till 

internet period t-1 leda till en ökad nettoomsättning för de utländska aggregerade 

aktörerna vid period t. 

 
OGRt-1 illustrerade en laggad variabel för nettoomsättningen för utländska 

aggregerade aktörerna i miljoner kronor. Variabeln användes som en 

instrumentvariabel som var icke korrelerad med den strukturella modellens felterm, 

men korrelerad med den endogena variabeln OGRt. Variabeln användes för att studera 

konsumenters preferenser för utländska nätspel. Intuitivt bedömdes konsumtion av 

utländska nätspel under period t-1 leda till fortsatt konsumtion under periot t.  
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Philander (2012) har varken använt OGRt i modellens första steg eller i den 

strukturella modellen. Dock bedömdes OGRt-1 i denna studie vara betydande för att 

studera om konsumenter fortsatte spela hos de utländska aggregerade aktörerna givet 

konsumtion vid föregående period. Detta skulle också påverka AB Svenska Spel.  

4.3.2 Variabler för den strukturella modellen 
	  
SVSPRt illustrerade den beroende variabeln i den strukturella modellen och visar den 

inflationsjusterade nettoomsättningen för AB Svenska Spel vid period t i miljoner 

kronor. Nettoomsättningen visar hur mycket pengar som finns kvar efter utbetalda 

vinster alternativt den aggregerade förlusten för spelarna. Nettoomsättning 

representerade således ett bra mått på spelets omfattning för konsumenter. 

(Lotteriinspektionen, 2014) 

 

OGRt illustrerade den inflationsjusterade nettoomsättningen för de aggregerade 

utländska aktörerna under period t i miljoner kronor. Variabeln kom från modellens 

första steg. Vidare betraktades OGRt som endogen. Anledningen till detta var den 

omvända kausaliteten. En förändring i nettoomsättningen för de utländska aktörerna 

resulterade i en förändring av nettoomsättningen för AB Svenska Spel, vice versa. 

Samtidigt är OGRt instrumenterad av OGRt-1, vilket innebar att konsumenters 

preferenser för konsumtion av utländska nätspel enbart påverkade AB Svenska Spel 

genom OGRt. 

 

SVSPRt-1 illustrerade en laggad variabel för nettoomsättningen för AB Svenska Spel i 

miljoner kronor. Philander (2012) använde denna variabel för att studera 

konsumenters preferenser för kommersiellt fysiskt spel. Intuitivt bedömdes tidigare 

konsumtion av AB Svenska Spels produkter påverka framtida konsumtion av det 

sistnämnda. 

 

ISt-1 illustrerade internetanvändningen i Sverige per 100 invånare under period t–1. 

Som nämndes tidigare använde Philander (2012) ISt-1 som en instrumentvariabel 

kopplad till den endogena variabeln OGRt. Anledningen till detta var att Philander 

(2012) studerade hur fysiska kasinos påverkades av nätspel. I denna studie var AB 

Svenska Spel både tillgänglig via ombud och internet.  
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Därav har ISt-1 också använts som en förklarande variabel för SVSPRt. Intuitivt 

bedömdes en ökad tillgänglighet till internet period t-1 leda till en ökad 

nettoomsättning för AB Svenska Spels under period t. 

 

BNPRt illustrerade inflationsjusterad BNP per capita i Sverige. Denna variabel 

användes för att se huruvida inkomstförändringar påverkade nettoomsättningen för 

AB Svenska Spel. Philander (2012) använde en liknande variabel som resulterade i ett 

positivt förhållande mellan nettoomsättning och BNP, vilket tyder på att det var en 

normal vara. Av denna anledning användes BNPRt för att tyda effekterna av 

nettoomsättningen på AB Svenska Spels givet en förändring i inkomsten. 

4.4 Data 
	  
Denna studie har använt data från Lotteriinspektionen som bidrog med data gällande 

nettoomsättning för AB Svenska Spel och de utländska aktörerna på en aggregerad 

nivå. Vidare har data gällande BNP per capita inhämtats från statistiska centralbyrån 

(SCB). Då samtliga variabler är i nominella värden fordrades en inflationsjustering av 

dessa. Samtliga variabler inflationsjusterades genom användning av 

konsumentprisindex (KPI) från SCB. Internetanvändningen i Sverige hämtades från 

The World Bank.  

 

För beräkning av koncentrationsindex inhämtades data från Lotteriinspektionen 

gällande de relativa marknadsandelarna för de olika aktörerna. Vidare inhämtades de 

utländska aktörernas nettoomsättning från respektive aktörs årsredovisning och avsåg 

år 2014 om inget annat angetts. Valet av utländska aktörer, och därtill avgränsningen, 

grundades i en Novus-undersökning beställd av Lotteriinspektionen. 

