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Sammanfattning 
 
Uppsatsens syfte är att visa på hur Svenska Spel bäst kan tänkas möta en eventuell 
liberalisering av den svenska spelmarknaden. Därmed vill vi konkretisera vilka strategier och 
organisationsförändringar de måste anamma för att bibehålla en stark position och vara 
konkurrenskraftiga även efter en regelreformerad marknad.    
 
Bakgrunden till valet av studie är att det idag och de senaste åren hänt väldigt mycket till följd 
av ett allt mer globaliserat samhälle. Denna utveckling har bland annat lett till att det statligt 
reglerade monopolet av spelmarknaden kraftigt har ifrågasatts av såväl EU-kommissionen 
som av de konkurrenter som redan idag finns på den svårkontrollerade Internetmarknaden. 
 
Uppsatsen inleds med en omfattande referensram, där Svenska Spels utgångspunkter idag 
utreds, samt hur utvecklingen på andra redan tidigare liberaliserade marknader har sett ut. 
Avsikten med detta är att ha denna information som ett komplement till den empiri som 
insamlats.  
 
Empirin består dels av två respondenter, en från Svenska Spel, samt en av deras 
huvudkonkurrenter, Expekt. Empirin består även av en informant som är sakkunnig på 
konkurrensverket.   
 
I analysen analyseras teorierna först separat enligt den ordningsföljd som ges av vår modell. 
Därefter vävs slutsatserna samman och presenteras kortfattat i en modell.  
 
Vi finner i våra slutsatser att Svenska Spels idag är väl rustade inför en regelreformering. 
Troligen bäst av alla de aktörer som vill in på den svenska spelmarknaden. Detta då det mest 
sannolikt kommer att bli minst lika mycket regler även efter en liberalisering, och Svenska 
Spel redan idag har en organisation anpassad efter ett massivt regelverk.  
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1 Introduktion  
 
Globaliseringen blir idag mer och mer påtaglig och allt fler företag och deras kärnverksamhet 
bedrivs utanför Sveriges gränser, oftast utan att konsumenten märker eller är medveten om 
detta. Exempelvis ringer man idag till ett företags svensktalande kundtjänst kan det mycket 
väl vara Filipinerna eller Indien man kommer till. Detta beror på de skattelättnader och den 
billigare arbetskraften som finns i dessa länder, och som leder till en utlokalisering av inte 
bara produktion utan även tjänster.1  
 
Den ökade globaliseringen vi ser idag leder till att gränser länder emellan blir mer och mer 
otydliga. Dessa suddiga gränser gör att efterlevnaden av de restriktioner som är aktuella inom 
Sveriges gränser blir allt svårare att kontrollera. Det här skeendet avspeglas bland annat inom 
spelbranschen, där utländska aktörer har etablerat sig på den svenska marknaden trots den 
reglering som idag råder.2  
 
Det som händer på spelbranschen idag gör att spelmonopolet börjat ifrågasättas, och detta 
ifrågasättande drivs på av flera olika krafter. Bland annat EU-kommissionen arbetar för 
tillfället med att ta fram mer harmoniserade regler gällande spelmarknaden inom Europa.3 Det 
finns även utländska spelaktörer som arbetar aktivt för att bekämpa spelmonopolet.4 Som ett 
svar på detta arbetar svenska lotteriinspektionen med att ta fram nya regler för den svenska 
spelmarknaden.5  
 
När det nu händer så mycket på spelmarknaden och det bevisligen finns aktörer som vill vara 
med och på allvar konkurrera på denna marknad, kan man se att det finns mycket som talar 
för en liberalisering inom måhända en tio års period.6 
  
Om man ser till andra regelreformerade marknader, såsom exempelvis taxi- och 
spårmarknaden, kan man försöka att därifrån dra vissa paralleller. Taxiliberaliseringen har 
bland annat lett till fler aktörer och ett mer dynamiskt prisutbud. På spårmarknaden finns det 
idag inslag som påminner om spelmarknaden i den bemärkelsen att det där efter 
liberaliseringen kommit in stora utländska aktörer på den svenska marknaden.7 
 
Det finns flera tänkbara scenarion om vad som kommer hända efter en liberalisering av 
spelmarknaden. Svenska Spel är medvetna om att de efter en regelreformering kommer att 
konkurrera på samma villkor som övriga aktörer. Det de gör i denna stund är att de 
effektiviserar sin organisation, då främst på kostnadssidan, för att kunna bemöta den allt 
hårdare konkurrensen och därmed även vara väl föreberedda inför en eventuell liberalisering.8  
 
De står även inför ett skede då deras val av strategier måste vara väl avvägda och ge tydliga 
riktlinjer för var organisationen är på väg och hur deras resa dit skall se ut. 
 
                                                 
1 SIF, Framtidens IT-jobb, https://www.sif.se/UploadFiles/Dokument/Om-Sif/Sifs-rapporter/Rapporter-
SU/Framt-IT-jobb.pdf, 20070209 
2 Rent Spel, http://www.svenskaspel.se/img/pressen/pdf/rentspel.pdf, 20061102 
3 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004  
4 Årsredovisning Unibet 2004  
5 Se empiri, Sid. 41, Göran Lindeborg, KKV 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Se empiri, Sid. 44, Claes Tellman ,Svenska Spel  
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En av de lärdomar som Svenska Spel kan dra av andra regelreformerade marknader är just 
vikten av effektivitet.9 Redan idag kan man se att Svenska Spel har tappat marknadsandelar 
till utländska aktörer på Internetmarknaden där dessa är aktiva och främst konkurrerat med en 
högre återbetalningsandel.10 Detta har troligen lett till att Svenska Spel blivit mer och mer 
medvetna om att de måste bli mer effektiva för att möta den allt hårdare konkurrensen. Detta 
då priset, i detta fall återbetalningsandelen, ofta är en betydande faktor vad gäller 
konsumentens val av spelleverantör.11 
 
Det kan även diskuteras ur en förändringsteoretisk synvinkel hur stor förändringen kommer 
att bli på spelmarknaden. Det finns mycket som talar för att en liberalisering inte kommer att 
vända helt upp och ner på marknaden, men det finns idag inget facit för detta. För att kunna 
klargöra möjliga strategiska val och komma fram till relevanta slutsatser kommer vi att utröna 
hur förändringsprocessen kommer att se ut för Svenska Spel och spelmarknaden i stort. 
Oavsett vad som sker så kommer Svenska Spel att möta en förändring. Hur väl de lyckas möta 
denna förändring kommer till stor del att bero på hur deras förberedelser ser ut. De måste 
utröna vilka deras styrkor och svagheter är samt vilka möjligheter och hot de har att möta. De 
måste både anpassa sin organisation och ha tydliga strategier för vilken position de vill ha i 
framtiden.  

 

1.2 Problemformulering 
 
Hur kan framtiden för Svenska spel se ut efter en liberalisering av spelmarknaden? Hur kan 
deras vinnande strategier se ut, och hur kan de bäst anpassa organisationen för den kommande 
liberaliseringen?  

 

1.3 Syfte 
 
Vårt primära syfte med denna studie är att presentera vilka strategier och vilka nödvändiga 
organisationsförändringar som Svenska Spel måste anamma för att kunna möta en stundande 
liberalisering av spelmarknaden. Samt att öka förståelsen för sambanden mellan dessa då de 
ska appliceras i en förändringsprocess. Vi utgår från ett flertal vedertagna teorier som vi tolkar 
utifrån Svenska Spel utgångspunkt. Vi vill även underlätta för liknande analyser av 
förändringsprocesser inom organisationer genom att koppla samman relevanta teorier i en 
lättöverskådlig modell.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Analyserna i uppsatsen kommer att grunda sig huvudsakligen på Svenska Spels organisation 
och vi analyserar enbart utefter antagandet om att en liberalisering kommer att komma. 
  

                                                 
9 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
10 Se empiri, Sid. 44, Claes Tellman, Svenska Spel 
11 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
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2 Referensram   
 
Denna referensram har tillkommit som en följd av den förundersökning vi genomförde efter 
att ha fastställt vår problemformulering. Syftet till varför vi har denna referensram är att den 
ger läsaren en djupare förståelse för ämnet som sådant, samt att den på ett bra sätt 
kompletterar empirin och därmed även bidrar till vår analys.  
 
I avseende att underlätta för läsaren har vi valt att i denna referensram även lägga in de 
spelkort som ingår i vår sammanfattande modell som har sin utgångspunkt i våra valda 
teorier. På så vis anser vi att kopplingarna mellan empiri och teori blir tydligare och därmed 
underlättar en explicitare analys.  
 
För en fullständig förklaring av den teori som spelkorten avser vänligen se motsvarande 
fotnot.  
 

2.1 Förändringsprocessen 
 
I vår problemformulering antar vi att en liberalisering är att vänta. 
Detta skulle påverka både spelbranschen i stort och då självfallet 
även Svenska Spel. Det första spelkortet avser att klargöra den 
förändringsprocess som liberaliseringen kommer att innebära för 
Svenska Spel, samt vilka faktorer som kommer att påverka denna 
process.  
 
 
 
 

       4.1 Dawson 12 
 
Kontext: Vi vill här klargöra hur samspelet mellan olika delar ser ut, såsom mellan 

exempelvis spelmarkanden i stort, och Svenska Spel som organisation. Exempelvis olika 

restriktioner på marknaden, teknisk utveckling, och även hur det historiska skeendet tett sig.  

 

2.1.1 Spelmarknaden; en marknad i förändring 
 
Spelmarknaden i Sverige är statligt reglerad men detta innebär inte att det bara finns en ensam 
aktör. De aktörer som legalt agerar på den svenska spelmarknaden är ATG, folkspel, A-
lotterierna, IOGT-NTO-lotterierna, Spero och andra ideella organisationer med tillstånd.13 
Även om den svenska spelmarknaden är reglerad utgör den inget undantag från övriga 
marknader gällande påverkan från omvärlden. Förändring har blivit ett tillstånd som 
genomsyrar den företagsekonomiska tillvaron för de befintliga svenska spelaktörerna. Ny 
teknologi och en ökad globalisering har öppnat nya möjligheter även på spelmarknaden. 
Utländska spelaktörer hotar de inhemska genom att marknadsföra sig mot den svenska 
marknaden via såväl Internet som andra medier.14 Även om den reglering som råder hindrar 
de utländska Internetaktörerna från att såväl etablera sig i Sverige som att marknadsföra sig i 

                                                 
12 Se 4.1 Dawson, Sid. 27 
13 Rent Spel, http://www.svenskaspel.se/img/pressen/pdf/rentspel.pdf, 20061102 
14 Ibid. 
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Sverige, erbjuder det rådande lagsystemet möjligheten att marknadsföra sig mot Sverige från 
andra länder.15  Internets höga penetration bidrar även till att dessa utländska bolag når den 
svenska marknaden utan att rent fysiskt etablera sig i Sverige. Detta i kombination är en stark 
bidragande orsak till varför den svenska spelmarknaden präglas av ökad konkurrens och hög 
osäkerhet om framtiden.16 När det gäller pokerspelandet mer specifikt finns det idag ett flertal 
större nätverk, där olika konkurrerande pokersidor samarbetar. Detta för att ge dem tillgång 
till ett större antal spelare. Vilket då även kan användas som konkurrensfördelar mot varandra 
men även mot en stor aktör som Svenska Spel.17 Poker är även det segment med störst tillväxt 
på spelmarknaden och beräknas ha genomgått en 600 procentig utveckling bara under 2003.18 
 
Undersökningar som gjorts visar däremot att det svenska folket än så länge är för en fortsatt 
reglerad spelmarknad19 även om spelmarknadens framtid i stort sett ligger i EU: s händer. EU 
kommissionen granskar spelmarknader med målet att utforma harmoniserande regler för alla 
EU: s medlemsländer. Den svenska regeringen har också uppfattat hotet mot den reglerade 
spelmarknaden. Som svar på den ökade tekniska utvecklingen och internationaliseringen 
arbetar lotteriinspektion på att ta fram nya mer anpassade regler för den svenska 
spelmarknaden.20 
 
Framtiden inom den svenska spelmarknaden kantas som sagt av stor osäkerhet. Främst sker 
utvecklingen på Internet och oavsett hur det blir med regleringen av spelmarkanden kommer 
konkurrensen att öka. Tydliga trender som vuxit fram är snabba spel med täta avgöranden och 
i den bilden passar spelen som de nya utländska aktörerna erbjuder på nätet. Det faktum att 
spelandet nu i allt högre grad sker i hemmet via Internet är också en bidragande orsak till att 
denna trend mest troligt kommer att hålla i sig. Andra distributionskanaler som antas driva på 
denna trend är mobiltelefoner och så småningom interaktiv digital TV. Framförallt i 
Storbritannien och Frankrike har denna utveckling kommit långt.21 Denna trend till trots har 
det visat sig att det fortfarande finns många som inte kan tänka sig att spela via annat än 
ombud. Detta beror i mångt och mycket på det sociala samspel som ofta uppstår hos ombuden 
i samband med spel. Faktum är att hela 93,5 procent av sport- och turspels totala omsättning 
härrör från ombudsverksamheten varpå stora resurser satsas på dessa, gällande såväl 
uppdatering av teknologi som utbildning.22  
 
Oavsett vad framtiden har att vänta på den svenska spelmarknaden gäller det att vara väl 
förberedd och kreativ för att överleva i den hårdnande konkurrenssituationen. 
Produktutveckling, effektivisering och innovationskraft blir gällande nyckelord. 
 
2.1.2 Den svenska Spelkulturen  
 
Att spela anses inte som något avvikande utan snarare som ett normalt beteende. I stort sett 
alla spelar någon gång mer eller mindre. Faktum är att 87 procent av den svenska 
befolkningen spelar minst en gång om året och 33 procent minst en gång i veckan. Männen är 
överrepresenterade på den svenska spelmarknaden och står för hela 2/3 av den totala 

                                                 
15 Årsredovisning 2004 Svenska Spel 
16 Konkurrensen i Sverige 2005, Konkurrentverkets rapportserie 2005:1 
17 Årsredovisning 2004 BossMedia 
18 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
19 Årsredovisning 2004 Svenska Spel 
20 Ibid. 
21 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
22 Årsredovisning 2004 Svenska Spel 
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omsättningen.23Även om män spelar mycket mer än kvinnor så skiljer det sig inte särskilt 
mycket sett till antal som spelar.24 På grund av den ökade tillgängligheten via Internet har 
spelandet överlag gått ner i åldrarna och spelandet bland de yngre sker ofta via fler än ett 
spelbolag.25 Detta gäller dock främst yngre män då unga kvinnor är den kategorin som spelar 
minst.26  Marknadstillväxten inom tur och skicklighetsspel har de senaste åren, efter de 
Internetbaserade bolagens intåg, varit enorm. Det som enligt undersökningar nämns som de 
stora drivkrafterna bakom spelandet är att det ska vara enkelt, billigt och spännande.27 En 
förklaring till den stora tillväxt kan därmed vara den höga data- och bredbandspenetrationen 
som gjort det både enklare och billigare att spela.  
Vad gäller spel på Internet så är Svenska Spel fortsatt den aktör som spelarna föredrar då 56 
procent av spelarna använder deras spelsajt för spel på Internet. Därefter följer ATG: s sajt 
(20 procent), Expekt (18 procent) och Unibet (16 procent). Drygt hälften av spelarna 
(53procent) har konto på en 
spelsajt och 27 procent har konton på flera spelsajter.28 
 
Substans; För att klargöra substansen i en förändring som en liberalisering skulle innebära 

kommer vi nedan att kortfattat beskriva vad som skett på några utvalda liberaliserade 

marknader i Sverige. Genom att studera mönster som råder på dessa liberaliserade 

marknader önskar vi i analysen kunna dra paralleller med spelmarknaden och vad som skulle 

kunna väntas ske efter en eventuell liberalisering av denna. Vi ser också möjligheter att dra 

lärdomar av misslyckanden på andra marknader.  

 
2.1.3 Liberaliserade marknader i Sverige 
 
En liberalisering innebär ökade risker och den tidigare stabila situationen med regleringar som 
ramverk för olika förfaranden övergår till en mer oviss tillvaro. Snabba avgörande beslut blir 
mer betydelsefulla och därmed underlättar det att ha en kort beslutsväg. När det gäller att 
överleva en sådan förändring som en liberalisering innebär blir flexibilitet och effektivitet 
avgörande faktorer. Med detta menas att de aktörer som inte lyckas anpassa sig till den nya 
situationen på ett effektivt sätt kommer att gå under. Detta innebär i slutändan att endast de 
mest effektiva organisationsformerna kommer att kvarstå på den nya hårdare marknaden.29  
 
För en framgångsrik anpassning kan det ses som relevant att ha en viss förförståelse om vad 
som komma skall, för att på så vis underlätta förberedelserna. Därmed anser vi att det kan 
vara av intresse att få en inblick i vad som skett på andra svenska liberaliserade marknader.  
 