4.5 Metoddiskussion 
	  
De valda aktörerna och därmed det beräknade koncentrationsindexet bedömdes som 

tillräckliga för att påvisa marknadens utveckling. Viss problematik förelåg vid 

beräkning av HHI-måttet då inte alla aktörer kunde fångas upp av beräkningen. 

Exempelvis fanns det ett flertal utländska aktörer som inte var medtagna i 

beräkningen som ändock har möjlighet att penetrera marknaden och nå svenska 

konsumenter. 
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De olika aktörernas nettoomsättning bedömdes som problematisk vid beräkningen av 

HHI-index då vissa aktörer redovisade uppgifter för hela verksamheten samtidigt som 

andra aktörer redovisade för endast den internetbaserade verksamheten. 

 

Vad gäller denna studie har även Ladbrokes nettoomsättning för deras nätbaserade 

verksamhet medtagits. Som för de övriga utländska aktörerna var detta den totala 

nettoomsättningen och inte enkom för den svenska marknaden. Skillnaden gentemot 

de övriga aktörerna var att Ladbrokes inte fanns definierat i undersökningen från 

Novus och speglade därav inte de svenska konsumenternas preferenser för företaget. 

Ladbrokes är en av de största aktörerna på den globala spelmarknaden och deras 

relevans bedömdes som betydande. Det var därför motiverat att inkludera Ladbrokes 

som aktör i studien, vilket även gjorts. Den valda metoden för HHI-index bedömdes 

ge ett representativt och tillförlitlig resultat för denna studie. Då HHI-beräkningen 

viktar de större aktörernas relativa marknadsandel bedömdes måttet som mer relevant 

för studien än Cn-måttet där endast de största aktörerna beaktas. 

 

Gällande intäktsfunktionen för AB Svenska Spel i 2SLS modellen saknades en 

prisvariabel. I denna bemärkelse tog Eadington (1999) upp att priset i spelindustrin är 

operationaliserad som hushållets relativa andel för ett givet spel. Efter härledning av 

Philander (2012) syftade denna studie till den svenska nätspelsmarknaden som helhet, 

vilket innebar att ett relevant index för hushållens relativa andel till spelkonsumtion ej 

fanns tillgänglig. Eftersom denna studie syftade till att studera konkurrensen och 

koncentrationen men också vilken effekt det har haft på AB Svenska Spel, ansågs de 

viktigaste variablerna vara med i modellen. De valda variablerna i denna studie följde 

i stora drag Philanders (2012) modell. Variablerna motiverades som betydande för att 

förklara denna studies fenomen samtidigt som det anknyter till tidigare forskning.  

 

Viktigt att beakta var även det korta tidsserieintervallet som använts, 1995 – 2014. 

Under detta intervall har nettoomsättningen för AB Svenska Spel inhämtats medan 

det för perioden 2003 – 2014 inhämtats data för de aggregerade utländska aktörerna. 

Anledning till detta var på grund av att Lotteriinspektionen enbart hade data för dessa 

perioder.  
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Om en längre tidsserie för AB Svenska Spel funnits att inhämta skulle det skapa en 

bättre variation i modellen. Det som dock hade skapat problem i samband med en 

längre tidsserie är att nätspel är ett relativt nytt fenomen och började etableras efter 

millenniumskiftet. Samtidigt har Philander (2012) använt sig av 19 års observationer. 

Det korta tidsserieintervallet bedömdes därmed som motiverat i denna studie och 

anses ha gett ett bra resultat. 

 

Ytterligare omständigheter uppstår om resultaten är snedvridna (omitted variable 

bias). Philander (2012) använde sig av 2SLS för att få en konsekvent skattning av 

effekterna. I denna bemärkelse använde författaren instrumentvariabeln 

internetanvändning som är korrelerad med den endogena variabeln nätspel och icke 

korrelerad med den strukturella modellen. Viktigt att beakta är att Philanders (2012) 

2SLS modell användes för att studera hur fysiska kasinos påverkades av nätspel. I 

denna studie var både AB Svenska Spel och utländska aggregerade aktörer 

tillgängliga via internet, därav kunde internetanvändning ej användas som 

instrumentvariabel för de utländska aggregerade aktörerna då den även påverkar AB 

Svenska Spel. Vidare har internetanvändningen i Sverige varit relativt hög under hela 

nätspelsperioden, vilket också skulle skapat problem. Således motiverades den 

laggade variabeln för de utländska aggregerade aktörerna som instrumentvariabel. 

Variabeln bedömdes vara betydande då den illustrerar konsumenters preferenser för 

fortsatt konsumtion av utländska nätspel, vilket indirekt påverkade AB Svenska Spels 

nettoomsättning. Variabeln var därmed korrelerad med den endogena variabeln 

nätspel men ej korrelerad med den strukturella modellen. 2SLS bedömdes därmed ge 

en god skattning av variablernas koefficienter. 

 

Avslutningsvis kan alternativa metoder för studien diskuteras, exempelvis ett 

multimetodologiskt tillvägagångssätt där kvantitativa och kvalitativa metoder används 

för att få en djupare förståelse av fenomenet. Alternativa metoder till 2SLS kan vara 

OLS där man skattar AB Svenska Spel som en funktion av samtliga förklarande 

variabler. Dock skulle det ge missvisande koefficienter då även AB Svenska Spel 

påverkar de utländska aktörerna, vilket inte kan analyseras med hjälp av OLS. Av det 

datamaterial som ligger till grund för studien bedömdes det kvantitativa 

tillvägagångssättet med koncentrationsberäkning samt 2SLS motiverade. 
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Kapitlet presenterade studiens tillvägagångssätt och de avgränsningar som gjorts för 

att kunna besvara syftet och frågeställningarna. Den valda modellen för studien 

anknöts till tidigare forskning för att på sådant sätt vara analog. Detta kapitel, 

tillsammans med föregående teoridel, kommer att ligga till grund för de empiriska 

resultaten och analysen för studien som presenteras i nästkommande kapitel.  
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KAPITEL 5 

EMPIRISKA RESULTAT & ANALYS 

	  

	  

	  

	  
I detta kapitel presenteras resultaten från den empiriska studien. De empiriska 

resultaten kommer att redovisas separat då den första avser koncentrationen på 

nätspelsmarknaden, medan det andra avser regressionsresultatet för att söka finna ett 

samband mellan AB Svenska Spel, de aggregerade utländska aktörerna, real BNP per 

capita samt internetanvändningen i Sverige. 

5.1 Koncentrationsindex 
	  
Från 1995 fram till 2002 bestod den svenska nätspelsmarknaden, som definierad i 

denna studie, av endast en aktör, AB Svenska Spel. År 2003 uppgick AB Svenska 

Spels marknadsandel till 56 procent av den totala spelmarknaden i Sverige och de 

utländska aktörernas aggregerade marknadsandel uppgick till 1 procent 

(Lotteriinspektionen, 2015). Figur 4 visar utvecklingen för AB Svenska Spel och de 

utländska aktörernas nettoomsättning under perioden där en tydlig trend kan urskiljas. 

Från introduktionen 2003 har omsättningen för de utländska aktörerna stadigt ökat 

samtidigt som AB Svenska Spels minskat något, framför allt under senare år. Från 

2013 till 2014 kan en tydlig nedgång skönjas för AB Svenska Spel samtidigt som en 

uppåtgående trend kan ses för nettoomsättningen för de utländska aktörerna. 
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Figur 4: Utveckling nettoomsättning AB Svenska Spel och utländska aktörer 
Källa: Lotteriinspektionen 
 

Nettoomsättningen uppskattades cirka till 4 400 miljoner kronor under 2014 för de 

utländska aktörerna vilket resulterade i en marknadsandel motsvarande 21 procent 

(Lotteriinspektionen, 2015). Den totala marknaden, med både reglerade och 

oreglerade aktörer, uppgick till en nettoomsättning nära 21 000 miljoner kronor. 

Marknaden, som definierad i denna studie, innefattade endast de utländska aktörerna 

samt AB Svenska Spel och tillsammans utgjorde dessa reglerade och oreglerade 

aktörer 58 procent av den totala spelmarknaden i Sverige vilket återges i tabell 3 på 

nästa sida. 
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 Tabell 3: Den totala oreglerade marknaden 2014 

Källa: Lotteriinspektionen 
	  
Tabell 4 visar den för studien definierade marknaden och fördelningen mellan det 

statligt ägda AB Svenska Spel och utländska aktörer enligt de avgränsningar som 

gjorts gällande likvärdiga produkter i avsnittet 1.5 avgränsningar. 

 
Tabell 4: Den definierade marknaden 

Aktör Bruttoomsättning 
Mkr Nettoomsättning Mkr Marknadsandel 

Svenska 
Spel 

19 820 7 782 64 % 

Utländska 
aktörer 

 4 437 36 % 

Totalt  12 219 100 % 

Källa: Lotteriinspektionen 
	  
 

Tabell 5 på nästa sida visar de utländska aktörernas relativa marknadsandel för den 

definierade marknaden. Respektive aktörs nettoomsättning låg till grund för 

härledningen av deras andel av den svenska nätspelsmarknaden. Nettoomsättningen 

var hämtad för 2014 om inget annat anges. 