På såväl olika transportmarknader, telemarknaden, samhällsservicen och den del av 
sjukvården som liberaliserats har vissa marknadsöverskridande mönster kunna åskådliggöras. 
Exempelvis har de tidigare betydelselösa lågkostnadsstrategierna visat sig vara framgångsrika 
efter en liberalisering. Den mest genomgående trenden på de marknader som liberaliserats är 
nedskärningar i personalkostnader.30 Teknisk utveckling är ett nyckelord vad gäller 

                                                 
23 Rent Spel, http://www.svenskaspel.se/img/pressen/pdf/rentspel.pdf, 20061102 
24 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
25 Årsredovisning 2004 Svenska Spel 
26 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
27 Årsredovisning 2004 Svenska Spel 
28 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
29 Deregulation, the Evolution of Corporate Governance Structure and Survival, Kole, Stacey & Lehn, Kenneth, 
2001 
30 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
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liberaliseringar där denna visat sig bidra till själva liberaliseringen för därefter öka 
ytterligare.31  
 
En annan efterverkning av en liberalisering har varit en kraftig ökning av sammanslagningar 
och förvärv. Det sistnämnda kan ses som något helt naturligt av den enkla anledningen att de 
tidigare regleringarna som funnits på marknaden motverket detta, antingen genom att de 
förhindrat transaktioner eller genom att de strypt möjliga vinster.32  
 
2.1.4 Elmarknaden 
 
Inledningsvis bör nämnas att elmarknaden till en början reglerades för att imperfektioner 
rådde på den oreglerade marknaden. Genom att reglera marknaden hoppades man kunna 
komma till bukt med fördelningsproblemen och få marknaden i balans. Fördelningsproblemen 
kvarstod dock och många av regleringarna visade sig få negativa konsekvenser, framförallt 
höga priser för kunderna och kostnadsineffektivitet. Som följd av detta det togs beslutet att 
åter igen liberalisera elmarknaden för att skapa fri konkurrens gällande produktion och 
handel. Nätverksamheten skulle däremot förbli monopoliserad. Liberaliseringen har inneburit 
att konsumenterna numera kan välja elbolag själva. Tack vare den öppna marknad som EU 
förespråkar går utvecklingen även mot en alltmer öppen elmarknad där bolag från olika länder 
konkurrerar med varandra. En följd av detta är att det utländska ägandet i Sverige har ökat 
från ca 10 procent till ca 40 procent år 2003.33 
 
Efter liberaliseringen 1996 startades allt fler elbolag och var i liberaliseringsprocessens 
inledning hela 227 stycken till antalet men hade till och med 2003 sjunkit till 125. 
Anledningen är främst att de större bolagen köpt upp små och mellanstora företag34. Faktum 
är att ca 70 procent av den totala handeln sker inom de tre största koncernerna, Vattenfall, 
Sydkraft och Fortum, varav konkurrensen inte kan ses som tillfredsställande. 
Ägarkoncentrationen har också ökat då de tre nämnda koncernerna står för över 90 procent av 
de regionala elnäten. Vad gäller de lokala näten är dock konkurrenssituationen bättre men har 
även den försämrats under åren. Det bör nämnas att även staten har ett finger med i spelet vad 
angår minskandet av småföretag på nätmarknaden.35  
 
Den myndighet som skall övervaka elmarknaden är främst Energimyndigheten som ser till så 
att bolagen följer ellagen, men även Konkurrensverket, Konsumentverket och 
Finansinspektionen är involverade i övervakningen av elmarknaden.36 
 
Mål med liberaliseringen 
 
”Ökad konkurrens för att effektivt utnyttja såväl produktions som distributionsresurser. 
Valfrihet, flexibla leveransvillkor till lägsta möjliga priser”37  

                                                 
31Teknikutveckling på avreglerade marknader,  IVA, OH-Tryck Stockholm 2003 
32 Deregulation, the Evolution of Corporate Governance Structure and Survival, Kole, Stacey & Lehn, Kenneth, 
2001 
33 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
34 Liberalisering, regler och marknader, ISBN:91-38-22290-6, Elanders Gotab AB, Stockholm 2005, Statens 
offentliga utredningar, SOU 2005:4 
35 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
36 Ibid. 
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Hur gick det? 38 
 

• Ägarkoncentrationen har blivit allt mer påtaglig vilket har bidragit till att 
konkurrensen inte kan anses tillfredsställande. 

• Överkapaciteten har minskat och resurserna utnyttjas mer rationellt 
• Den svaga priskonkurrensen och undermåliga informationsspridningen till trots så har 

ändå priserna kommit att sjunka men incitamenten till att byta leverantör är dock ännu 
få. 

• Såväl elskatterna som nätavgifterna är snedvridna då man betalar olika mycket i olika 
delar av landet. 

 
2.1.5 Postmarknaden 
 
I ett första skede liberaliserades förmedlingen av brev och adresserad direktreklam 
Ett av skälen till att ytterligare delar av postmarknaden kom att liberaliseras var den stora 
framväxten av nya substitut som Internet, mobiltelefoni, sms, fax och e-post. Detta eftersom 
dessa substituts produkter/tjänster redan konkurrerade med försändelserna av brev och kuvert 
under 2 kg.39 
 
Liberaliseringen 1993 bidrog till ökad konkurrens på vissa delmarknader men totalt sett har 
liberaliseringen än så länge haft ett otillfredsställande utslag på konkurrensen. Posten 
bolagiserades och blev Posten AB som innehar en marknadsandel motsvarande drygt 90 
procent av den totala marknaden. Även om antalet nyetableringar till en början var av 
betydande karaktär så har antalet avvecklingar sedan dess överstigit antalet nyetableringar.40  
 
Effektiviteten gällande såväl kostnadseffektivitet som produktionseffektivitet har gynnats då 
de ökade kraven inneburit incitament för nya lösningar. Exempel på detta är de omfattande 
nedläggningarna av postkontor och övergången till att butiker och bensinstationer numer i allt 
större utsträckning tillhandahåller posttjänster. Detta har varit gynnsamt för kunderna i den 
bemärkelsen att tillgängligheten har ökat. Även produktutvecklingen har gynnats om än i 
väldigt begränsad utsträckning.41 
 
Överlag har det även skett en prisutjämning i den mening att priserna numera speglar 
kostnaden för distributionen. Därför har priset stigit på vissa områden och sjunkit på andra 
samt att kostnaden relativt sett är större för enstaka brev än för större sändningar.42 Inom de 
områden där konkurrens fortfarande saknas för Posten har prisökningarna varit som störst. 
Överlag är det fortfarande mycket som återstår innan denna marknad kan anses som en väl 
fungerande liberaliserad marknad med full konkurrens. Ett stort steg på vägen vore att släppa 
infrastrukturen fri och minska de inträdeshinder som råder. I dagsläget är det endast Posten 
som kan erbjuda en rikstäckande service. Detta går dock i enlighet med postlagen som säger 

                                                                                                                                                         
37 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Monopolmarknader I förändring, Konkurrentverkets rapportserie 2004:3 
42 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
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att det skall finnas en samhällsomfattande posttjänst. EU: s postdirektiv stärker detta 
ytterligare och framhäver också att denna riksomfattande posttjänst ska vara av en bestämd 
kvalité. Postlagen är den lag som reglerar marknaden, och PTS den myndighet som främst 
övervakar postmarknaden och därmed också ser till så att EU: s direktiv följs. EU: s 
postdirektiv är dock utformat för att på sikt ytterligare liberalisera postmarknaden i såväl 
Sverige som i övriga Europa. Detta som ett steg mot att skapa en gemensam postmarknad.43 
 
Mål med liberaliseringen 
 
”Öka konkurrensen inom vissa delmarknader i syfte att ge lägre kostnader i produktionen och 
incitament till nya och bättre metoder för brevbefordran till gagn för konsumenter.”44  
 
Hur gick det? 
 
 

• Stora rationaliseringar har genomförts. Stor kostandseffektivitet i Posten AB45 

• Kundanpassning46 
• Mer investeringar i ny teknik och produktutveckling vilket bidragit till nya 

produktionsmetoder och ökad produktutveckling47 
• Svag konkurrens totalt sett, dock ökad konkurrens på vissa delmarknader48 
• Anpassade priser så att priserna skall motsvara kostnaderna för olika produkter49 

 
2.1.6 Telemarknaden 
 
Denna marknad är en av de liberaliserade marknader där effekterna varit som mest positiva. 
Även om marknaden främst domineras av de stora bolagen, finns där väldigt många mindre 
som lyckats överleva. Till följd av den ökade konkurrensen har priserna sjunkit och utbudet 
ökat drastiskt inom samtliga delmarknader, förutom på nätmarknaden där det börjat gå 
framåt.50 De sjunkande priserna i kombination med ett ökat bättre utbud har bidragit till att 
den totala marknaden har vuxit.51 Den tekniska utvecklingen i branschen har också gynnats 
och bidragit till att kostnaderna för teleprodukter minskat.52 Vidare kan nämnas att ny 
teknologi kan sägas vara det som driver utvecklingen även i denna bransch. Särskilt eftersom 
samtliga kommunikationstjänster har det gemensamt att de grundas på datateknik och 
elektronisk överföring. 
 

                                                 
43 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004  
44 Ibid. 
45 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
46 Ibid. 
47 Ibid. 
48 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
49 Ibid. 
50 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
51 Ibid. 
52 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004  
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Gällande det huvudsakligt statligt ägda företaget Telia Sonera har deras andelar stadigt 
minskat på de flesta delmarknaderna i takt med den ökade konkurrensen.53 Troligtvis har 
Telia Sonera lyckats behålla sin dominerande ställning eftersom de länge ensamma 
kontrollerade accessnätet till fast telefoni och till bredband som går via detsamma. Även om 
denna infrastruktur inte varit skyddat av ett monopol har det tills relativt nyligen saknats 
förutsättningar för att kunna konkurrera på detta område. Eftersom det nu är öppet för 
konkurrenterna till Telia att även erbjuda infrastruktur är deras dominerande ställning nu mer 
än någonsin utsatt. En anledning till att den positiva utvecklingen på denna marknad är de 
regleringar som successivt utvecklats efter liberaliseringen, vilka bidragit till att samtliga 
aktörer kan sägas konkurrera på samma villkor. Även om denna marknad påverkats av annat 
än själva liberaliseringen, såsom en ökad internationalisering och en stark teknisk 
utveckling54. Utöver konkurrenslagen har även Post och Telestyrelsen (PTS) erhållit ett ökat 
inflytande vad gäller att styra marknaden mot ökad konkurrens som även möter kundernas 
behov.55  
 
Mål med liberaliseringen 
 
”Effektiv konkurrens med mångfacetterat utbud och låga priser. Konsumenterna skall ges så 
stor valmöjlighet som möjligt i sin användning av teletjänster” 56 
 
Hur gick det? 
 

• Gradvis ökande konkurrens för både tjänster och produkter57 
• Brett urval av nya tjänster och operatörer58 
• Sjunkande priser59 
• Stark produktutveckling60

 

 
2.1.7 Taximarknaden 
 
Även på denna marknad finns delmarknader och utgörs i detta fall av privata transporter och 
samhällsbetalda transporter såsom färdtjänst, skolskjuts med mera, där landsting och 
kommuner står för största delen av kostnaderna. Taximarknaden skiljer sig däremot från 
tidigare nämnda marknader då denna marknad främst består av ett flertal mindre aktörer 
eftersom det är relativt billigt att starta en taxirörelse. Överlag sker den mesta trafiken inom 
samhällsbetalda transporter men i större städer svarar privata transporter för en allt större del 
av den totala taximarknaden. De mindre aktörerna är ofta anslutna till olika centraler som gör 
att de trots allt ser ut att tillhöra samma företag då de bär samma uniformer och tar ut samma 
priser. Innan liberaliseringen 1990 var dessa centraler ofta utformade som ekonomiska 
föreningar vars ägare var åkarna själva. Efter liberaliseringen kom de allra flesta att ombildas 
till aktiebolag, nu med åkarna som delägare. Även om de allra flesta centralerna har åkarna 

                                                 
53 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
54 Ibid. 
55 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
56 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
57 Ibid. 
58 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
59 Ibid. 
60 Ibid. 
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själva som ägare finns undantag. Vissa drivs av landsting och kommuner och berör då de 
samhällsbetalda transporterna och vissa bedrivs som renodlade beställningscentraler vars 
tjänster leasas ut till såväl bolag som landsting och kommuner. Utvecklingen har gått mot att 
konkurrensen har ökat och att renodlade monopol har minskat, samt att andelen enbilsföretag 
har ökat men att centralerna har blivit färre och större. Överlag råder ganska svag konkurrens 
lokalt sett.61 
 
Innan liberaliseringen krävdes tillstånd av länsstyrelsen i respektive län för att få bedriva 
taxiverksamhet och taxan bestämdes av Transportrådet. Även om det infördes 
prissättningsfrihet kom det i det stora hela till fler regler än innan liberaliseringen. Kravet på 
lämplighet blev större och särskilda regler vad beträffar taxametrar och prisinformation 
infördes som svar på den fria prissättningen. Det fordras fortfarande idag ett trafiktillstånd 
från länsstyrelsen som visar på bolagets lämplighet att utöva taxiverksamhet. Sverige anses 
vara det land som gått längst gällande liberaliseringen av taximarknaden.62

 

  
Mål med liberaliseringen 
 
”Ökad konkurrens och större utrymme för nya idéer i syfte att höja effektiviteten inom 
branschen samt åstadkomma prispress.” 63 
 
Hur gick det? 
 

• Ökad konkurrens, framförallt i storstäder och större tätorter.64 
• Större utbud som bidragit till större valmöjlighet och kortare väntetider.65 
• Förbättrad kundservice66 
• Priserna för privatresor har stigit mer än både KPI och NPI 67  

 
 

Politik; Vad gäller en reglerad marknad är givetvis politiken kring det hela väldigt 

omfattande. Nedan behandlas en del av denna politik kring regleringen och en eventuell 

kommande liberalisering.  

 

2.1.8 Regleringen av Spelmarknaden 
 
De flesta länder inom EU, inklusive Sverige, har en reglerad spelmarknad. De främsta skälen 
till detta är att spelandet i sig kan anses riskabelt samt att överskottet ska komma samhället 
tillgodo.68 
 

                                                 
61 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
62 Ibid. 
63 Ibid. 
64 Ibid. 
65 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
66 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004 
67 Ibid. 
68 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
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Den svenska spelpolitiken grundar sig på ett samhällsansvar där den svenska folkhälsan står i 
fokus, målen är att skydda det allmänna från brottslighet och den enskilde individen från 
sociala och ekonomiska problem. Regleringen ämnar däremot även främja ett varierat utbud 
för att möta efterfrågan, dock under kontrollerade former.69  
 
Samtliga av de inhemska aktörerna med statligt tillstånd att bedriva spel saknar privata 
vinstintressen utan främjar istället allmännyttiga ändamål såsom stadskassan, kultur och 
framför allt ungdoms och idrottsrörelser.70 
 
De lagar som är framtagna för att reglera spelmarknaden gällande spel som beror på slumpen 
är lotteri och kasinolagen. Dessa reglerar endast spel och lotterier i Sverige och därmed berör 
inte dessa lagar de utländska Internetbolagen. 71  
 
Stödet för den svenska modellen har enligt undersökningar visat sig vara stort. 
Riksidrottsförbundet är den största förespråkaren för en fortsatt reglerad marknad. Särskilt 
märkvärdigt är dock inte detta då varje år ca 1,2 miljarder överförs till idrotts och 
föreningslivets barn och ungdomsrörelse. Enligt en undersökning som genomförts där 3000 
svenskar deltog, visade det sig att hela 60 procent är för en fortsatt reglerad marknad och att 
endast 17 procent skulle tycka att det var bra att släppa in utländska aktörer. Vad som också 
framgick var att få egentligen visste hur mycket som idag gick till barn och ungdoms 
idrottsrörelser.72 Vad som bör tilläggas är att de allra flesta av de konsumentundersökningar 
som utförts sker på beställning av Svenska Spel. Detta för att klargöra uppfattningar om såväl 
spelansvar och intresseriktningar vad gäller olika spelformer. 
 