 

 

 

 

Aktör 
Bruttoomsättning 

Mkr 
Nettoomsättning 

Mkr Marknadsandelar 

ATG 12 231 3 660 18 % 
Svenska Spel 19 820 7 782 37 % 

Casino Cosmopol 5 738 1 159 6 % 

Bingo 1 073 282 1 % 
Rikslotterier 5 583 3 360 16 % 
Lokala och 

regionala lotterier 
63 32 0.2 % 

Restaurangkasino 441 190 1 % 
Utländska 

aktörer 
 4 437 21 % 

Totalt  20 903 100,0 % 
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Tabell 5: Utländska aktörers relativa andel av den svenska nätspelsmarknaden 

Aktör Nettoomsättning 
Mkr 

Relativ 
marknadsandel 

Svenska 
marknaden 

Ladbrokes 2 796 29 % 10.44 % 
Betsson (2013) 2 477 25 % 9 % 

Unibet 3 787 39 % 14.04 % 
Mr Green 659 7 % 2.52 % 

Totalt: 9 719 100 % 36 % 
Källa: Respektive bolags årsredovisning 

	  
Med de relativa marknadsandelarna beräknade fås HHI enligt nedan (se appendix för 

en utförlig beräkning av måttet):  

	  
𝐻𝐻𝐼 = 10.000 𝑤!! = 4489          (5.1) 

 
HHI-indexet indikerar att marknaden är högt koncentrerad vilket går emot teorin om 

monopolistisk konkurrens och marknaden kan därmed ses som en marknad med 

oligopolstruktur. Denna analys får också stöd i AB Svenska Spels (2014) 

årsredovisning som noterade att ett ökat samgående sker på marknaden. Där 

konstaterades också att marknaden gått från en marknad kännetecknad av monopol till 

en med ökad konkurrens. Utöver att definiera marknaden som oligopol menade 

författarna till denna studie att även monopolistisk konkurrens gick att applicera, det 

höga koncentrationsindexet till trots. Denna analys stöds av att 21 procent i Novus-

undersökningen valde alternativet ”annan” vilket indikerade en marknad där 

konsumenterna har relativt nära fullständig information och kan välja andra aktörer 

och deras produkter vid prishöjning. Vidare ses marginalkostnaden som konstant för 

denna industri då programmering, inköp av servrar samt övrig drift av verksamheten 

ses som oberoende av antalet spelade spel. 

 

I AB Svenska Spels årsredovisning (2014) noterades det att intäktsbortfallet tillskrivs 

den obligatoriska registreringen på spel som införts samt borttagna bonusar. Detta 

styrker ett Bertrandoligopol då pris i den här studien ses som en strategisk variabel. 

Intäktsbortfallet kan även tillskrivas den differentiering som aktörer på en 

monopolistisk konkurrensmarknad gör genom marknadsföring i form av bonusar. 
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Författarna till denna studie kontrollerade huruvida de utländska aktörerna erbjöd 

diverse bonusar och kom fram till att så var fallet. Således var AB Svenska Spel den 

enda aktören som inte erbjöd någon typ av bonus. Då det endast är de utländska 

aktörerna som nyttjar denna strategiska variabel samt senaste årens 

omsättningsökning för de utländska aktörerna, landar analysen i att pris, i form av 

bonusar, är den strategiska variabeln. Även i detta avseende går monopolistisk 

konkurrens att tillämpa då en hög grad av differentiering genom bonusar särskiljer de 

olika produkterna på marknaden samt ovan resonemang kring prishöjningar och 

marknadsföring. Därmed når analysen och slutsatsen att AB Svenska Spel gjort ett 

medvetet misslyckande i sin marknadsföring vid beaktande av monopolistisk 

konkurrens. 

 

Utöver bonusar finns det inte något verktyg som kan användas för att priskriga då 

konsumenten, givet sina preferenser, ges möjlighet att spela för önskat belopp. 

Analysen når dock inte slutsatsen att den utbjudna produkten är homogen då de olika 

aktörerna erbjuder olika varianter av spel vilket inte är förenligt med teorin om 

Bertrandoligopol. Denna slutsats styrker motiveringen till monopolistisk konkurrens. 

För att differentiera sig på marknaden ses den strategiska variabeln som ett verktyg 

för att differentiera sig och aktörerna lyckas på sådant sätt undvika Bertrandfällan. 

Givet preferenser blir också konsumenten en återkommande spelare med hjälp av 

bonusar, free-spins och VIP-medlemskap. Denna differentiering tillåter aktörerna att 

prissätta över marginalkostnadskurvan och på så sätt undvika Bertrandfällan. Även i 

detta avseende kan bonusar, free-spins och VIP-medlemskap ses som ett sätt att 

differentiera sig enligt monopolistisk konkurrens.  

 

Studiens analys av marknadsstrukturen med tillhörande marknadsdefinition landar i 

en marknad med drag av dels ett Bertrandoligopol men också monopolistisk 

konkurrens. Praktiska slutsatser av analysen gör gällande att marginalkostnaden ses 

som oberoende av antalet spel eller spelare. Vidare är pris i form av bonusar ett sätt 

att differentiera sig samtidigt som det var en strategisk variabel. Detta får teoretiskt 

stöd i både Bertrandoligopol samt monopolistisk konkurrens där det sistnämnda sker 

genom marknadsföring. 
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Utifrån ett konsumentperspektiv besitter konsumenterna nära fullständig information 

och reagerar därefter vid marknadsföring när olika spelsidor differentierar sig. Vidare 

går det, vid beaktande av Bertrandfällan, dra analysen att marknadens aktörer 

differentierar sig och därmed undviker fällan. Analysen är analog med de slutsatser 

som Riksrevisionen (2012) nådde där vinståterbetalningen är högre för utländska 

aktörer. Den generella utvecklingen av marknaden visar också på en marknad i rörelse 

från ett monopol mot flertalet aktörer där AB Svenska Spel inte är konkurrenskraftiga. 

Utvecklingen visar också på kortsiktiga vinster vilket i sin tur ökat inträden på 

marknaden och därigenom motiverar monopolistisk konkurrens. Givet inträdet från 

ytterligare aktörer kan således de teoretiska implikationerna av Bertrandoligopol råda 

men likväl monopolistisk konkurrens och analysen landar i slutsatsen om en marknad 

med drag från båda marknadsformerna. 

5.2 Resultat från modellens första steg 
	  
I enlighet med tabell 6 var den laggade variabeln för de utländska aktörerna OGRt-1 

statistiskt signifikant och utgör en god estimering av de utländska aktörernas 

nettoomsättning; t(19) = 8.51, p = .000. F-värdet för instrumentvariabeln var  

F(1, 15) = 43.97, p = .000, vilket var större än 10. Således indikerar det att OGRt-1 var en 

tillförlitlig instrumentvariabel och tillfredsställer Cov(OGRt-1, OGRt) = 0 (Wooldrige, 

2009). Som förväntat var nettoomsättningen för de utländska aggregerade aktörerna 

under period t-1 positivt relaterat med nettoomsättningen under period t. 

 
 Tabell 6: Sammanfattning för modellens första steg  

  
Variabler  Beta Robust S.E.   t-stat p-värde 

 
Konstant 30.044 51.977  0.58 0.571 

 
SVSPRt-1 -0.019 2.289 -1.49  0.157 

 
  ISt-1    4.003* 2.289    1.75       0.100 
 
  OGRt-1     1.064*** 0.125   8.51       0.000 
 

Signifikansnivå *** 1 %, ** 5 %, * 10 % 
F(3, 16): 175.72 

R2: 0.96 
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5.3 Two-Stage Least Squares Resultat 
 
Den strukturella modellens resultat återfinns i tabell 7 enligt nedanstående. Modellen 

som skattade de utländska aggregerade aktörerna, internetanvändning under period 

t-1, nettoomsättning för AB Svenska Spel under period t-1 samt real BNP per capita 

gav en förklaringsgrad (R2) på 0.67. Wald Chi2 resultatet indikerade att modellen var 

statistiskt signifikant; Wald Chi2 (4) = 65.25. Ett test för överidentifiering resulterade 

att inga överidentifierade restriktioner i modellen fanns. Heteroskedasticitet-robust 

standard errors användes för att justera för eventuell heteroskedasticitet i modellen. 

Ett test för autokorrelation genomfördes och ingen slutsats kan dras om modellen 

lider av autokorrelation eller ej. Vidare testades om OGRt ska betraktas som endogen i 

modellen. Av Durbin-Score samt Wu-Hausman testet framgick det att OGRt var 

korrekt specificerat och ska därmed betraktas som endogen. Jarque-Bera testet som 

tar hänsyn till skevhet och kurtosis visade att modellen var relativt normalt 

distribuerad; p > chi2 = 0.0098.  