2.1.9 Rättsfall och Praxis angående inskränkningar på Spelmarknaden 
 
EU: s Tjänstedirektiv; Detta direktiv innefattar egentligen även den svenska spelmarknaden 
och skulle då innebära full frihet att tillhandahålla tjänster såväl som fri etableringsrätt. 
Möjligheten att kringgå detta direktiv finns dock om det kan hota den allmänna ordningen, 
säkerheten eller hälsan. Detta är något som åberopats av de allra flesta medlemsländerna 
inklusive Sverige vad gäller en statligt reglerad och därmed inskränkt spelmarknad.73  
 
Som vi nämnde tidigare har EU-kommissionen påbörjat en studie som inbegriper den 
europeiska spelmarknaden. Denna har utöver syftet att skapa harmoniserade regler även 
avsikten att ta fram ett nytt direktiv angående tjänstemarknaderna. Vad utslaget blir av denna 
utredning kommer att presenteras under 2006. Meningen är dock att vissa regler skall vara 
harmoniserade medan andra kommer att utformas i varje enskilt medlemsland.74 
 
Under de senaste åren har en rad rättsfall granskats i olika rättsliga instanser efter 
överklaganden mot det rådande EU tjänstedirektivet. Utslagen har dock varit svårtolkade och 
det kanske mest omdiskuterade är det s.k. Gambelli fallet i Italien. I detta specifika fall 
klargjorde domstolen att det statliga monopolet inom spel och vadslagning utgjorde en 
inskränkning i såväl etableringsfriheten som friheten att erbjuda tjänster. Därmed måste dessa 
inskränkningar undersökas för att klargöra om de faller under de undantag som vi tidigare 

                                                 
69 Konkurrensen i Sverige 2005, konkurrentverkets rapportserie 2005:1 
70 Rent Spel,  http://www.svenskaspel.se/img/pressen/pdf/rentspel.pdf, 20061102 
71 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
72 Ibid. 
73 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
74 Ibid. 
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nämnde där dessa inskränkningar därmed kan accepteras.  Även detta fall är svårtolkat men är 
åtminstone att ses som en vidareutveckling då handlingsutrymmet för inskränkningar på 
spelmarknaden har minskat. I rökelden efter detta omdiskuterade rättsfall försökte även en ett 
antal utländska bookmakers göra entré på den svenska spelmarknaden. Även om 
domstolarnas utslag än så länge varit i Svenska Spels favör, ifrågasätter nu lotteriutredningen 
huruvida den svenska lagstiftningen är förenlig med EG-rätten.75 Regleringen anses inte som 
långsiktigt hållbar för en tillfredsställande kontroll över spelandet i Sverige. 
Lotteriutredningen tydliggör ett alternativ som grundar sig på licenser där samtliga aktörer 
måste uppfylla de krav som finns i lagstiftningen för att få anordna vadslagning och turspel.76  
 
2.1.10 Fler regler till följd av en liberalisering 
 
Fler regler kan tillkomma efter en liberalisering, även om man kan anse att det borde vara 
tvärtom. Faktum kvarstår dock att bara för att man säger att en marknad ”avregleras”, innebär 
det inte att det inte finns några regler varpå det snarare rör sig om en liberalisering, eller rent 
utav en omreglering då regler trots allt är nödvändiga för en fungerande ekonomi.77 Givetvis 
måste det finnas regler för att en marknad ska fungera annars skulle det bli för kaotiskt, 
särskilt på en marknad som är öppen för konkurrens. Detta då det blir svårare att bibehålla en 
fungerande marknad ju fler aktörer som tillträder varpå tydliga och enkla regler blir av stor 
betydelse.78   
 
Vad gäller dessa regleringar är det av stor betydelse att de regler som tillkommer är flexibla i 
sitt utformande så att de inte hämmar investeringar och produktutveckling. Snarare bör 
reglerna vara formade för att främja dessa. Även om de bör vara flexibla bör däremot 
regelverket vara så pass konkret att nya företag på marknaden har förutsättningarna 
någorlunda klara.79 
 
2.1.11 Styrmedel och fördelningspolitiska mål 
 
Staten använder olika styrmedel såsom ekonomiska, administrativa, organisatoriska och 
informationsbaserade styrmedel. För att ge exempel på hur dessa kan te sig ger vi konkreta 
exempel på hur de har använts på telemarknaden i och med liberaliseringen av denna. På 
telemarknaden har de ekonomiska styrmedlen varit stomnätsbidrag och de administrativa 
styrmedlen har där varit prisreglering, tillståndskrav, samtrafikvillkor med mera. De 
organisatoriska styrmedlen består i detta fall av bolagiseringen av Televerket och införandet 
av Post och Telestyrelsen. De informationsbaserade består av utbildning. För att nå 
fördelningspolitiska mål krävs rätt styrmedel. Gällande själva målsättningarna bör 
försiktighetsprincipen anammas då mål kan verka som åtstramningar snarare än motor, och 
därmed begränsar en annars naturlig utveckling. Man bör tänka lite utanför ramarna för att få 
bättre fungerande liberaliserade marknader och ibland bör man ta ett steg åt sidan för att 
gynna marknaden snarare än att verka hämmande bara för att uppnå mål som kanske inte är 
optimala från början.80  
 
                                                 
75 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
76 Ibid. 
77 Konkurrensen i Sverige 2005, Konkurrentverkets rapportserie 2005:1 
78 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
79 Monopolmarknader i förändring, Konkurrentverkets rapportserie 2004:3 
80 Avregleringen av sex marknader, Del 1 Huvudrapport, Statskontoret, ISBN: 91-7220-563-6, Ekonomi Print 
2004  
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2.2 Konkurrens 
 

 

Porters fem krafter är krafter som påverkar 

konkurrensen på olika sätt, beroende på hur 

marknaden ser ut. Dessa krafter är till viss del de som 

styr företaget och vilka strategier de ska anamma för 

största möjliga framgång. Givetvis påverkar dessa 

krafter även Svenska Spel och är av betydande karaktär 
vad avser val av strategier och kartläggning av 

konkurrenssituationen.  

 

 

      4.2 Porter 81 
 
2.2.1 Vad menar vi med konkurrens 
 
Konkurrens handlar i grund och botten om att gynna köparen genom att erbjuda denne fler 
alternativ. Dessa alternativ kan sedan ställas mot varandra för att köpare ska kunna utvärdera 
vilket som är det mest gynnsamma i en given situation. Det som avgör vilket som är det bästa 
alternativet för den specifika kunden beror sedan på dennes betalningsförmåga och 
preferenser. Även om priset kan sägas vara en betydande faktor så spelar givetvis andra 
faktorer in såsom den service och kvalité som erbjuds.82 
 
När det finns alternativ att välja på, måste varje leverantör sträva mot att göra sitt alternativ 
åtråvärt på marknaden. Därmed uppstår konkurrens eftersom aktörerna nu ställs mot varandra. 
I takt med att köparens preferenser ändras måste även aktörerna anpassa sig till köparens 
ändrade preferenser. Detta genom att erbjuda nya produkter/tjänster som förhoppningsvis 
matchar de nya behoven. Därmed bidrar konkurrens till ökad produktutveckling.83  
 
Långtgående effekter som konkurrens bidrar till är ökad tillväxt, som i sin tur leder till en 
ökad sysselsättning och ett ökat välstånd.84 Detta då konkurrens bidrar till en effektiv 
resursallokering där varje företag måste prestera så nära max som möjligt för att överleva på 
marknaden. De företag som då inte är effektiva kommer helt enkelt att konkurreras ut. En 
annan viktig faktor för fortsatt tillväxt är nya innovationer. För vilket det som regel krävs 
konkurrens, då incitamenten för att försöka särskilja sig gentemot befintliga konkurrenter då 
ökar.85 Dock bör tilläggas att meningarna ibland går isär gällande ökad 
innovationsbenägenhet, då vissa anser att det även kan vara åt motsatt håll, och menar att 
aktörer utan någon nämnvärd konkurrens kan ha bättre förutsättningar för nya innovationer.86 
 

                                                 
81 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1 
82 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
83 Ibid. 
84 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
85 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
86 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
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Priset anses vara en avgörande faktor för konsumenters val. Därför måste företagen vara 
kostnadseffektiva och ha effektiv resursallokering för att kunna erbjuda mer förmånliga 
priser. Utan konkurrens saknas dessa incitament för att skapa en sådan inre effektivitet.87  
 
2.2.2 Konkurrenssituationen på den svenska Spelmarknaden 
 
Gällande de olika spel som Svenska Spel anordnar sker konkurrensen framförallt på Internet i 
och med de rådande regleringarna som begränsar antalet inhemska aktörer med tillstånd. 
Utländska spelbolag erbjuder där bättre odds än vad Svenska Spel har möjlighet till. Denna 
begränsning grundar sig o Lotterilagen, som begränsar Svenska Spels återbetalningsandel till 
max 50 procent när det gäller spel på lotterier, vilket även innefattar spel på Internet. De 
utländska aktörerna erbjuder fullvärdiga alternativ till de spel som Svenska Spel anordnar och 
har i stort sett plagierat mycket rakt av med den skillnaden att återbetalningsandelen är högre 
och ligger hos dessa ofta mellan 85 och 95 procent. Ett exempel på detta är Svenska Spels 
”Triss” dom har en återbetalning på 50 procent medan Ladbrokes ”Trippel” uppgår till hela 
91 procent. Detta utgör givetvis en markant skillnad. En förklaring till detta är dessa utländska 
aktörer agerar efter tillstånd på utländska marknader där denna verksamhet inte anses som 
lotteri utan istället som näringsverksamhet. Därmed saknas bestämmelser vad gäller till 
exempel återbetalningsandelen.88 En nyhet på Internetmarknaden är renodlade oddsbörser där 
spelarna själva slår vad med varandra vilket ofta leder till ännu högre odds då själva aktören 
endast fungerar som en sorts mäklare spelarna emellan.89  
 
I november 2004 beräknades det finnas ett hundratals Internetaktörer som erbjöd vadhållning 
eller kasinospel samt ca 200 pokersidor. Det sker dock förändringar dagligen då nya 
tillkommer och andra försvinner.90 De fyra största konkurrenterna enligt Svenska Spel själva 
är Expekt, Unibet, Ladbrokes och Centrebet. Dessa bedriver samtliga spelverksamhet via 
Internet och marknadsför sig mot Sverige främst via tv-kanaler som sänder via utländska 
satelliter mot Sverige varpå de verkar under andra lagar än de svenska.  De TV-kanaler som 
främst används är TV3 och Kanal 5. Därmed kan dessa spelbolag exponeras även i Sverige 
fastän den svenska lagstiftningen förhindrar utländska spelbolag att marknadsföra sig i 
Sverige. Andra kanaler som används i deras marknadsföring är sponsring av olika slag och 
även tidningsannonser förekommer. När det gäller tidningsannonser har detta lett till flertalet 
rättsfall som har förlorats av de aktörer som försökt sig på detta.91 Givetvis innebär det även 
mycket ”gratis” publicitet för de utländska spelbolagen i och med den pågående debatten om 
spelmonopolets vara eller inte vara där dessa aktörer är flitiga debattörer.  
 
2.2.3 Substitut 
 
I ett brett perspektiv konkurrerar samtliga företag i en bransch inte bara mot företag i samma 
bransch utan även mot andra branscher. Detta eftersom produkter/tjänster i vissa fall kan 
ersättas av dem i en annan bransch om de uppfyller samma funktion. Därmed kan också sägas 
att de substitut som finns även sätter ett sorts tak för det pris som kan tas ut för en 
produkt/tjänst i en bransch innan den ersätts av något annat som fyller samma funktion för 

                                                 
87 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
88 Spel I en föränderlig värld, SOU 2006:11 
89 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
90 Spel i en föränderlig värld, SOU 2006:11 
91 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
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konsumenten. Därför är detta en viktig aspekt för samtliga företag eftersom de måste hålla sig 
konkurrenskraftiga för att inte ersättas av mer konkurrenskraftiga substitut.92  
 
Om man exempelvis ser till taximarknaden kan substitut till taxi vara exempelvis buss eller 
tunnelbana. Alternativen kan skilja sig beroende av vad man har för avsikter med tjänsten. På 
persontransportmarknaden har givetvis köpkraften och avståndet man avser att färdas 
inverkan på vilken transport man väljer. Även på godstransportmarknaderna har andra 
faktorer gällande tjänstens beskaffenhet inverkan på valet av transport. Vad är det för typ av 
gods, värde, och vart ska skall det fraktas, är variabler som bör tas i beräkning inför valet av 
transport. Andra variabler som spelar in är särskilda behov av andra orsaker såsom 
exempelvis handikapp.93  
 
Substitutionsmöjligheterna för el och telekommunikation anses mindre och detta används som 
en förklaring till varför konkurrensen är större på dessa marknader.94 Inom postmarknaden har 
substituten däremot ökat kraftigt de senaste åren i takt med Internets frammarsch och ökade 
telekommunikationer.95 
  
Inom en inte alltför avlägsen framtid kan den klassiska posttjänst vi känner idag kanske vara 
helt avskaffad och ersatt av andra alternativ såsom Internet, fax och andra 
kommunikationsmöjligheter.96  
 
Svenska spel anser själva att mer fokus bör riktas mot att fylla behoven av 
substitutionsmöjligheter för att på sätt anpassa tjänsterna till kundens behov.97 Även om 
Svenska Spels produkter i mångt och mycket är jämförbara med deras konkurrenters 
produkter så är de inte alltid att se som direkta substitut. Detta då valet av spelform även styrs 
av intresse. 
 

                                                 
92 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1 
93 Gunnarsson, Birgitta, Avregleringens vinster; en rapport om effekterna av friare konkurrens och ökad 
mångfald, 2001 
94 Ibid. 
95 Ibid. 
96 Monopolmarknader i förändring, Konkurrensverkets rapportserie, 2004:3 
97 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
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2.2.4 Köparna 
 
Den stora tillväxten inom spelmarknaden sker över Internet, där yngre män står för det mesta 
av omsättningen som motsvarade. Totalt sett omsattes 36,5 miljarder kronor (2004) på den 
reglerade spelmarknaden men i dessa siffror inkluderas inte omsättningen hos utländska 
Internetaktörer där försäljningen uppskattades till ca 6 miljarder.98 Det ökade 
Internetspelandet beror främst på den högre återbetalningsandel som utländska aktörer 
erbjuder samt den rådande pokertrenden99. Även om tillväxten på spelmarknaden varit stadigt 
ökande så visar undersökningar från SCB och lotteriinspektionen att den nettoandelen av vår 
disponibla inkomst som vi lägger på spel däremot inte har ökat under de senaste årtiondena 
och ligger på stadiga 1,3 procent.100  
 
En del av den pågående debatten om det ökande Internetspelandet behandlar risken för 
missbruk där poker anses vara en starkt bidragande orsak. Svenska Spel är den aktör som tagit 
till sig detta och förespråkar ett ökat spelansvar även om en del utländska aktörer mer eller 
mindre anammat vissa åtgärder.101  
 
Även om det inte finns någon totalt övergripande åldersgräns råder allmänt en gräns på 18 år 
för de flesta former av spel då det enligt lag är förbjudet att sälja spel till personer som är 
yngre. På statliga kasinon råder en gräns på 20 år. Generellt sett slarvas det med kontroller, 
särskilt hos de utländska Internetbolagen. För att spela via Internet på Svenska Spel måste 
man dels vara mantalsskriven i Sverige samt inneha ett särskilt spelkort som försäkrar 
att man har fyllt 18 år.102 Hos ombuden skall legitimation kontrolleras om personen kan anses 
vara yngre än 23 år.103 
 

                                                 
98 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
99 Ibid. 
100 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
101 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
102 Rent Spel, http://www.svenskaspel.se/img/pressen/pdf/rentspel.pdf, 20061102 
103 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
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2.3 Strategi 
 

 
    4.3 Kotler 104 
 
2.3.1 Svenska Spel; Marknadsledaren som tar ansvar 
 
I och med de regleringar som råder på den svenska marknaden saknas möjligheten att 
konkurrera på lika villkor. Nu är det dock inte bara fördelar som följer med ett statligt 
monopol. Att inneha ett monopol i det rådande läget där konsumenternas medvetenhet ökar 
om de olika alternativen innebär även nackdelar särskilt då en hög avkastning ses som ett 
attraktivt konkurrensmedel. Detta innebär därför en nackdel för Svenska Spel då dom måste 
vänta på ett godkännande från regeringen för att höja denna återbetalningsandel som i denna 
bransch utgörs av högre odds. Däremot har Svenska Spel satsat på att ta ett ökat spelansvar 
och erbjuda attraktivare spel. Innebörden av ett ökat spelansvar är att det helt enkelt ska vara 
tryggare och säkrare att spela hos Svenska Spel och att spelansvaret ska anses som en 
kvalitetsstämpel. Även om Svenska Spel tar ett utpräglat spelansvar står de även för 
innovativa produkter och arbetar för att ge sina kunder en ökad spelglädje och 
tillfredsställelse. I och med den ökade konkurrensen har även effektivitet hamnat allt mer i 
fokus och ansträngningar görs för att skära kostnader och öka såväl effektiviteten som 
lönsamheten.105  
 
Även om debatten kring spelberoendet har intensifierats den senaste tiden så visar siffror från 
SCB att beroendet inte har ökat, utan att det har legat konstant på en nivå kring 0,6 procent. 
Men med en ytterligare riskgrupp på 1,4 procent.106 
 
Även om det inte är Svenska Spel i sig som ansvarar för att vårda folk med spelproblem så är 
förebyggande arbete en del av deras strategi och genomsyrar hela deras verksamhet i allt från 
produktutveckling till marknadsföring.107 En del i detta arbete är de begränsningar som 
spelaren kan sätta upp för sig själv samt att självtester finns tillgängliga för spelarna. Med 
hjälp av dessa kan problemen uppdagas och därmed lättare förebyggas.108 Vad gäller 

                                                 
104 Se 4.3 Kotlers fyra roller vid konkurrens, sid 29 
105 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
106 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
107 Ibid 
108 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
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utformningen av nya produkter och marknadsföring har de i åtanke att det inte ska uppmana 
till ett ökat spelande och inte anses aggressiv.109 
 
Det institut som vårdar folk med spelproblem är folkhälsoinstitutet och deras stödlinje finns 
alltid tillgänglig där Svenska Spels produkter säljs. Svenska Spel är det företag som uppfattas 
som världsledande inom spelansvar och har även börjat sälja in sitt koncept till andra länder 
med en reglerad spelmarknad.110  
 

2.4 Sammanfattning referensram 
 
Spelmarknaden är idag reglerad, med trots detta utsatt för konkurrens. Regleringen har idag 
stöd från svenska folket, men lotteriinspektionen arbetar för mer anpassade regler. Som rättar 
sig efter hur marknaden faktiskt ser ut idag. Spelandet är så pass stort att 87 procent av 
svenska folket spelar minst 1 gång per år och 33 procent minst en gång i veckan. 
Marknadstillväxten är idag störst inom tur och skicklighetsspel. Detta är främst på grund av 
Internetbaserade bolags intåg.  
 
På tidigare liberaliserade marknader kan man se att exempelvis lågprisstrategier varit 
framgångsrika efter en liberalisering. Teknisk utveckling har visat sig vara en bidragande 
faktor till liberalisering, och har även visat sig öka efter just en regelreformering. Det har även 
blivit en ökning av sammanslagningar och förvärv. Vilket ses som ett naturligt skede då detta 
tidigare motverkas av regleringar.   
  
Regleringen av spelmarknaden grundar sig på en folkhälsoaspekt, samt att överskottet ska 
komma samhället tillgodo. De som motsätter sig regleringen bygger främst sitt ifrågasättande 
på EU: s tjänstedirektiv, som även skall omfatta den svenska spelmarknaden. Dock kan man 
kringgå detta direktiv om det kan hota ordningen, den allmänna hälsan eller säkerheten. Det 
kan mycket väl bli fler regler som omfattar spelmarknaden efter en liberalisering än vad det är 
idag. 
  