 
 Tabell 7: Sammanfattning 2SLS 
  

 Variabler     Beta Robust S.E.   t-stat p-värde 
 

Konstant 2808.157 1920.678  1.46 0.144 
 

OGRt  -0.275**     0.121  -2.28  0.023 
 

SVSPRt-1   0.042    0.568  0.75  0.455 
 

  ISt-1    13.896**    6.944   2.00       0.045 
 
  BNPRt     0.011*   0.006   1.79       0.074 

 
Signifikansnivå *** 1 %, ** 5 %, * 10 % 

Wald Chi2 (4): 65.25 
R2: 0.67 

 
Av regressionsresultatet var de aggregerade utländska aktörerna (OGRt) statistiskt 

signifikant. Riktningskoefficienten är i enlighet med Philander (2012), en ökning av 

utländska aktörers nettoomsättning med en krona leder till en minskning av 

nettoomsättningen för AB Svenska Spel med 28 öre, vilket tyder på att de är substitut 

till varandra.  
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Eftersom observationer för utländska aggregerade aktörer var lika med noll från  

1995 – 2002, kunde korspriselasticiteten ej beräknas genom en log-linjär modell. Av 

denna anledning analyserades riktningskoefficienten för OGRt för att dra slutsatsen att 

det är ett substitut för AB Svenska Spel. 

 

Real BNP per capita (BNPRt) illustrerade hur en förändring i inkomsten påverkade 

nettoomsättningen på AB Svenska Spel (SVSPRt). Av regressionsresultatet var 

variabeln statistiskt signifikant. Samtidigt visade riktningskoefficienten ett positivt 

samband mellan BNPRt och SVSPRt. En ökning av inkomsten leder således till en 

ökning av nettoomsättningen för AB Svenska Spel, vilket tyder på att spel är en 

normal vara som är i enlighet med Philander (2012). 

 

Internetanvändning i Sverige per 100 invånare (ISt-1) var en laggad variabel som 

beskrev hur förändringen av internetanvändningen under period t-1 påverkade 

nettoomsättningen på SVSPRt vid period t. Av regressionsresultatet var variabeln 

statistiskt signifikant samtidigt som riktningskoefficienten var i enlighet med 

Philanders (2012) resultat. Ökad internetanvändning leder till ökat spel då dagens 

teknologi tillåter AB Svenska Spel att leverera sina produkter på internet. 

 

Den laggade variabeln för AB Svenska Spels nettoomsättning (SVSPRt-1) illustrerade 

konsumenternas preferenser för fortsatt konsumtion av spel hos AB Svenska Spel. 

Variabeln var inte statistiskt signifikant samtidigt som riktningskoefficienten var 

negativ. Philander (2012) fann i sin studie ett positivt samband mellan dessa. 

Implikationen av detta blev att nettoomsättningen steg under period t givet att 

nettoomsättningen ökade under period t-1. Viss försiktighet bör beaktas för denna 

studies resultat gällande variabeln. 

5.3.1 Inkomstelasticitet 
	  
För att testa robustheten i modellen användes elasticiteten för real BNP per capita från 

2SLS resultatet, detta för att jämföra med inkomstelasticiteter från tidigare litteratur. 

Inkomstelasticiteten mäter den procentuella förändringen i nettoomsättningen för AB 

Svenska Spel givet en procentuell förändring i inkomsten. Eftersom 2SLS modellen ej 

var en log-linjär modell beräknades inkomstelasticiteten indirekt genom den linjära 

modellen (se appendix).  
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Den kortsiktiga respektive långsiktiga inkomstelasticiteten beräknades till 0.51 samt 

0.54. Om inkomsten stiger med en procent kommer den efterfrågade kvantiteten på 

AB Svenska Spels produkter stiga med 0.51 respektive 0.54 procent på kort 

respektive lång sikt. Resultatet tyder på att AB Svenska Spels produkter är en normal 

vara. Philander (2012) beräknade inkomstelasticiteten till 0.74 och 1.41. Vidare 

påvisade Nichols och Tosun (2007) att inkomstelasticiteten för fysiska spel varierade 

mellan 0.22 till 2.29, vilket inkluderade både den kort- och långsiktiga elasticiteten. I 

enlighet med Landers (2008) kan skillnaderna bero på den växande marknaden för 

nätspel under Nichols och Tosuns (2007) samt Philanders (2012) studier. 