Då spelmarknaden redan idag är konkurrensutsatt, främst via Internet, så vill Svenska Spel 
konkurrera med det faktum att de är ett bolag som tar spelaransvar. De anses idag vara 
världsledande inom spelansvar och har börjat sälja sitt koncept till andra länder. Svenska Spel 
är medvetna om den ökade konkurrensen och lägger även en större fokus på effektivitet och 
lönsamhet inom organisationen.  
 

                                                 
109 Sanningar och Myter; om spel och spelberoende. Svenska Spel. Trosa Tryckeri 2005. Claes Tellman 
110 Årsredovisning 2004, Svenska Spel 
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3 Teoretisk Metod 
 
Metodavsnittet kommer att behandla de olika kritiska val som gjorts under uppsatsens gång, 
samt vilka grunder våra olika metodval bygger på. Vi kommer att redogöra för vårt ämnesval, 
förförståelse, perspektiv, kunskapssyn, angreppssätt, undersökningsmetod samt även ha en del 
efter teorin som redogör mer för den praktiska metoden i form av urval, access, 
intervjumetod, datainsamling, sanningskriterier och källkritik. Dessa delar finns med för att 
höja tillförlitligheten i arbetet och försöka spegla vårt tillvägagångssätt på ett så 
lättöverskådligt sätt som möjligt. Metoden består mycket i att visa de kritiska val vi gjort, och 
att försöka visa på hur våra universitetsstudier gjort oss medvetna om vikten och innebörden 
av dessa kritiska val.  

3.1 Ämnesval  
 
Valet av uppsats speglar ofta både författarnas intressen och kunskapsområden, så även i detta 
fall. Ämnet som behandlas i uppsatsen är i skrivande stund högst dagsaktuellt och har under 
en längre tid förekommit febrilt i media. Detta intresse i media gjorde att vi fick upp ögonen 
för denna debatt som finns runt just spelmarknaden, mer specifikt debatten om den eventuellt 
stundande liberaliseringen av denna. Denna visade sig drivas på av såväl EU-kommissionen 
som redan existerande konkurrenter till Svenska Spel. Det kändes även som rätt ämne då vi 
rent teoretiskt hade kunskaper som är att se som relevanta och applicerbara inom detta 
område.  
 
Det som valet föll på var som redan formulerats i problemformuleringen, att vi ville visa på 
hur framtiden efter en liberalisering kan se ut för Svenska Spel, och hur deras vinnande 
strategier kan komma att se ut, samt hur de bäst anpassar organisationen för den kommande 
liberaliseringen. Detta problemområde finns inte tidigare utrett i någon större utsträckning, 
och detta sammantaget med våra teoretiska förkunskaper som vi ansåg väl lämpade för 
problemställningen, gjorde att valet föll sig naturligt.  

3.2 Förförståelse  
 
Den utbildning och de erfarenheter vi har formar de föreställningar vi har om världen. Dessa 
föreställningar vi har då vi börjar våran studie är det som betecknas som vår förförståelse.111  
  
Förförståelse kan delas in i två delar. Den införskaffad genom studier, samt den som är ett 
resultat av ens sociala umgänge. De värderingar och sociala normer man har vid arbetets 
början är exempel på hur det sociala umgänget kan forma individen.112   
 
Båda författarna av uppsatsen är studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet, men 
Markus studerar för tillfället finansiering vid Lunds Universitet och Mathias läser till 
Fastighetsmäklare vid Umeå universitet i Skellefteå. Både Markus och Mathias är 24 år 
gamla. Vi har via våra tidigare studier relativt snarlika teoretiska kunskaper.  
 

                                                 
111Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt 1993, Studentlitteratur, Lund 
112 Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, Idar Holme, Bernt Solvang, 1997, 
Studentlitteratur, Lund 
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De tidigare arbetslivserfarenheter vi tillgodogjort oss ser vi inte som vidare relevanta för 
studien, då de främst består av yrken inom diverse servicesektorer.  
 
Den förförståelse vi ansåg oss besitta angående just detta specifika problem, var innan 
uppsatsen skrevs av ganska anonym karaktär, bortsett från de teoretiska kunskaperna, som vi 
ansåg oss ha fått en bra och gedigen inblick i tack vare våra universitetsstudier. Det område vi 
kände oss mest hemma på var främst förändringsteorier som vi fått ta del av under våra 
studier på C-nivå. Även våra studier inom områden som marknadsföring, organisation och 
ledarskap, redovisning och så vidare, har hjälpt oss i vårt skrivande och utökat vår 
förförståelse. För att lyckas använda de för studien mest relevanta teorierna har vi utgått 
mycket från de teorier vi sedan tidigare var införstådda med, och därifrån kompletterat och 
letat vidare efter de för ämnet mest användbara och givande teorierna. Vi ser inte enbart de 
teoretiska kunskaperna från universitetet som del av vår förförståelse. Även sådant som 
kontinuerligt har kommit tillbaka i studierna, som att se allt ur ett ekonomiskt perspektiv, och 
att alltid ha ett kritisk granskande öga, som högst relevanta kunskaper som hjälpt oss med 
värderingen av vår förförståelse. 
  
De kunskaper vi hade när det gäller Svenska Spel som företag var innan arbetets gång 
begränsade till den information som syns i dagspress. Dock har vi under insamlingen av 
information till referensramen lärt oss väldigt mycket om liberaliserade marknader i stort, 
samt även om Svenska Spel som företag. Dessa kunskaper tillsammans med presenterade 
teorier, tror vi kommer att bidra till väldigt relevanta och korrekta analyser/förslag. Dessa 
hoppas vi kommer att hålla en relativt objektiv nivå, då vi innan arbetets gång inte hade några 
förutfattade uppfattningar om liberalisering av spelmarknaden, eller Svenska Spel.  

3.3 Kunskapssyn 
 
Att klargöra för vilken kunskapssyn vi har anammat är viktigt för att läsaren ska kunna 
bedöma arbetet, då detta visar på våran verklighetsuppfattning.113 Detta är även viktigt då 
läsarnas och författarnas syn inte alltid är överensstämmande, vilket kan påverka 
bedömningen av arbetet.114  
 
Vi kommer vid insamling av empirin att genomföra intervjuer, och då vi anser att våran syn 
kan lysa igenom och vårt val av frågor påverka respondenten i en viss riktning, så ser vi oss 
själva som en del av den företeelse vi studerar. Objektiviteten hos respondenterna på Svenska 
Spel och Expekt kan även ifrågasättas då dessa kan anses ha ett intresse att framställa sig 
själva på ett dem lukrativt sett.   
 
Då vi är medvetna om att vår tolkning och värderingar av olika teorier kan komma att påverka 
resultatet, ser vi vår kunskapssyn mest överensstämmande med det hermeneutiska synsättet. 
Detta kännetecknas av att egna tolkningar och värderingar speglas i arbetet.115 Detta kan även 
argumenteras ytterligare för då det idag inte finns någon exakt kunskap om hur de vinnande 
strategierna kommer se ut för Svenska Spel efter en eventuell liberalisering, vilket gör att 
våran egen subjektiva tolkning kommer att ha en viss inverkan på resultatet av vårt arbete. 
Även den empiri vi har från Svenska Spel och Expekt är svår att se som objektiv, då det 

                                                 
113 Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt 1993, Studentlitteratur, Lund 
114 Ibid. 
115 Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Runa Patel, Bo 
Davidsson, 2003, Studentlitteratur, Lund 
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självfallet föreligger en möjlighet att deras svar än vinklade för att framställa sina 
organisationer i bättre dager.  
 
Då vi har resonerat kring i vår förförståelse att vi såg de kunskaper vi hade som ett bra 
underlag för en objektiv kunskapssyn, kan det nämnas att detta måste ses till kontexten i 
övrigt. Men med de fakta som finns och avsaknaden av ett facit, måste detta i alla fall ses som 
en vilja från vår sida.  

3.4 Perspektiv 
 
För att läsaren skall förstå hur forskarna vill att deras resultat skall tolkas i uppsatsen, är det 
av stor vikt att man klargör ur vilket perspektiv man väljer att skriva denna. Detta påverkar 
även vilka slutsatser som forskaren kommer fram till.116 
  
Vi har i uppsatsen valt att se problemet ur ett management perspektiv. Detta motiverar vi med 
att de strategier och förslag på förändringar vi avser att presentera kommer att vara till största 
gagn för management funktionerna inom Svenska Spel. Som vårt syfte redogör för kommer 
vår uppsats att mynna ut i en analys och slutsats om hur vi anser att Svenska Spel bör rusta sig 
för att möta den allt hårdare konkurrenssituationen som troligen kommer att bli fallet efter en 
liberalisering. 

3.5 Angreppssätt  
 
Det sätt som vi i egenskap av forskare väljer att studera empirin på kallas för angreppssätt.117   
 
Som utgångspunkt i vårt arbete kommer vi ha en omfattande referensram, ett flertal relevanta 
teorier samt för området intressant empiri från Svenska Spel, Expekt och sakkunnig på 
Konkurrensverket. Dessa kommer vi sedan att analysera och dra slutsatser av. Teorierna är 
samtliga vedertagna företagsekonomiska teorier. Med detta angreppssätt önskar vi kunna 
bidra med ett lättöverskådligt ramverk som kan antas på ett tidigt stadium i en 
förändringsprocess för att en organisation skall kunna förbereda sig inför en förändrad 
marknads/konkurrenssituation. 
 
Vårt angreppssätt kommer främst vara av deduktiv karaktär, då vi kommer pröva befintliga 
teorier mot den empiri och referensram vi har.118 Vi avser att öka förståelsen för sambanden 
mellan dessa då de ska appliceras i en förändringsprocess.  

 

                                                 
116 Samhällsvetenskaplig metod, Knut Halvorsen, 1992, Studentlitteratur Lund 
117 Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt 1993, Studentlitteratur, Lund 
118 Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Runa Patel, Bo 
Davidsson, 2003, Studentlitteratur, Lund 
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4 Teori  
 
Teorierna presenteras i den ordning som följer av vår modell som ni finner på följande sida. 
Detta för att vi är övertygade om att denna ordning tydligast åskådliggör våra tankar bakom 
respektive teori, samt vår motivering av dem i uppsatsen och även analysen kring dessa. De 
teorier som redogörs för är samtliga vedertagna och välanvända i liknande sammanhang.  
 
Vi börjar teoridelen med att presentera Dawsons teorier, vilka redogör för den 
förändringsprocess som Svenska Spel genomgår. Därefter presenteras Porters fem krafter, 
vilka åskådliggör vilka krafter det är som påverkar Svenska Spel utifrån i det nya hårdare 
konkurrensklimatet. Sedan presenteras Kotlers fyra roller, som redogör för vilken position 
Svenska Spel har idag, vilket är av stor vikt för att kunna göra korrekta slutsatser. Efter detta 
presenteras Bleekes strategier, som visar på möjliga strategiska val efter just en liberalisering. 
Denna teori är inte lika vanligt förekommande inom forskningsvärlden, men den visar mer 
specifikt på vad som visat sig vara framgångsrikt efter en liberalisering. Vi avslutar därefter 
med SWOT analysen, vilken tar upp just de möjligheter och hot, samt styrkor och svagheter 
som en organisation kan tänkas ha i en konkurrenssituation. 
 
De olika teorierna i uppsatsen presenteras var för sig, detta för att återgå dem så exakt som 
möjligt. Detta för att vår egen tolkning av dessa ska påverka presentationen i en så liten 
utsträckning som möjligt. Före varje teoriavsnitt motiverar vi kort varför just denna teori är 
lämplig för uppsatsen.  
 
Den Modell vi presenterar på följande sida är framtagen specifikt för vår uppsats och är 
avsedd att förtydliga uppsatsen genom att presenterar den ordning i vilken vi kommer 
använda våra teorier och vilken funktion dessa fyller. Vi kommer att använda modellen 
löpande i uppsatsen, samt dela upp den för att åskådliggöra när och var vi använder oss av de 
olika teorierna. Detta för att på så vis ge läsaren en röd tråd genom arbetet och göra det lättare  
att följa våra resonemang i analysen. 
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4.1 Dawson 
 
Dawson delar in förändring i tre olika kategorier som 
tillsammans bidrar till förändringsprocessen i en organisation, 
kontext, politik och substans. Dessa olika kategorier tillsammans 
bidrar till en djupare förståelse för förändringsprocessen.119 
Denna teori motiveras för uppsatsen genom den första inblick 
den ger i vad som motiverar en förändring i en organisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modell; Dawson, P. (1996), “Beyond conventional change models: a processual perspective”, Asia Pacific 

Journal of Human Resources, Vol. 34 No. 2, pp. 57-70. 
 
Omgivning/Kontext: Här behandlas samspelet mellan temporära variabler i såväl den interna 
som externa miljön .Human resources, administrativa strukturer, teknologi, produkt/service, 
historia & kultur.120  
 
Substans: Med detta avses innebörden av förändringen, d.v.s. vad det är för typ av förändring 
som sker och innehållet i den.121 
 
Politik: Denna kategori avser hur makt används över och i organisationen. Variabler av 
intresse i denna kategori är överläggningar, förhandlingar, konflikter och motstånd. Dessa kan 
vara av såväl intern som extern karaktär.122 
 
 

4.2 Porters fem grundläggande 
konkurrenskrafter  
 

                                                 
119 Dawson, P. (1996), “Beyond conventional change models: a processual perspective”, Asia Pacific 

Journal of Human Resources, Vol. 34 No. 2, pp. 57-70. 
120 Ibid. 
121 Ibid. 
122 Ibid. 

Kontext 
dåtid, nutid & framtid 
 

Politik 
Intern & extern 
politisk aktivitet Förändrings 

processen 
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Vilken typ av 
förändring 
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Det finns fem grundläggande krafter som alla påverkar konkurrensen på olika sätt, beroende 
på hur marknaden ser ut. Dessa krafter är de som styr företaget och avgör vilka strategier de 
ska anamma för största möjliga framgång.123 De kunskaper denna teori bidrar med ser vi som 
absolut nödvändiga för att Svenska Spel ska kunna tackla dessa krafter och utnyttja dem 
maximalt efter en regelreformering.  
 
 
Spelkortet består av de fem krafter som påverkar konkurrensen på olika marknader.  
 
Hot från potentiella nyetablerare 
Nya aktörer på en marknad går in med intentionen att ta marknadsandelar, genom exempelvis 
prisdumpning eller företagsförvärv. Vilket genomslag nya aktörer får beror på hur de redan 
befintliga aktörerna reagerar. Det vill säga hur stora hinder det finns för en etablering. avgör 
hur aktörerna kommer att lyckas.  Det finns ett antal huvudkällor till inträdessvårigheter. 
Dessa är: Stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalkrav, inlåsningseffekter, access till 
distributionskanaler och politiska regleringar.124  
 
Leverantörers förhandlingsstyrka 
Leverantörers förhandlingsstyrka kan ses som väldigt kraftfull på olika sätt i skilda kontexter. 
Ett antal förhållanden då leverantörerna har en stark position är följande125 
  

• Ett fåtal leverantörer, köparna många fler.  
• Leverantörerna behöver inte sälja produkter som är kompatibla med mindre företags 

konkurrerande substituts produkter.  
• Marknaden är inte viktig för säljaren 
• Produkten är viktig för köparen 
• Leverantörens produkt är differentierad från liknande produkter, och innefattar dyra 

kostnader att byta standard.  
• Leverantören har stora utsikter att själv interagera sig neråt i ledet, och därmed ta över 

köparens position. 
 
 
Köpares förhandlingsstyrka 
Huruvida köpare sitter i en fördelaktig konkurrenssituation eller inte beror på flertalet 
faktorer. Såsom marknadssituation, och hur viktig denna är för övriga intressenter. Kriterier 
som stärker köparens position: 126  
 

• En koncentrerad grupp, eller står för stor del av säljarens totala volym 
• Varan/tjänsten som köps är endast en liten del av köparens kostnader  
• Varan/tjänsten är standardiserad, vilket gör det lätt att vända sig till annan säljare  
• Varan/tjänsten innebär små inlåsningseffekter gör det lätt att byta vara/tjänst 
• Köparen har stora utsikter att interagera sig uppåt i ledet och därmed bli sin egen 

leverantör  
• Varan/tjänsten är oviktig för den slutgiltiga kvalitén som köparen tillhandahåller  
• Välinformerad 

                                                 
123 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1  
124 Ibid. 
125 Ibid. 
126 Ibid. 
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Rivalitet konkurrenter sinsemellan.  
 
Rivalitet konkurrenter sinsemellan kan innebära både för och nackdelar. Är det fråga om en 
priskonkurrens, där man försöker konkurrera ut varandra med priset, kan detta leda till att hela 
marknaden blir lidande. Detta på grund av att direkt när en intressegrupp sänker sina priser 
följer nästa efter, och det bildas en ond spiral. Slutsumman blir sämre avkastning för samtliga 
intressegrupper på aktuella marknaden. Är det däremot aggressiv marknadsföring som är den 
aktuella konkurrensstrategin intressegrupper emellan, kan resultatet bli att alla går därifrån 
som vinnare, på grund av en större marknad och differentiering konkurrenter emellan.127  
 
Orsaker till rivalitet konkurrenter sinsemellan:128 
 

• Många till antalet, eller stort antal lika stora företag  
• Sakta växande marknad 
• Höga fasta kostnader, eller lagerkostnader 
• Avsaknad av inlåsningseffekter, eller differentiering 
• Ökning av kapacitet vid stora tillskott, vilket därefter kan leda till överkapacitet  
• Olikartade konkurrenter, som leder till problem att läsa av varandra 
• Höga strategiska insatser 
• Svårt att byta marknad, på grund av höga utträdes kostnader 

 
Hot från Substituts - produkter/tjänster. 
Det finns på marknader oftast ett flertal produkter/tjänster som kan ses som substitut och 
därmed även konkurrenter till de egna produkterna/tjänsterna. På en marknad där sådana 
substitut existerar blir prissättningen svår, och de som kommer vinnande ur striden är de som 
kan erbjuda ett substitut med den högsta avkastningen eller nyttan.129   
 

4.3 Kotlers fyra roller vid konkurrens  
 
I denna teori finns information om vilka rekvisit som ska vara uppfyllda för att tillhöra en viss 
roll på marknaden, samt vad som karakteriserar denna roll. Det som motiverar denna teori är 
att den klargör var Svenska Spel position är idag. Och hur de ska agera utefter denna 
 
Utfallet av de olika val som möter företag på en konkurrens utsatt marknad, bestäms av vilken 
deras position på denna marknad är. Exempelvis marknadsledare, marknadsutmanare, 
marknadsföljare eller nisch marknadsförare. Dessa positioner kan skilja sig åt på olika 
marknader för olika företag. Någon kan på en marknad agera som marknadsledare. Medan på 
en annan agerar de som utmanare eller nisch marknadsförare.130   
 
Marknadsledare  
För att bibehålla och/eller stärka sin position har marknadsledaren fyra olika möjligheter. Att 
antingen öka sin egen marknadsandel – om detta är möjligt, att skydda sina befintliga 
marknadsandelar, öka produktiviteten, eller öka den totala marknaden. Det mest lukrativa är 

                                                 
127 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1  
128 Ibid. 
129 Ibid. 
130 Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, Kapitel 12 
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att öka den totala marknaden. Detta görs genom att attrahera nya användare, hitta nya 
användningsområden för deras produkt/tjänst, eller att öka användandet av deras 
produkt/tjänst.131  
 
Modellen åskådliggör de tänkbara strategierna som finns för 
marknadsledare

Modell;  Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow. Sid 432 
 
  
Marknadsutmanare 
Attributen som kännetecknar en marknadsutmanare är att denna försöker ta över andelar från 
redan befintliga företag på marknaden.132  
 
Marknadsföljare 
Att försöka ta över redan befintliga aktörers marknadsandelar kan vara farligt. Inte minst med 
tanke på de resurser som exempelvis marknadsledare oftast sitter inne med, och kan använda 
för att slå tillbaka mot nya aktörer. Utmaningen med att följa efter redan befintliga aktörer är 
att ha en lyckad och uttänkt strategi som genererar förtjänster, men inte skapar en sådan 
konkurrens att andra aktörer försöker vedergällda detta.133 
 
Nisch marknadsförare 
Dessa väljer att specialisera sig på en viss målgrupp, produkt, service geografiskt område, 
eller liknande, områden som i nuläget saknar stora etablerade aktörer.134  
 
                                                 
131 Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, Kapitel 12 
132 Ibid. 
133 Ibid.  
134 Ibid. 
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4.4 Lyckade strategier efter en liberalisering 
 
Denna teori, som grundar sig i en empirisk studie av just 
liberaliserade marknader ser vi som ett komplement till övriga 
teorier. Det som tillförs uppsatsen av denna teori är att den är 
mer inriktad just på vårt specifika problemområde, och inte lika 
generaliserande som övriga teorier. 
 
I en studie som sträcker sig 10 år efter en regelreformering i 
USA har fyra olika strategier visat sig vara framgångsrika för 
att säkra en fortsatt överlevnad i det hårdare konkurrensklimat 
som uppstått. En av dessa strategier är distribution med bred 
bas. Dessa företag kännetecknas av ett stort produkt/tjänste 
utbud som de distribuerar över ett stort geografiskt område. En annan framgångsrik strategi 
som kanske främst anammas av nyetablerade företag är lågkostnadsstrategi. Denna strategi 
siktar sig främst mot en mer priskänslig målgrupp även om priset ofta spelar in även för den 
stora massan. Vad som också visat sig vara framgångsrikt är att fokusera på ett särskilt 
segment. I allmänhet avser denna strategi att företaget riktar in sig mot en mer försiktig 
kundgrupp och prioriterar då att satsa på en hög service, vilket möjliggör ett högre pris. 
Slutligen har det även visat sig vara framgångsrikt att satsa på delad användbarhet. Detta 
innebär att fokus läggs på att göra skalekonomier tillgängliga för ett stort antal små aktörer 
inklusive konkurrenter.135  
 
A Distribution med bred bas 
 
Kännetecken för företag som använde sig av denna strategi var vid inledningsskedet av 
liberaliseringen att de reducerade kostnadssidan, ökade sin marknadsföring och 
produktutveckling. Vidare förbättrades prissättningsmöjligheterna samt att differentiering av 
produkter/tjänster blev allt mer påtaglig för att skapa en bred bas.136 
 
Över tiden kom strategiska allianser, som medel att angripa konkurrenter, att öka och nya 
oligopol utvecklades. Detaljerad prissättning användes av dessa företag som ytterligare ett 
strategiskt medel för att stärka sin konkurrenskraft.137 
 
 
 
 
B Lågkostnadsstrategi  
 
De företag som satsar på en lågkostnadsstrategi är, som beskrevs tidigare, ofta nyetablerade 
företag på en marknad. Dessa fokuserar på priskänsliga kunder och är prismedvetna i sin 
användning och utformning av reklam. Vidare kännetecknas de företag som använder denna 
strategi ofta av långsam tillväxt samt att de tenderar att använda sig av outsourcing i högre 
grad än vad företag som anammar andra strategier tenderar att göra. För att denna strategi 
skall vara fortsatt effektiv efter en liberalisering är det av stor vikt att identifiera nya nischer 
för att inte konkurrera med sina konkurrenter på kärnmarknaden samt att bibehålla sin 

                                                 
135 Deregulation: Riding the Rapids, Bleeke, Joel, McKinsey Quarterly; Summer83 Issue 2  
136 Ibid. 
137 Ibid. 
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kostnadsfördel. En annan faktor som spelar roll utöver priset är servicen som kan vara 
fördelaktigt att satsa på även om det kan komma att innebära aningen högre priser.138 
 
C Segmentfokusering 
 
Segmentfokusering riktar sig ofta mot mindre priskänsliga segment där personliga relationer 
är av större vikt. Därmed utvecklas kundinformationssystem för att stärka kontakten med sina 
kunder. Produkterna som erbjuds är ofta hopbuntade för att ge ett högre upplevt värde av de 
enskilda produkterna139 
 
För att överleva även under ett skenare skede av en liberalisering krävs dock man ytterligare 
stärker kundservicen och selektivt expanderar till ytterligare segment. Ytterligare och bättre 
produkt egenskaper måste komma till stånd för att motivera det högre pris som kännetecknar 
dessa företags produkter om denna strategi ska fungera i det långa loppet.140 
 
D Delad användbarhet  
 
Denna strategi går ut på att identifiera separata skalintensiva funktioner. Ett steg på vägen är 
att kontraktera utvecklingspartners för att dela kostnader och för att få tillgång till mer 
resurser. Till en början läggs fokus på att bilda en kärna av klienter. För att säkra sin plats på 
marknaden efter en liberalisering är det avgörande att försöka skapa en standard för hela 
industrin. För att detta ska lyckas måste de andra aktörerna på marknaden på något sätt 
integreras i verksamheten. Detta kan t.ex. ske genom att sälja minoritetsintressen. Ett annat 
strategiskt steg som bör tas är att klättra mot ett högt pris och hög service position. Det är 
också av stor vikt att hela tiden öka kundberoendet på de delade användbarheterna.141 
 

4.5 SWOT Analys   
 
För att kunna åskådliggöra helheten i Svenska Spels 
nuvarande situation och främst efter en liberalisering är 
SWOT analysen ett oumbärligt verktyg. Som visar just 
på de aktuella styrkor, svagheter, men även möjligheter 
och hot som de har möter idag, men främst i framtiden 
efter en liberalisering.  
 
 
SWOT – Strengths, weaknesses, opportunities, 
threats.  
Analysen hjälper till att visa på de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som ett företag har 
att möta i framtiden, och vilka delar som kan ses som svaga, och visar var man skall 
koncentrera mest resurser. Viktigt att beakta är också att dessa inte är några absoluta 
sanningar, utan dessa är beroende helt av hur kontexten i övrigt ser ut. Och kan således skilja 
sig åt i olika situationer.142 
  

                                                 
138 Deregulation: Riding the Rapids, Bleeke, Joel, McKinsey Quarterly; Summer83 Issue 2 
139 Ibid. 
140 Ibid. 
141 Ibid. 
142 Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, Kapitel 12 
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Styrkorna och svagheterna behandlar interna förhållanden, medan möjligheter och hot är mer 
inriktade på externa faktorer. Dessa två kan sägas stå i jämförelse med varandra.143  
 
Styrkor och svagheter (internt)144  
Exempel på styrkor och svagheter kan vara: 

• Marknadsandelar 
• Distributionskanaler 
• Produktutbud 
• Kostnader 
• Ledningen 
• Organisationens struktur 
• Varumärken 
• Teknologi 
 

Möjligheter och hot (externt)145 
Exempel på möjligheter 

• Ekonomiska klimatet 
• Demografiska förändringar 
• Politiska regleringar/krafter 
• Teknologiska krafter 

 

                                                 
143 Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, Kapitel 12 
144 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1 
145 Principles of marketing, Kotler, Philip, 2002, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, Kapitel 12 
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Strategiska möjligheter sett från SWOT analysen.146  
 
De olika facken innehåller strategiska möjligheter för företag att anamma. Sett från hur den 
externa omgivningens tillstånd ter sig, samt hur stark organisationens konkurrenskraft är.  
                                     
Organisationens olika affärsenheters konkurrenskraft 
 
            Stark                                            Mellan       Svag 

Fack A 
1. Intern tillväxt 
2. Vertikal integration 

av relaterade affärer 
3. Sammanslagningar 
4. Horisontell 

integration 

Fack D 
1. Sammanslagningar 
2. Horisontell 

integration 
3. Strategiska allianser 

Fack G 
1. Omsvängning 
2. Avyttringar 

Fack B 
1. Vertikal integration 

av relaterade affärer 
2. Horisontellt relaterad 

diversifiering 

Fack E   
1. Stabilitet 
2. Sammanslagningar 
3. Horisontell 

integration 
4. Strategiska allianser 
5. Avyttringar 

Fack H 
1. Omsvängning 
2. Avyttringar 

Fack C 
1. Horisontellt relaterad 

diversifiering 
2. Horisontellt 

orelaterad 
diversifiering 

3. Vertikal integration 
av orelaterade affärer 

4. Avyttringar 

Fack F 
1. Avyttringar 
2. Horisontellt relaterad 

diversifiering 
3. Horisontellt 

orelaterad 
diversifiering 

4. Stabilitet 

Fack I 
1. Likvidering 
 

 

 
Modell; Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Sid 106 
 
 
Fack A 
I detta fack är den givna affärsenheten konkurrenskraft stark, samt den externa omgivningens 
tillstånd erbjuder stora möjligheter. Läget är således väldigt fördelaktigt i detta fack. De val 
man står inför är antingen interntillväxt, vertikalintegration av relaterade affärer, 
sammanslagningar eller horisontellintegration. Dock måste inte dessa alltid innebära tillväxt, 
utan det kan även i ett så pass fördelaktigt stadium som fack A representerar vara fördelaktigt 
att dela in affärsenheten i mindre segment, som i sin tur koncentrerar sig på smalare och 
växande marknader.  
 
Väljer man att anamma interntillväxt kan man bevara affärsområdets företagskultur, 
effektivitet, kvalitet och image.  
 

                                                 
146 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York, Kapitel 1 
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Vertikal integration av relaterade affärer passar sig väl om man ser en möjlighet att då kunna 
skära ner på kostnaderna och/eller att kunna försäkra sig om att få förutsägbara leveranser 
från och till det specifika affärsområdet.  
 
Sammanslagningar och horisontellintegration förutsätter att detta är möjligt sett till lagen, 
närmare bestämt att inga konkurrenslagar förhindrar detta.  
 
Fack B 
I detta fack befinner sig affärsenheten i ett stadium då det eventuellt kan vara fördelaktigt att 
genom vertikal integration av relaterade affärer eller horisontellt relaterad diversifiering 
närma sig en besläktad industri där framtidsutsikterna ser ljusare ut.  
 
Fack C 
De finns här en stark konkurrenskraft inom den specifika affärsenheten, men även kritiska hot 
från omgivningen. De vinnande strategierna kan tänkas bli att diversifiera enheten till andra 
besläktade industrier. Även obesläktade industrier kan komma bli aktuellt att diversifiera sig 
till, samt möjligheten att anamma en strategi som innebär att man vertikalt skulle integrera sig 
till orelaterade affärsenheter. Att avyttra delar av affärsenheten är även det en möjlig strategi, 
för att exempelvis kunna satsa mer helhjärtat på en annan del.  
 
Fack D 
Här befinner sig enheten i en omgivning som erbjuder stora möjligheter, dock har enheten 
bara en medioker konkurrenskraft. Således en attraktiv omgivning, men enhetens 
konkurrenskraft måste stärkas. Detta kan göras genom sammanslagningar, horisontell 
integration, eller strategiska allianser med organisationer som kan erbjuda dem det som de 
saknar för att anses ha en stark konkurrenskraft. 
 
Fack E  
De som har både en medioker konkurrenskraft och en omgivning som erbjuder mediokra 
möjligheter befinner sig här. Vad som avgör de strategiska val man står inför är hur det idag 
går för affärsenheten. Går det bra är det möjligt att satsa på stabilitet och driva den nuvarande 
linjen vidare. Annars kan de strategiska alternativ som företag med en mer lukrativ 
omgivning, men med samma konkurrenskraft, står inför vara de vinnande. Det kan även vara 
en möjlighet att endast satsa på de lönsammaste delarna och avyttra de som inte är tillräckligt 
lönsamma.  
 
Fack F 
Här är de möjligheter som omgivningen bjuder på väldigt begränsade, dock är 
konkurrenskraften att se som medioker, vilket kan erbjuda möjligheter såsom att diversifiera 
sig in på andra horisontellt besläktade och obesläktade industrier vars omgivning erbjuder 
större möjligheter. Är omgivningens tillstånd endast temporärt kan det vara en strategi som 
bygger på stabilitet som blir det vinnande. Är det däremot ett permanent tillstånd är 
avyttringar troligen det som ligger närmast tillhand för att öka lönsamheten.147  
 
Fack G och H 
Att göra en omsvängning i strategier är troligen det mest lämpade i dessa två fack. I fack G, är 
det relativt enkelt, då det finns en hel del möjligheter på marknaden. I fack H är det däremot 
svårare då marknaden här inte erbjuder samma möjligheter. En annan möjlighet i dessa fack ät 
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att avyttra verksamheten. Vilket precis som omsvängning är lättare och mer lukrativt då man 
befinner sig i Fack G, eftersom denna enhet erbjuder större möjligheter, och då troligen även 
större förtjänster. Att avyttra en enhet i Fack G kan oftast vara lukrativt då denna kan få mer 
uppmärksamhet än om den enbart är en liten del av en större organisation.148  
  
Fack I 
Kan inte bli mycket värre än såhär, då omgivningen står för hot snarare än möjligheter. Och 
företagets egen konkurrenskraft erbjuder inget skydd mot dessa hot då den är att se som 
väldigt svag eller obefintlig. Det enda alternativ som egentligen finns är att låta likvidera 
företaget, alternativt att låta det drivas av konkursförvaltare.149 

 

                                                 
148 Competitive strategy, Michael, Porter, 1998, Free Press, New York 
149 Ibid. 



 37 

5 Praktisk metod 
 
Detta avsnitt angående den praktiska metoden kommer att behandla vårt praktiska 
tillvägagångssätt under uppsatsens gång. Kritiska val såsom val av källor, empiriskt material, 
angreppssätt vid analys och slutsats kommer att diskuteras och klargöras. Då våra val av 
empiriskt material grundar sig på vilken access vi har haft från våra respondenter kommer 
även detta att diskuteras för att på så vis motivera varför vi primärt använt oss av 
sekundärdata. Vidare kommer även vår informationssökningsprocess i detalj att redogöras för. 
 

5.1 Intervjumetod 
 
Det finns i uppsatsen tre intervjuer genomförda. Med Göran Lindeborg, Konkurrenssakkunnig 
Konkurrensverket, Claes Tellman, Kommunikationsdirektör Svenska Spel, samt Richard Von 
Yxkull, Marknadschef Expekt. Samtliga dessa intervjuer gjordes på telefon, och samtliga 
bandades.  
 
De intervjuade från Svenska Spel och Expekt är att se som respondenter, då dessa två själva är 
del av den företeelse vi studerar. Göran Lindeborg från Konkurrensverket är däremot att se 
som en informant. Då han i allra högsta grad har något att tillföra men inte är en del av 
företeelsen i sig.150  
 
Att intervjuerna gjordes på telefon har att göra främst med det geografiska avståndet mellan 
oss och våra undersökningspersoner. Vi hade hellre gjort personliga intervjuer där vi suttit ner 
med de vi intervjuat, då detta kan leda till en mer öppen diskussion. Dock känner vi att vi fick 
mycket utbyte av intervjuerna, trots att de gjordes på telefon.  
 
Vi hade innan intervjuerna genomfördes skrivit ner tre skilda handledningar för de olika 
undersökningspersonerna att ha som utgångspunkt. Men kände att utbytet blev större av att till 
stor del frångå dessa och hålla samtalen så öppna som möjligt. 
 