 

Kapitlet inleddes med en analys av marknaden som visade att konkurrensen har ökat 

sedan uppkomsten av nätspel. Koncentrationen indikerade ett oligopol men även 

monopolistisk konkurrens ansågs som en lämplig marknadsform. Analysen fann även 

att de utländska aktörerna differentierar sig. Analysen av 2SLS modellen resulterade i 

att AB Svenska Spel och de utländska aktörernas utbjudna produkt är ett substitut till 

varandra. Därtill resulterade analysen i att spel ses som en normal vara och att 

inkomstelasticiteten är förenlig med tidigare studier. I det avslutande kapitlet kommer 

studiens slutsatser att presenteras, frågeställningar besvaras samt implikationer att 

diskuteras. Avslutningsvis lämnar författarna förslag på vidare forskning inom 

området. 
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KAPITEL 6 

SLUTSATSER & DISKUSSION 

	  

	  

	  

	  
Syftet med denna studie var att se hur konkurrensen på den svenska 

nätspelsmarknaden utvecklats samt vilken effekt det har haft på AB Svenska Spel. 

Tidigare studier har undersökt effekterna av avregleringar, elasticiteter, problematik 

med hög koncentration samt den globala marknadsfördelningen för nätspel. Det som 

har framgått i denna studie är att det svenska monopolet är utsatt för kraftig 

konkurrens från utländska aktörer. Den definierade marknaden har det senaste 

decenniet varit tilltagande vilket har resulterat i intäktsbortfall för AB Svenska Spel. 
 

Studiens resultat av koncentrationsberäkningen visade att marknaden inte längre kan 

beskrivas som ett monopol, vilket var fallet fram till 2003. Varans gränslösa karaktär 

har lett till ökad konkurrens vilket resulterade i en marknad som kombinerar oligopol 

och monopolistisk konkurrens. Det som indikerade ett oligopol var 

marknadskoncentrationen där studiens resultat gick emot teorin om 

marknadskoncentration för monopolistisk konkurrens. Att den utbjudna varan 

däremot sågs som differentierad stödjer monopolistisk konkurrens och inte 

Bertrandoligopol. Med detta sagt har den svenska spelindustrin för perioden 1995 till 

2014 gått från ett monopol till en marknad där de båda marknadsformerna kombineras 

till fördel för de utländska aktörerna. 

 

Priset, i form av bonusar, free-spins och VIP-medlemskap, sågs som den strategiska 

variabeln för att undvika Bertrandfällan i enlighet med teorin gällande 

Bertrandoligopol. Samma variabel sågs också som ett sätt att marknadsföra och 

differentiera sig enligt monopolistisk konkurrens. De praktiska implikationerna av 

studien är att de utländska aktörerna lyckats differentiera sig, ta marknadsandelar och 

göra kortsiktiga vinster vilket lett till ökade inträden där fortsatt ökad konkurrens är 

att vänta. 
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Den valda intäktsfunktionen i denna studie byggde på Philanders (2012) tidigare 

forskning men anpassades till svenska förhållanden. Av 2SLS regressionen framgick 

det tydligt statistiskt signifikanta resultat. Det konstaterades att AB Svenska Spel och 

de utländska aggregerade aktörerna var ett substitut till varandra. Samtidigt påvisade 

studien att internetanvändning i Sverige var positivt relaterat till nettoomsättningen. 

Ökad inkomst leder till ökad konsumtion av AB Svenska Spels produkter. Detta tyder 

på att spel var en normal vara och i enlighet med Philanders (2012) tidigare studie. 

 

Sammanfattningsvis indikerade koncentrationen, marknadsstruktur och 2SLS 

resultaten att marknaden som sådan karaktäriseras av högre konkurrens relativt 

perioden 1995 till 2002. HHI-index ledde till slutsatsen att koncentrationen på 

marknaden var hög 2014. Utvecklingen tillskrivs konsumenternas preferenser, 

teknologisk utveckling, ökat informationsutbud samt konkurrensfördelar hos de 

utländska aktörerna, varav det sistnämnda har mer ingående studerats i denna studie. 

 

Vidare kan det diskuteras hur politiker resonerar kring det svenska spelmonopolet. 

Givet att det råder konkurrens på marknaden och att konsumenters villighet att 

substituera AB Svenska Spel mot utländska aktörer är ett faktum, bör det resoneras 

kring om spelregleringen bör öppnas upp för fri etablering. Dels kan privata aktörer 

som stationerar sig i Sverige bidra till ekonomisk tillväxt såsom arbetstillfällen och 

skatteintäkter, dels bidra till ett hälsosammare spelklimat vid ökad insyn. I ljuset av en 

sådan avreglering hade det varit av intresse att se hur konsumenternas 

konsumtionsmönster reagerar vid spel hos andra aktörer än AB Svenska Spel men 

reglerade av svenska staten. Avslutningsvis kan det även resoneras kring incitamenten 

gällande AB Svenska Spels ansökan om att bedriva kasinoverksamhet på nätet och 

huruvida de har ett preventivt socialt syfte eller ett monetärt sådant. 