Vår avsikt var att låta undersökningspersonerna själva i största möjliga mån styra samtalen, 
detta för att öka tillförlitligheten och att se till att det var just deras egna funderingar och 
tankar som reflekterades och inte våra.151 
 
Intervjun med Göran Lindeborg, konkurrensverket, baserades på hans personliga reflektioner 
och tankar kring en eventuell liberalisering av spelmarknaden. Vi hade innan intervjutillfället 
haft ett långt samtal med Göran på telefon och visste därmed innan vad han hade att komma 
med och vad som skulle vara relevant att ta upp i intervjun. Intervjun blev därför en bandad 
och något mer strukturerad repetition av vårt tidigare samtal.  
 
Intervjun med Claes Tellman, Svenska Spel, gjordes medan han satt i bilen, vilket gjorde att 
brus och liknande i viss mån försvårade förståelsen mellan oss och Claes. Kan även tänkas att 
det finns vissa störningsmoment som kan försvåra djupet i svaren.  
 

                                                 
150 Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, Idar Holme, Bernt Solvang, 1997, 
Studentlitteratur, Lund 
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Vid intervjun med Richard Von Yxkull, Expekt, så satt även han i bilen. Detta kan även det 
medföra samma störningsmoment som med intervjun med Claes Tellman.    
 

5.2 Intervjuurval  
 
Urvalet baserades på vår vilja till en ordentlig bredd i empirin. Först och främst Svenska Spels 
syn, eftersom det i stor utsträckning är deras framtida situation som är målet med uppsatsen. 
Därefter ville vi ha synen ”den andra sidan”, det vill säga någon av deras större konkurrenter 
på Internetmarknaden. Detta ville vi följa upp med en intervju av en utomstående sakkunnig 
för att öka pålitligheten i det empiriska materialet.  
 

5.3 Undersökningsmetod - kvalitativ 
 
Det fenomen vi i denna uppsats fördjupat oss i kan till stor del ses som en individuell 
företeelse, och våra slutsatser kommer troligen inte vara helt generaliserbara i en annan 
kontext. Det är därav valet fallit på en kvalitativ ansats vid vår datainsamling och 
analysmetod. Denna ansats kännetecknas av att man går in i djupet på problemet och att 
empirin och analysen av dessa endast är till nytta för detta specifika problem. 152 I uppsatsen 
speglas detta av vår avsikt att ge en ordentlig inblick i och konkreta förslag för Svenska Spel, 
sett från vårt syfte med uppsatsen.  

 

5.4 Access till intervjuerna 
 
Vi hade för avsikt att få empiri från Svenska Spel, en av deras huvudkonkurrenter, (Expekt, 
Unibet, Ladbrokes, och Centrebet), samt utomstående sakkunnig. Det var vi tidpunkten för 
insamlandet väldigt svårt att få access till de stora spelaktörerna, och något som kan ha spelat 
in är att empiriinsamlingen skedde dagarna innan jul, då många redan har tagit ledigt eller 
planerar ledighet. Varför vi inte valde att komplettera detta efteråt var att kontexten på 
spelmarknaden ändras kontinuerligt och vi ville att empirin skulle spegla en samtida bild. För 
att på detta sätt undvika feltolkningar.    
 
Detta till trots känner vi att vi fått den access till de respondenter/informanter som vi såg som 
nödvändig för att kunna genomföra denna studie. Även om vi gärna hade sett ett större 
gensvar från Svenska Spela huvudkonkurrenter.  
 
När det gäller access till information från våra undersökningspersoner så var alla tre väldigt 
öppna. Dock hade Richard Von Yxkull från Expekt redan innan intervjun klargjort att han 
bara kunde svara på mer generella frågor och inte ville gå in så djupt på just Expekt som 
företag. Claes Tellman svarade på samtliga frågor vi ställde, men då han jobbar som 
kommunikationsdirektör kan det vara möjligt att hans kunskaper om deras strategier och 
liknande inte är av samma omfattning som exempelvis någon på marknadsavdelningen hade 
haft. Det kan därför spekuleras i om en intervju med en i organisationen mer insatt person på 
Svenska Spel kanske hade gett oss mer djupgående information.   

                                                 
152 Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera en undersökning, Runa Patel, Bo 
Davidsson, 2003, Studentlitteratur, Lund 
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För att försäkra oss om en så bra access som möjligt har intervjun med Claes Tellman, 
Svenska Spel, i efterhand kompletterats med ytterligare en telefonintervju.  
 
Empirin från både Svenska Spel samt Expekt kan vara förvrängd, med tanke på deras 
positioner och förhållande till varandra. Däremot är vi medvetna om detta, vilket gör att denna 
empiri fortfarande är att se som värdefull.153 
 

5.5 Datainsamling 
 
5.5.1 Litteratursökning 
 
De utgångspunkter vi hade när vi påbörjade litteratursökningen var den företeelse definierat i 
problemformuleringen, samt en egen uppfattning om vilka av de teorier vi själva sedan 
tidigare var bekanta med som skulle vara relevanta att analysera kring. Bortsett från Bleekes 
strategier har vi under våra tidigare studier stiftat bekantskap med samtliga teorier som 
återfinns i uppsatsen.  
 
Vi började teoriinsamlingen med att gå igenom den kurslitteratur vi redan hade för att hitta 
igen de teorier vi ansåg lämpliga för att genomföra vår studie. Detta åtföljdes av sökningar i 
Album, via Umeå Universitetsbibliotek. Vi kände att ville komplettera med teorier mer 
inriktade på avregleringar, och de strategier som då kan tänkas vara gångbara. Sökte i 
Business Source Premier, med sökorden ”deregulation” och ”strategies”. Hittade då igen ett 
flertal artiklar, av vilka Joel A, Bleeke ,Deregulation: Riding the rapids, kändes relevant för 
vår studie. Då den redogör för lyckade strategier efter avreglering, med flertalet studier som 
belägg för detta. De teorier som behandlar förändringar är främst tagen ur ett 
artikelkompendium från kursen, approaching change ,FEK C, HT 05, Umeå Universitet.  
 
När det gäller de sekundärdata vi har, så bygger dessa främst på rapporter av olika slag. Även 
vissa vetenskapliga artiklar är medtagna. Insamlingen av rapportern har skett på skilda sett. 
Somliga har hittats igen via Umeå Universitetsbiblioteks söktjänst ALBUM och LIBRIS. 
Medan en hel del har rekommenderats oss av Jimmy Dominius, Pressansvarig, 
Konkurrensverket.  
 
Referensramen utgår även från skrifter publicerade på Svenska Spels hemsida, samt deras 
årsredovisning.  
 

5.6 Källkritik 
 
De teorier vi har använt är i flera fall relativt gamla, vilket inte är helt förenligt med att dessa 
ska kunna ses som helt giltiga. Dock är de så pass vedertagna och använda än idag, att de 
detta till trots kan ses som högst relevanta och välmotiverade för vår studie. 
 
Vi har vid användandet av våra teorier eftersträvat efter att återge dem med samma innebörd 
som avsetts från början, det vill säga att inte ta dem ur sitt sammanhang. Därav vår 
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uppspaltning av varje teori för sig, detta för att undvika att vår egen tolkning av teorierna ska 
påverka vår presentation av dessa.  
 
Något som vi varit medvetna om under hela arbetets gång, och vilket också fick upp vårat 
intresse för just den problemformuleringen vi valt, är att det område vi skriver om just nu är 
under konstant förändring. Vilket förvisso gör det hela mycket intressantare att skriva om, 
men även gjort det svårare att vara säker på att det är den senaste informationen man 
presenterar. Vi har för att undvika detta varit noga med att under hela vårt arbetes gång aktivt 
följa utvecklingen på spelmarknaden.  
 
Vi har på grund av nya studieinriktningar samt utlandsstudier haft uppsatsen vilande under en 
längre period, vilket kan ha lett till att viss information inte till hundra procent är den absolut 
senaste inom området. Vi har däremot uppdaterat hela uppsatsen för att i så stor utsträckning 
som möjligt ha den senaste informationen på området.      
 
5.6.1 Källkritik Sekundärkällor 
 
De sekundärkällor i form av rapporter som återfinns främst i referensramen, är samtliga 
producerade för olika myndigheter och organisationer. Detta gör att man måste vara medveten 
om för vilken publik de är skrivna för att kunna tolka dem objektivt.   
 
5.6.2 Källkritik Primärkällor 
 
Källkritiken till de primärkällor vi har i form av Empirin har redan i accessen till stor del 
utretts. Men det mest relevanta är väl just det faktum att Svenska Spel och Expekts 
respondenter kan tänkas ha ett egenintresse i att framställa sig på ett visst sätt. Samt att 
konkurrensverkets informant inte hade som uppgift i sitt dagliga arbete att utreda Svenska 
Spel och deras verksamhet, då dessa faktiskt fortfarande verkar på en reglerad marknad, och 
därför ska ha en monopolställning.  
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5.7 Sanningskriterier 
 
Den studie som genomförts byggde inte på någon vetskap om hur slutresultatet skulle bli. Den 
kvalitativa ansatsen som använts gör också att studien inte kan replikeras fullt ut. Denna insikt 
gör att de kriterier som utgås ifrån för att bedöma trovärdigheten i uppsatsen är giltighet, 
intersubjektivitet och praktisk användbarhet.154  
 
5.7.1 Giltighet 
 
För att de resultat och slutsatser som växer fram ur arbetet ska kunna sägas vara giltigt. Krävs 
det att kravet om teoretisk mättnad skall vara uppfyllt. Vilket innebär att ytterligare empiri 
inte kommer att tillföra något för resultaten.155  
 
Vi är medvetna om att den källkritik presenterad angående våran empiri måhända kan ge mer 
att önska från just empirin. Så för att ytterligare stärka giltigheten i empirin har vi även en 
omfattande referensram att analysera kring, samt att en del av empirin grundar sig på en 
utomstående informant. Därmed anser vi att giltighet är uppnådd, och att våra resultat 
överensstämmer med vårt syfte.  
 
5.7.2 Intersubjektivitet 
 
Med intersubjektivitet menas att de tolkningar som görs ska vara av sådan karaktär att den ska 
kunna accepteras av både respondenter samt av andra bedömare.156 För att uppnå detta har vi i 
efterhand skickat den färdigsammanställda empirin till våra respondenter och vår informant 
för att få deras godkännande av vår framställning av denna.   
 
5.7.3 Praktisk användbarhet 
 
Det som avgör huruvida de teorier som framkommer av arbetet är praktiskt användbara är 
dess tillämpbarhet i verkligheten. Det vill säga att den ska fungera i sitt sammanhang. Den ska 
även fungera för andra organisationer, grupper, individer, än för vilken den är specifikt 
framtagen för,157 i detta fall Svenska Spel. Vårat mål har varit att detta ska vara fallet, det vill 
säga att de förslag på förändringar och strategiska beslut vi ser som mest lämpligt hos 
Svenska Spel även ska kunna anammas av liknande företag som står inför en liberalisering. 
Dock är det som nämnts tidigare inte säkert att det finns så många marknader där situationen 
ser likadan ut, i alla fall inte idag. Möjligen att andra länder med liknande regleringar och 
spelmonopol skulle vara det mest lämpliga området att tillämpa studiens resultat på.  
 

                                                 
154 Att utveckla kunskap: om metodologiska och andra vägval vid samhällsvetenskaplig kunskapsbildning, 
Johansson-Lindfors, Maj-Britt 1993, Studentlitteratur, Lund 
155 Ibid. 
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6. Empiri 
 
Våra spelkort följer även med i empirin detta för att man sedan lättare ska kunna följa våra 
resonemang i analysen då vi grundar dessa på såväl information i referensramen som 
information från empirin.  
 

6.1 Intervju med Göran Lindeborg  – handläggare av konkurrensärenden 
och sakkunnig på Konkurrensverket 
  
Göran har sedan konkurrensverket startade, 1992, arbetat där som sakkunnig. Tidigare 
jobbade han vid NO, näringsfrihetsombudsmannen.  
 
Då spelmarknaden som bekant är reglerad har konkurrensverket inte haft någon anledning att, 
som han uttrycker sig, göra några djupdykningar på området. Däremot har Göran Lindeborg 
ett visst ansvar att följa utvecklingen på detta område. De svar han återger består därmed 
främst av hans personliga åsikter och funderingar.  
 
 

 
       
       4.1 Dawson158 
 
Vad anser Lindeborg vara det som talar för en liberalisering av spelmarknaden? 
 
Det som främst talar för en regelreformering anser han vara EU-kommissionen och deras 
intresse av ett fritt flöde av varor och tjänster mellan medlemsländerna. Detta innefattar även 
spelmarknaden i såväl Sverige som andra länder. EU direktivet om fritt flöde av varor och 
tjänster inom EU är vad som ligger till grund för att han tror på en framtida liberalisering av 
den svenska spelmarknaden, däremot så tror han inte att en sådan kommer att komma till 
stånd inom den närmaste framtiden utan kanske först om ca 10 år. EU-kommissionen följer 
idag med stort intresse utvecklingen inom olika medlemsländer med statliga monopol. Då de 
strävar mot ett fritt flöde av varor och tjänster mellan medlemsländerna och därmed vill skapa 
en inre marknad för sådant. 
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           4.2 Porter 159 
 
Hur tror Lindeborg att konkurrensen kan komma att se ut efter en liberalisering?  
 
För att utröna hur konkurrenssituationen kan tänkas bli på den svenska spelmarknaden efter 
en liberalisering menar han att man kan spekulera ur såväl ett empiriskt som teoretiskt 
perspektiv. Från det empiriska perspektivet kan man se till hur det har sett ut på andra 
liberaliserade marknader och vad gäller det teoretiska perspektivet handlar det om rent 
konkurrens teoretiska resonemang om vad som bör hända efter en liberalisering. Hans egen 
analys om vad som kan tänkas hända är följande;  
 
”Man kan tänka sig att det kommer bli fler aktörer på markanden, att produktutbudet ökar och 
att priserna kommer att sjunka på spelmarknaden i form av att avkastningen till spelarna 
kommer att öka.” 
 
Han gör även en jämförelse med taximarknaden, hur det blivit på den marknaden efter 
liberaliseringen, och berättar att det där har blivit ett förbättrat utbud och att prisutbudet blivit 
mer dynamiskt. Vad beträffar utbudet på spelmarknaden efter en liberalisering så tror han 
även att detta kommer att öka. Han syftar på att det redan idag finns ett antal utländska 
spelbolag som försöker komma in på den svenska marknaden och aktivt driver frågan om 
liberalisering i syfte att på riktigt komma in på den svenska spelmarknaden.  
 
Tror Lindeborg att det kan tänkas kvarstå några etableringshinder för nyetablerare 
även efter en liberalisering? 
 
Denna fråga om etableringshinder anser han vara en viktig fråga, och menar att i mångt och 
mycket beror på hur omfattande en liberalisering av spelmarknaden skulle bli. Han skulle bli 
väldigt förvånad om det blev en total liberalisering. Han bedömer det som mest troligt att det 
även efter en liberalisering skulle finnas bestämmelser och regler för de aktörer som avser 
verka på spelmarknaden.  
 
”Viktiga aspekter för nya spelbolag är hänsynen till spelmissbruk och att spelen kan utföras 
på ett säkert sätt.” 
 
Med detta uttalande syftar han på den pågående debatten om ett ökat spelmissbruk och den 
ökade betydelsen av att spelbolagen även tar ett spelansvar och inte endast ser till vinsten. 
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Han menar att det mest troligt kommer att finnas bestämmelser för sådant även efter en 
liberalisering. 
 
Finns det något exempel från andra liberaliserade marknader där en ny uppstickare har 
tagit över marknaden? 
 
”Inget direkt som kan jämföras så, på taximarkanden finns det ju inga nya utländska aktörer. 
Det skulle vara spårverksamheten inom SJ då, där det har kommit in utländska intressenter på 
marknaden.” 
 
 

 
    4.3 Kotler 160 
 
Vad tror Lindeborg om Svenska Spels marknadsposition efter en liberalisering? 
 
På denna fråga vill han inleda med att klargöra att det nu handlar om rena spekulationer från 
hans sida. Han fortsätter sedan med att säga att han anser att Svenska Spel troligtvis fortsatt 
kommer att inneha en stark på den svenska spelmarknaden oavsett om det blir en 
liberalisering eller ej.  
 
”Även om jag tror att vissa spel kommer att behålla sin marknadsledande position så kan 
samtidigt andra komma att tappa marknadsandelar.” 
 
 Detta menar han även kan ha samband med vilka målgrupper som spelar på de olika 
spelformerna. Exempelvis att det kan vara skillnader mellan hur män och kvinnor väljer sitt 
spelbolag och de spel de väljer att spela på. 
 
Han framhäver också det faktum att Svenska Spel idag inte kan ses som marknadsledare när 
det när det gäller alla spelformer, utan när det gäller exempelvis pokern handlar det för 
Svenska Spel snarare om att ta marknadsandelar än att försvara befintliga.  
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6.2 Intervju med Claes Tellman - Kommunikationsdirektör på Svenska 
Spel  
 

 
    4.3 Kotler 161 
 
Svenska Spel; Marknadsledare på den svenska spelmarknaden 
 
Vad gäller deras planer menar han att det framförallt handlar om en fortsatt satsning på deras 
starka varumärken och image, samt att utveckla nya attraktiva spel. Som en självklar 
genomgående aspekt i alla avseenden framhåller han vikten av att ta ett stort spelansvar. 
Affärsmässighet inom hela verksamheten är också något han betonar som en viktig aspekt för 
att möta framtidens allt hårdare konkurrensklimat. 
 
”Återbetalningen är en fråga som styrs av regeringen, inget vi kan påverka utan det gäller att i 
stället försöka utveckla spelen. Satsa på det starka varumärket och fokusera på spelansvar.”  
 
Han är tydlig med att de gärna skulle vilja ha möjligheten att erbjuda en högre återbetalning 
med att de helt enkelt får konkurrera med andra medel då denna fråga inte ligger på deras 
bord. 
 
Deras främsta vapen för att försvara sin position som marknadsledare anser han vara deras 
starka varumärken som; Lotto, Stryktipset, Måltipset, Keno och Triss.  
 
En viktig fråga vad gäller deras image som ett tryggt och säkert spelbolag är den om 
spelansvar. Detta är ett område som de kontinuerligt fortsätter att vidareutveckla sig på. Det 
investeras i såväl innovationer som forskning för att införa bättre kontroll och 
informationssystem samt att de vill kunna vidta direkta åtgärder i samband med spelen. 
Omfattande undersökningar och tester genomförs fortlöpande i syfte att erhålla mer kunskap 
om spelarna och spelberoende. Svenska Spel anses även vara ett av de världsledande 
företagen inom spelansvar och låter det genomsyra hela verksamheten. 
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       4.1 Dawson162 
 
Vad anser Tellman om regleringen av den svenska spelmarknaden och en eventuell 
liberalisering?  
 
Den rådanden regleringen på spelmarknaden anser han i det stora hela vara mycket bra men 
menar att de däremot skulle vilja nå en någorlunda högre återbetalningsgrad och få en del 
olika tillstånd för att möta konkurrensen ännu bättre. Även om han påpekar att det inte är 
deras sak att lägga sig i så hoppas de däremot att de som har hand om lagar och regleringar 
också går hårdare mot de bolag som saknar tillstånd av regeringen. 
 
Vad gäller en eventuell liberalisering menar han att det i det stora hela är två saker det handlar 
om. Det första är att han är övertygad om att de kommer att tappa marknadsandelar men 
framhäver samtidigt fördelen av att kunna konkurrera på samma villkor och syftar då på att 
nätbolagen inte behöver följa samma regleringar som Svenska Spel. 
 
”Dessutom är vi ju världens kanske främsta spelolag om man räknar på allting och på en 
liberaliserad marknad skulle vi även få samma konkurrensvillkor som alla andra.” 
 
Han vände sedan på situationen och menade att nätbolagens främsta tid är nu när de på nåt 
sätt saknar en fullvärdig konkurrens från Svenska Spel. Med det menar han att de skapar sina 
egna villkor som inte Svenska Spel har möjlighet att följa samt det faktum att hela debatten 
om regleringens vara eller inte vara ger dem mycket gratis publicitet. På en liberaliserad 
marknad menar han därför att de skulle ha möjlighet att konkurrera på samma villkor. Han 
tror däremot inte att en liberalisering stundar inom den närmaste framtiden utan kanske 
tidigast om ca fem år, men han säger också att det skulle kunna ske tidigare om regeringen så 
önskar. 
 
Organisationsförändringar och Human Resource hos Svenska Spel 
 
Organisationsstrukturen menar han är vertikal men att det samtidigt råder stort 
handlingsutrymme och frihet inom de olika ansvarsområdena. Han menar att om t.ex. 
avdelningen för Triss vill genomföra eller förändra något så är det helt och hållet upp till dem 
så länge de håller sig inom de uppställda ramarna och budgeten. Svenska Spel vill att de olika 
avdelningarna skall vara så självständiga som möjlighet. Egna initiativ och kreativitet anser 
han vara väldigt viktigt och det absolut är något som det såväl uppmuntras som uppmanas till 
genom hela organisationen 
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Han berättar för oss att det dagligen handlar om snabba och många beslut som ofta fattas i 
mindre grupper. Han exemplifierar situationen med hjälp av en skala där det på den ena sidan 
fattas beslut med samtligas närvaro och delaktighet, på den andra sidan handlar det om snabba 
beslut där långt ifrån alla hinner vara med. Svenska Spel placerar han då väldigt långt mot det 
sistnämnda vilket är bra då det är viktigt med snabba beslut men nämner samtidigt att en del 
information inte når ut till samtliga som den berör.  
 
Upp till mellanchefsnivå anser att möjligheterna för avancemang är goda medan det på högre 
nivå kan va svårare då antalet poster blir färre. Ledningen består t.ex. bara av 7 personer, 
normalt brukar en ledning bestå av ca 12-13st säger han. I huvudsak rekryteras cheferna 
internt men fördelningen är ca 60/40 där följaktligen ca 40 procent rekryteras externt. Även 
om det finns möjlighet för avancemang så har den minskat i och med att de gått från en 
väldigt bred organisation till en smalare mer affärsmässig med mindre led och områden. 
 
”Förr var organisationen väldigt bred och omfattade ca 20 delar medan den nu krympts till att 
omfatta 2 affärsdelar och 5 staber. Tidigare rörde det sig om 7 affärsdelar och ca 13 staber.” 
 
Affärsdelarna omfattar en division för kunder och en för ombuden och deras kunder. Denna 
omfattande omorganisering menar han har genomförts i syfte att göra Svenska Spel allt mer 
affärsinriktade, gynna snabba beslut och minska byråkratin. 
 
Svenska Spel satsar stora resurser på personalen för att denna ska trivas. Dels har de egna 
gym på såväl huvudkontoret i Visby som på det andra kontoret i Sundbyberg. Sjukfrånvaron 
är relativt låg i genomsnitt men inom Casino verksamheten är den däremot hög på grund av 
skiftgång och så vidare. Det ges även ut bidrag för friskvård och samarbetet med såväl idrotts 
som kulturföreningar är stort. Personalen erbjuds utöver detta även möjlighet till en rad olika 
internutbildningar där han t.ex. nämner den om spelansvar. 
 

 
 
        4.5 SWOT 163 
  
Anser Tellman att en liberalisering kan medföra eventuella hot?  
 
Om liberaliseringen skulle ske på de villkor som nätbolagen vill så är han övertygad om att 
marknaden skulle växa men att samtidigt mindre pengar skulle gå tillbaka till bolagen och 
samhället i form av skatter. Han tror även att det med den ökade marknaden skulle följa ett 
ökat spelberoende. 
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Vad tror Tellman om marknadsföringsmöjligheterna  efter en liberalisering?  
 
Vad gäller marknadsföringen tror han att det snart kan komma nya restriktioner som gör att 
man inte kan marknadsföra sig på samma sätt som man gör idag. Skulle det däremot gå mot 
en liberalisering så tror han att marknadsföringen skulle kunna komma att mångdubblas och 
att nätbolagen skulle inrikta sig på en allt mer aggressiv marknadsföring. En ökad 
marknadsföring menar han också skulle öka spelandet och även spelberoendet. Även Svenska 
Spel skulle marknadsföra sig mer om så var tillåtet men däremot inte aggressivare. 
 
”Vi skulle inte inrikta oss på en aggressivare marknadsföring i och med vårt uppdrag med 
spelansvar men däremot skulle vi kunna marknadsföra oss mer.” 
 
Med detta uttalande framhäver han deras image som ett tryggt och säkert alternativ.  
 
Tellman om framtidens möjligheter för Svenska Spel 
 
Som ett led i de framtida satsningarna för att möta den hårdnande konkurrensen och växa 
berättar han att Svenska Spel även har inlett ett internationellt samarbete med ett antal länder, 
såväl inom som utanför EU. Den gemensamma nämnaren just nu är att de, precis som 
Sverige, har ett statligt spelmonopol. Han vill inte gå in på detaljerna men avslöjar att det 
handlar om alltifrån att sälja in olika spelformer som att lära ut hur man tar ett större 
spelansvar, vilket är ett område som Svenska Spel anser sig ha kommit långt på. 
Den hårdnande konkurrenssituationen har även bidragit till att Svenska Spel nu även satsar 
hårt på att vara affärsmässiga. Detta gäller mot såväl kunder som anställda. 
 
”Vi vill satsa på kända, populära spel och varumärken och vara konkurrenskraftiga vad gäller 
såväl återbetalning till spelarna som månadslöner till våra anställda.” 
 
För att möta de hårdare kraven som den nya konkurrenssituationen ställer berättar han att de 
har genomfört en rad åtgärder för att effektivisera verksamheten. Detta har främst inneburit 
nedskärningar på kostnadssidan som i sin tur bidragit till diverse omorganiseringar.. 
 
Svenska Spels distributionskanaler 
 
Utöver Internet har svenska spel till skillnad från de renodlade Internetbolagen andra kanaler 
att erbjuda sina spel genom. Som redan nämnts finns vissa spel att tillgå via tv:n, därutöver 
finns även ett stort antal bingohallar och en väl utbyggd ombudsverksamhet. Dessa ombud 
finns representerade hos bensinstationer, kiosker, butiker m.m. Han påtalar det faktum att det 
mesta spelandet trots allt sker via deras ombud och att det därför satsas mycket resurser för att 
även vidareutveckla denna verksamhet. Ett led är att introducera nya spel som endast finns att 
tillgå hos just ombuden.  
 
”Vi försöker hitta nya spel som endast ska finnas hos ombuden för att stärka deras 
konkurrenskraft.” 
 
De försöker även titta på hur provisionssystemen är uppbyggda för deras ombud, om det finns 
attraktivare modeller som avgör hur mycket de får betalt. Detta för om möjligt få dem att 
kämpa ännu hårdare för att sälja mer 
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           4.2 Porter 164 
 
Tellman om konkurrenssituationen på spelmarknaden  
 
Även om Tellman påtalar det faktum att de fortsätter växa samt att såväl intäkterna som 
omsättningen bara ökar och ökar så framhåller han att marknaden trots allt växt mycket mer. 
 
”Vi har tappat marknadsandelar på de områden där Internetbolagen konkurrerar som t.ex 
inom vadslagning.” 
 
Därför är situationen som så, att även om de tjänar pengar och omsätter än mer så har de trots 
allt tappat marknadsandelar. Framförallt har detta skett på vadslagningsspelen vilket i mångt 
och mycket kan förklaras av den högre återbetalningsandelen som Internetbolagen har att 
erbjuda. Detta då Svenska Spel som sagt inte har möjlighet att höja denna även fast de 
egentligen så skulle önska. Han framhäver åter igen att de anser sig vara ett av kanske 
världens främsta spelbolag i det stora hela och räds därför inte den allt hårdnande 
konkurrensen oavsett om liberalisering kommer till stånd eller inte.  
 

 
 
    4.4 Bleeke 165 
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Tellman om deras breda utbud av speltjänster 
 
Tellman menar att snabba spel med relativt hög återbetalning är det allra hetaste just nu men 
att det alltid är väldigt populärt med Jackpotter i spelformer som lotto. Spel som kan ge 
månadsutbetalningar menar han också fortsatt är väldigt populära, som t.ex. Triss.  
Poker är som bekant också en trend som haft en väldigt stor genomslagskraft och att de är 
nöjda med att få erbjuda detta för sina spelare. Även inom pokern framhäver dom sig som ett 
tryggt och säkert alternativ och hoppas på att erövra 1/3 av marknaden inom ca två års tid.  
En annan trend som han ser kommer mer och mer är live betting. Även om det än så länge är 
relativt nytt så växer det sakta men säkert. Nu handlar det mest om livespel på Canal+ och 
Spanska ligan på TV4+. Detta är något de kommer att fortsätta utveckla inom olika 
arrangemang utöver fotboll och hockey. Ytterligare en trend han nämner är spel som 
genomförs med hjälp mobiltelefoni samt andra spel inom interaktiv tv, detta menar han att vi 
förmodligen kommer att få se mer av i framtiden. 

 

6.3 Intervju med Richard Von Yxkull – Marknadschef på Expekt 
 
Då Expekt är verksamma i fler länder än Sverige ber vi honom att i så stor utsträckning som 
möjligt begränsa sina svar till den svenska spelmarknaden. Ytterligare en aspekt att ha i 
åtanke är att Expekt endast utför sin verksamhet via Internet då de saknar tillstånd att verka i 
Sverige.  
  
Han vill börja med att poängtera att de till skillnad från många spelbolag inte är börsnoterade 
och därför inte behöver upprätta en offentlig årsredovisning. Därför menar han att han är lite 
hemlig vad avser vissa saker så som nyckeltal och siffror. Detta då han ser det som en 
konkurrensfördel att de vet hur det går för andra spelbolag medan de inte vet hur det går för 
Expekt.  
 

 
    4.3 Kotler 166 
 
Expekt; Marknadsledare på spelmarknaden Online?  
 
”Vi har haft en enorm utväxling och vi tror att den kommer att mattas av  gällande nya kunder 
och fler spelare.” 
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Sverige menar han är deras största marknad för tillfället och att vi de närmsta 5 åren mest 
troligt kommer att få se en mättnad vad gäller Internetspelmarknaden. Detta vad gäller så väl 
nya bolag som fler spelare och kunder. 
 
”Vi ser oss idag som marknadsledare på online verksamheten vad gäller spel.” 
 
Vad gäller deras online verksamhet kommer Expekt, i och med deras antagande om att vara 
marknadsledare, att inta en marknadsskyddande inställning vad gäller deras 
produktutveckling. Han tillägger även att det på detta område sker väldigt mycket från deras 
sida och nämner som ett exempel deras nya pokerklient. 
 
Han hyser väldigt stor tilltro till denna pokerklient som han benämner, den nya genrationens 
pokerklient.  
Deras främsta konkurrensmedel anser han självklart vara deras produkt och menar att de 
erbjuder de bästa spelen och matcherna samt att de har riktigt bra odds och stort utbud i 
övrigt. Han ser det också som en konkurrensfördel att de idag är stora och etablerade på 
marknaden samt att det går bra för dem.  
 
Expekt satsar stort på pokertrenden 
 
Expekt anser sig inneha en klar produkt fördel inom pokervärlden och refererar till deras  
pokerprodukt och pokerrum. Marknaden för poker har växt explosionsartat och han anser att 
även denna marknad kommer att mättas av allteftersom även om det fortfarande är högt till 
tak.  
 
 ”Poker är ett etablerat spel nu men vi har absolut inte nått taket men den kommer  också att 
mättas allteftersom.” 
 
Han anser att det som svenska spel gör i och med lanseringen av deras pokerprodukt och att 
därmed driva poker som spel definitivt kommer att öka marknaden ytterligare vilket han 
menar kommer att skapa ett allt större intresse för poker. En fördel med detta anser han vara 
att Svenska Spel därmed kan bli en inkörsport för nya pokerspelare som sedan går ut och 
testar andra bolag.  
 
”Vad de gör nu är att de gör pokern rumsren. De har själva hävdat att den är ful och oseriös. 
Nu kommer de själva att göra den rumsren.” 
 
Även om Svenska Spel tidigare hävdade att poker inte var något bra har de länge arbetet efter 
den hypotesen att de förr eller senare själva trots allt kommer att lansera poker. Därför anser 
Yxkull att Expekt är väl förberedda för en ökad marknad då de anser sig ha marknadens bästa 
pokerprodukt samt att de ser sig som en av de mest etablerade pokerrummen i Sverige.   
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      4.1 Dawson 167 
 
Hur ser Yxkull på regleringen av den svenska spelmarknaden och en eventuell 
liberalisering?  
 
Expekt har valt att inte aktivt driva frågan om liberalisering utan istället anpassa sig till de 
lagar och regleringar som finns. Han ser ingen anledning till att lägga energi på en fråga de 
egentligen inte kan påverka. Istället satsar Expekt på att vara en seriös aktör och följa de 
spelregler som råder på marknaden. Däremot medger han att en liberalisering givetvis skulle 
leda till att de kan göra saker de idag inte har möjlighet till på grund av den rådande 
regleringen. 
 
”Vi har valt att inte aktivt va och peta staten och monopolet i ögat utan istället fokuserat på att 
följa de lagar och regler som finns och att vara en seriös aktör.”  
 
Han tror definitivt inte att en liberalisering skulle betyda slutet för Svenska Spel utan menar 
att de är fantastiskt duktiga och kommer att fortsätta vara duktiga med de spel de har även 
efter en liberalisering. En liberalisering tror han inte skulle innebära att folk i massor skulle 
överge Svenska Spel över en natt, utan menar att de som vill göra det kan göra det även idag. 
Han tror absolut inte att det skulle innebära att hela spelvärlden och marknadsandelar skulle 
komma att vändas upp och ner. Däremot menar han att en liberalisering skulle ge dem 
förutsättningar att kunna arbeta mycket mer strukturerat samt att de skulle kunna 
marknadsföra sig så som de vill.  
Då dagsläget på den svenska spelmarknaden präglas av ovisshet om framtiden skulle en 
liberalisering även innebära en möjlighet för Expekt att arbeta mer långsiktigt. Detta är enligt 
honom det som skulle gynna Expekt mest i och med en liberalisering. I dagsläget lägger de 
väldigt mycket tid och kraft åt att anpassa sig efter de lagar och regler som finns. Som en del i 
arbetet mot att förbereda sig för en liberalisering så tittar de även på hur det gått på andra 
marknader som liberaliserats. I övrigt tror han att den totala marknaden skulle växa samt att 
även intresset för spel skulle bli större efter en regelreformering. 
 

                                                 
167 Se 4.1 Dawson, Sid. 27 



 53 

 
            
           4.2 Porter 168 
 
Hur ser Ykull på Marknadsföringen nu jämfört med efter en liberalisering? 
 
I och med de rådande regleringarna på den svenska spelmarknaden får Expekt idag inte 
uppmana till spel. Däremot får de göra reklam för Expekt som varumärke och måste därför 
anpassa sin marknadsföring till det. Den begränsade möjligheten till att göra ren reklam har 
bidragit till en allt större satsning på sponsring. Då de anser att de har marknadens bästa 
produkter skulle de efter en liberalisering bli mer produktkonkreta i sin marknadsföring. 
 
”Det är klart att vi då skulle göra som andra företag och bli mer produktkonkreta och det är 
klart att vi då skulle ändra vår approach.” 
 