 

Avslutningsvis finns det ingen liknande studie som empiriskt skattar förhållandet 

mellan AB Svenska Spel och utländska nätspelsföretag. Som denna studie visat 

fortsätter nätspel att öka och med det ett ökat intresse inom forskningsområdet. Att 

förstå förhållandet mellan aktörerna kommer bli viktigt för att bygga teoretiska och 

empiriska modeller. Författarna till denna studie rekommenderar att liknande studier 

bör genomföras som berör den svenska nätspelsmarknaden.  
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En längre tidsperiod är att föredra för att skapa en större variation vid en 

ekonometrisk analys. Även andra faktorer gällande nätspelsmarknaden i Sverige är av 

intresse, där exempelvis hur olika spelprodukter uppfattas av konsumenterna studeras. 

Därtill rekommenderas en samhällsekonomisk analys, i form av konsument- och 

producentöverskott, för den svenska nätspelsmarknaden. I detta avseende bör sociala 

såväl som ekonomiska faktorer beaktas. 

 

Då antalet observationer i modellen var relativt få bör tolkningen av resultaten göras 

med en viss försiktighet vid beslutsfattande processer. Resultaten bedöms dock 

erbjuda en indikation på förhållandet mellan AB Svenska Spel och framför allt de 

utländska aktörerna, vilket denna studie påvisat att de är ett substitut till varandra. 

Författarna till studien lämnar inga rekommendationer till beslutsfattare huruvida 

marknaden bör utformas då juridiska och sociala aspekter ej beaktats. Den 

nationalekonomiska aspekten som behandlats i denna studie är deskriptiv och 

tillgodoser läsaren med underlag för att göra egna tolkningar samt bedömningar. 
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APPENDIX 

	  

	  

	  

	  

Beräkning HHI-index 
	  

(0.64!)+   (0.1404!)+ (0.1044!)+ (0.09!)+   (0.0252!)(10  000) =   4489	  
	  

Kortsiktig inkomstelasticitet – Bevis på estimering 
 
Om,  
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! = 𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢! 
 
är,  
 

𝜕𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!
𝜕𝐵𝑁𝑃𝑅!

= 𝛽! 

	  
Om vi multiplicerar både sidor med 
 

𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

 

 
får vi, 
 

𝜕𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!
𝜕𝐵𝑁𝑃𝑅!

∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

= 𝜀!"!#$ ,!"#$ = 𝛽! ∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

 

 
Medelvärdet av SVSPRt och BNPRt används för att beräkna inkomstelasticiteten, 

därmed blir estimeringen 

 

𝜕𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!
𝜕𝐵𝑁𝑃𝑅!

∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!!"#$

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!"#$
= 𝜀!"!#$ ,!"#$ = 𝛽! ∗

𝐵𝑁𝑃𝑅!!"#$

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!"#$
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Långsiktig inkomstelasticitet – Bevis på estimering 
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! = 𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢! 
 
och,  
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! =   𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!! 
 
är,  
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! = 𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢! 
 
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! − 𝛽!𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! = 𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢! 
 
 

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅! =
𝛽! + 𝛽!𝑂𝐺𝑅! + 𝛽!𝐼𝑆!!! + 𝛽!𝐵𝑁𝑃𝑅! + 𝑢!

1− 𝛽!
 

 
Om vi multiplicerar båda sidor med 
 

𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

 

 
får vi,  
 

𝜕𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!
𝜕𝐵𝑁𝑃𝑅!

∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

= 𝜀!"!#$ ,!"#$ =
𝛽!

1− 𝛽!
∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!
𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!

 

 
Medelvärdet av SVSPRt och BNPRt används för att beräkna inkomstelasticiteten, 

således blir estimeringen 

 
𝜕𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!
𝜕𝐵𝑁𝑃𝑅!

∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!!"#$

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!"#$
= 𝜀!"!#$ ,!"#$ =

𝛽!
1− 𝛽!

∗
𝐵𝑁𝑃𝑅!!"#$

𝑆𝑉𝑆𝑃𝑅!!"#$
 

 

 Sammanfattning statistik 
	  
 

Variabler Observationer   Medelvärde     St.dev 

SVSPRt 20   7564.802            684.769 

OGRt  20   1111.68          1219.998 

ISt-1  20   62.67798          32.74476 

BNPRt  20   357354.4          21173.42 

 