Han anser däremot att de i dagsläget är långt ifrån bakbundna men han är däremot övertygad 
om att de skulle kunna göra bättre reklam om en liberalisering kom till stånd. 
Han medger att situationen gällande marknadsföring givetvis är krånglig i dagsläget. 
 
Yxkull om konkurrenssituation på spelmarknaden 
 
Vad gäller konkurrensklimatet så anser han att det är så stenhårt det bara kan bli idag och att 
det kostar enorma pengar bara att etablera sig. Detta eftersom det redan idag finns så stora 
etablerade aktörer. Direkt efter en eventuell liberalisering menar han däremot att vi självklart 
skulle få se en ökad marknadspenetration. Han tror däremot att detta endast skulle vara 
kortsiktigt och att de aktörer som finns tillsammans med Svenska Spel är tillräckligt starka för 
att hålla emot.  
 
”Det kommer definitivt att bli en hårdare konkurrens kortsiktigt men långsiktigt skulle en 
liberalisering leda till att fler skulle slås ut.” 
 
Då han, efter en liberalisering menar att det skulle innebära ökade kostnader för att såväl ta 
sig på marknaden som att försvara den så tror han att det i slutändan skulle innebära att fler 
aktörer slås ut. Vad gäller deras egen situation så är han inte orolig och syftar på att de redan 
är etablerade på marknaden. 
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Expekts distributionskanaler 
 
Idag är deras kärnprodukt spel via Internet. Han nämner dock att de tittar på varje affärsidé i 
sig och utvärderar alternativen. Om deras kunder skulle visa sig behöva t.ex. ombud så skulle 
de helt klart utvärdera alternativet men framhäver däremot att de idag befinner sig väldigt 
långt därifrån.  
Han tror att mobiltelefoner, interaktiv tv och andra kanaler eftersom kan komma att ta över 
datorns plats i spelandet men anser att den utvecklingen går lite långsammare än vad många 
tror. 
 

 
 
        4.2 SWOT Analys 169 
 
Yxkull om framtidens spelmarknad 
 
Hans största skräck angående framtiden är att det skulle komma hårdare regleringar. 
Utvecklingen tror han kommer att gå mot att det blir någon form av halvreglerad marknad där 
man köper spellicenser som man idag köper tv licenser och radio licenser. Även om han tror 
att det går mot en sådan licenserad marknad med höga krav på licenstagarna så välkomnar han 
trots allt detta. Detta då de idag ser sig själva som en av de största online aktörerna och anser 
sig vara minst lika bra om inte bättre än Svenska Spel. 
 
Han tror att allting kommer att utvecklas och att det mest troligt kommer att komma liknande 
upplägg och alternativ till pokern där det är många som spelar mot varandra.  
 
”I pokern spelar man mot en annan pokerspelare och vi är övertygade om att den typen av 
spel kommer att öka.” 
 
Han påpekar också att det idag är mycket som händer inom livebetting, nya ligor, nya sätt att 
spela men att det främst är inom pokern det sker saker och ting.  
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7. Analys  
 

  
Analysens upplägg kommer att följa vår modell, då teoriernas ordningsföljd i modellen har ett 
för analysen relevant upplägg. Vi kommer att analysera utifrån både empirin och 
referensramen. Referensramen refereras inte till i texten utan används löpande genom hela 
analysen. Slutsatserna härrör sedan från analysen och kopplas där samman med vår modell.  
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7.1 DAWSON 170 
 

 
 
 
Kontext (org) 
Den förändringsprocess som Svenska Spel genomgår anser vi vara en del i förberedelsen inför 
en kommande liberalisering. 
 
Om man ser historiskt och drar paralleller till de övriga liberaliserade marknaderna redogjorda 
för i referensramen, kan man se att både antalet aktörer och utbudet på marknaden ökar samt 
att priserna pressas. Även Lindeborg (KKV) instämmer i detta resonemang. Ny teknologi 
utgör ofta en central del av en liberalisering och inte sällan är det en betydande teknologisk 
utvecklingen som driver på själva liberaliseringsprocessen. Därmed blir fortsatt teknologisk 
utveckling alltmer betydelsefullt efter en liberalisering. Detta för att kunna bibehålla sin 
konkurrenskraft. Efter en liberalisering skulle Svenska Spel själva få makten över hur deras 
överskott ska fördelas, vilket kan komma att gynna delar som teknologi och produkt/service 
utveckling. Även idag satsas stora resurser på att ta fram nya attraktiva spel och innovativa 
nya lösningar. Detta har bidragit till att Svenska Spel anses som ett av världens bästa 
spelbolag när det gäller just deras innovationskraft. Detta har föranlett att Svenska Spel inlett 
ett flertal internationella avtal gällande export av olika spel och lösningar.  
 
Om man väljer att se den förändring en liberalisering skulle leda till från ett Human Resources 
perspektiv, kan man urskilja såväl positiva som negativa sidor. När det gäller det positiva kan 
man tänka sig att incitamenten för högre löner och bonussystem ökar då kompetent personal 
är viktig för en fortsatt positiv utveckling. Detta drivs på av att det finns fler företag att välja 
på i en hårdare konkurrenssituation och företagen måste då vara mer rädda om sin personal 
för att undvika övergångar till konkurrenter. Vad som däremot kan tänkas är att kravet på att 
vara effektivare leder till en allt mer hektisk arbetssituation vilket kan komma att bidra till 
mer stress och då även ökad sjukfrånvaro. Enligt Tellman (Svenska Spel) satsas däremot stora 
resurser på personalen för att denna ska trivas. Egna initiativ och kreativitet anser han vara 
väldigt viktigt och är något som det såväl uppmuntras som uppmanas till genom hela 
organisationen. Vidare ges bidrag för friskvård och möjligheter finns för en rad olika 
internutbildningar. Detta är givetvis gynnsamt för Svenska Spel i och med resonemanget om 
den ökade betydelsen av personalens trivsel. I en hårdare konkurrenssituation måste även 
organisationen vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till efterfrågan på marknaden. Detta 
för att inte riskera att bli utkonkurrerade av befintliga konkurrenter eller nyetablerare. Det 
pågående effektiviseringsarbetet går väl i linje med detta resonemang då det troligtvis 
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kommer att gynna snabba beslut och minska byråkratin för att göra Svenska Spel mer 
affärsinriktade. 
 
Substans  
Lindeborg menar att en liberalisering av den svenska spelmarknaden är att vänta men kanske 
först om 10 år medan såväl Yxkull (Expekt) som Tellman (Svenska Spel) menar att det 
snarare rör sig om ca 5 år tills liberaliseringen är ett faktum. Detta menar Yxkull och Tellman 
skulle komma att innebära att samtliga aktörer då kan konkurrera på lika villkor, vilket skulle 
leda till en ännu hårdare konkurrenssituation än den som redan råder idag. Vad som exakt 
kommer att ske efter en liberalisering är givetvis omöjligt att säga i dagsläget. Däremot är det 
av stor vikt för befintliga aktörer att man i tid förbereder sig för en sådan förändring för att på 
så vis vara redo när den träder i kraft.  
 
Skulle däremot regeringen vara av en annan uppfattning, eller om det nya omarbetade EU-
direktivet om fritt flöde av varor av tjänster blir slutfört och accepterat kan däremot en 
liberalisering, enligt Tellman, ligga ännu närmare i tiden. Oavsett när en liberalisering träder i 
kraft så går utvecklingen på spelmarknaden mot en allt hårdare konkurrenssituation vilket är 
en stor förändring i sig. Detta då Svenska Spel för inte särskilt länge sedan var totalt 
dominerande på marknaden. Lindeborg (KKV) tror att Svenska Spel kommer att bibehålla en 
stark position på spelmarknaden även efter liberalisering men att de troligtvis skulle komma 
att tappa marknadsandelar inom vissa områden. 
 
Politik  
Då framtiden för spelmarknaden idag ligger i regeringens och EU-kommissionens händer är 
det politiska inslaget i denna eventuellt stundande förändring i allra högsta grad påtaglig. EU 
direktivet om ett fritt flöde av varor och tjänster inom EU är vad Lindeborg (KKV) anser vara 
grunden för en framtida liberalisering av den svenska spelmarknaden. Tjänstedirektivet och 
etableringsrätten är också vad som har åberopats i de otaliga rättsfall där statliga spelmonopol 
har prövats. Möjligheten att kringgå detta direktiv finns dock om det kan hota den allmänna 
ordningen, säkerheten eller hälsan. Detta är något som nyttjats av de allra flesta 
medlemsländerna, inklusive Sverige, när det gäller att ha kvar en statligt reglerad och därmed 
inskränkt spelmarknad. Lindeborg (KKV) skulle bli förvånad om det blev en total 
liberalisering av marknaden utan menar att det även efter en liberalisering skulle finnas 
bestämmelser och regler för de aktörer som avser verka på den svenska spelmarknaden. Efter 
att ha granskat tidigare liberaliserade marknader i Sverige är detta också vad som kan anses 
förenligt med vad som kan komma att ske på en marknad efter en liberalisering. En 
regelreformering kan i vissa fall komma att leda till fler regler snarare än färre. Detta i syfte 
att skapa en fungerande marknad eftersom det annars kan bli kaotiskt då fler aktörer blir 
verksamma.  
 
Makten över Svenska Spel som företag ligger idag hos regeringen. Detta då Svenska Spel 
verkar på uppdrag av denna. Även om Tellman (Svenska Spel) menar att beslut inom Svenska 
Spel fattas snabbt i små grupper inom organisationen, så måste beslut av mer betydande 
karaktär gå via regeringen, som i slutändan är de som har den avgörande vetorätten. Debatten 
om regleringens vara eller inte vara leder till ständiga överläggningar och konflikter.  
 



 58 

7.2 Porters fem grundläggande konkurrenskrafter 171 

 
 
Hot från potentiella nyetablerare  
Det finns idag inträdeshinder som utomstående spelbolag måste forcera för att kunna ta sig in 
på de marknader där Svenska Spel verkar. Det kraftigaste av dessa hinder är den regleringen 
som idag styr spelmarknaden i Sverige. Denna reglering ger Svenska Spel exklusiv rätt till 
stora delar av spelmarknaden. Det som börjat hända idag är att denna exklusivitet har börjat 
ifrågasättas, främst ifrån EU-kommissionen och utlandsbaserade spelaktörer.  
 
Det förs även en diskussion om den redan befintliga konkurrensen, som trots regleringen 
faktiskt finns. Det ifrågasätts huruvida regleringen då fyller sitt syfte. Denna befintliga 
konkurrens sker idag främst på Internet, där nyetablerarna är många. Dessa Internet aktörer 
konkurrerar i allra högsta grad om de svenska spelarna. Även om det krävs betydande 
investeringar för att tränga in på den svenska spelmarknaden via Internet så är fortvarande 
vinstpotentialen hög i förhållande till insatsen. Därmed ökar konkurrensen om de svenska 
spelarna i takt med en ökad marknadspenetration. Vi menar däremot att de som redan idag är 
etablerade på den svenska spelmarknaden via Internet tillsammans med Svenska Spel har ett 
övertag mot dessa potentiella nyetablerare. Framförallt eftersom dessa aktörer redan har 
arbetat in sitt varumärke och på så vis skapat en legitimitet hos spelarna. Yxkull (Expekt) tror 
att en liberalisering skulle leda till andra regleringar som i sin tur skulle innebära högre 
etableringskoständer. De fördelar Svenska Spel av allt att döma kommer att ha efter en 
liberalisering är att de på många spelformer redan är marknadsledande. De har idag ett antal 
starka varumärken, såsom Lotto, Stryktipset, Måltipset, Keno och Triss.  
 
Yxkull (Expekt) tror att utvecklingen på spelmarknaden kommer att gå mot någon form av 
halvreglerad marknad där man får köpa spellicenser. Han drar paralleller till hur det ser ut på 
tv och radiomarknaderna. Detta anser vi vara en väldigt intressant synvinkel på hur 
utvecklingen kan tänkas bli. Expekt menar han välkomnar en sådan utveckling då de idag 
anser sig själva vara marknadsledare på Internetspelmarknaden. En sådan utveckling med 
höga krav på licenstagarna skulle givetvis försvåra för nyetablerare, som idag troligen inte 
uppfyller alla de krav som kommer att ställas för att kunna få en licens. 
 
Leverantörers förhandlingsstyrka  
Hur det kan tänkas bli i framtiden angående access till distributionskanaler, det vill säga 
leverantörer av tjänsterna, beror på hur liberaliseringen genomförs och vilka regler som 
tillkommer respektive försvinner. De distributionskanaler som idag finns på spelmarknaden 
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för svenska spels produktutbud är; ombud, Internet, mobiltelefon, tv, bingohallar samt de 
krogar och restauranger där spelautomater finns utplacerade. Den enda distributionskanalen 
som är tillgänglig fullt ut för nyetablerare och utländska aktörer är idag Internet. Därför är 
dessa starkt begränsade vad gäller accessen till distributionskanaler även om de regleringarna 
till trots hittat sätt att i begränsad utsträckning erbjuda spel via såväl tv som mobiltelefon. 
Detta sker dock i en begränsad omfattning då det i och med rådande regleringar är mycket 
krångligt för dem att få access till andra distributionskanaler än Internet.  
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka vad gäller distributionen av spel är därmed i dagsläget 
inte särskilt stor men detta kan dock tänkas ändras efter en liberalisering. Ett tänkbart scenario 
är att fler då kommer att vilja satsa på till exempel ombudsverksamhet. I dagsläget har 
Svenska Spel som bekant ensamrätt till detta, varpå leverantörerna, som idag utgöras av 
kiosker, stormarknader, bensinstationer m.m., måste godta Svenska Spels erbjudande om de 
önskar bedriva en sådan ombudsverksamhet. Med nya aktörer på marknaden ökar därför dessa 
leverantörers förhandlingsstyrka i och med konkurrensen om dess tjänster. Detsamma gäller 
för övriga leverantörer av speltjänster så som TV-bolag, telebolag, idrottsklubbar,o.s.v.. 
 
Rivalitet konkurrenter emellan  
Såväl Lindeborg (KKV) som Yxkull (Expekt) menar att Svenska Spel troligen kommer att 
fortsätta vara en stor och konkurrenskraftig aktör på marknaden även efter en liberalisering. 
Dock kommer de troligen detta till trots att tappa marknadsandelar. Yxkull (Expekt) 
framhäver också att en liberalisering enligt hans tycke inte skulle komma att helt vända upp 
och ner på marknaden. Även om han tror att det inledningsvis skulle bli en högre 
marknadspenetration. 
 
När det gäller ombudsverksamheten så är den välutvecklad från Svenska Spels sida och 
faktum är att den största delen av deras omsättning härrör från denna. Detta kan sägas skapa 
en lock-in effekt då befintliga kunder redan är familjära med Svenska Spels tjänster. Detta 
minskar deras incitament att byta bolag om det skulle vara så att nyetablerare eller befintliga 
Internetspelbolag skulle välja att satsa på ombudsverksamhet efter en liberalisering. Yxkull 
(Expekt) menar dock att de idag inte har någon anledning att titta på ombudsverksamheten. 
Däremot menar han att de givetvis skulle utvärdera sin ombudsverksamhet vid en eventuell 
liberalisering. Det kommer således självfallet att utgöra ett hot mot Svenska Spel om 
Nyetablerare och befintliga Internetbolag hade möjlighet att även starta ombudsverksamhet.  
Som man sett på tidigare regelreformerade marknader så har förvärv och sammanslagningar 
av organisationer ökat. Vilket troligtvis är en tänkbar utveckling även på denna marknad. 
Därmed anser vi att Svenska Spels position kan hotas efter en liberalisering om andra mindre 
bolag går samman och utmanar Svenska Spel. Ett exempel på detta är de stora nätverken som 
har bildats av konkurrerande aktörer inom pokern. Detta kan givetvis komma att ske även 
inom andra segment på spelmarknaden. 
 
Regleringen begränsar även Svenska Spel att marknadsföra sig som de vill men främst 
drabbar denna begränsning konkurrerande Internetspelbolag samt nyetablerare. Detta 
eftersom dessa inte får marknadsföra sig i Sverige. Som Yxkull (Expekt) säger så är de 
däremot långt ifrån bakbundna, regleringen till trots, men han vidhåller samtidigt att det är en 
väldigt krånglig situation för dem. Som Lindeborg (KKV) påtalar och vad som även visat sig 
bli fallet på andra liberaliserade marknader är som sagt att det efter en liberalisering vanligtvis 
tillkommer fler regler för att få en fungerande marknad. Såväl Tellman (Svenska Spel) som 
Yxkull (Expekt) tror dock på ökade marknadsföringsmöjligheter efter en liberalisering. 
Yxkull (Expekt) menare vidare att de definitivt skulle ändra sin approach och bli mer 
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produktorienterade i sin marknadsföring. Troligtvis skulle även nyetablerare vara mer 
produktorienterade i sin marknadsföring än vad som är möjligt idag. Ett tänkbart scenario 
efter en liberalisering är därmed att ett hårdare konkurrensklimat skulle leda till en ökad 
marknadsföring.  
 
Köparens förhandlingsstyrka  
Köparna i detta fall är konsumenterna av speltjänster. Deras förhandlingsstyrka har bland 
annat yttrat sig i att Svenska Spel idag börjat med Internetpoker för att kunna erbjuda det som 
köparna bevisligen efterfrågat. Enligt ett resonemang där samtliga spelformer kan ses som 
substitut till varandra och därför konkurrerar med varandra sinsemellan, stärker även detta 
köpares förhandlingsstyrka. Detta då de i slutändan är de som bestämmer var och hur deras 
spelande ska ske.  
 
Att Svenska Spel har ett väluppbyggt distributionsnät gör att de även efter en liberalisering 
kommer att ha stora fördelar jämte konkurrenterna. Dock kommer köparnas 
förhandlingsstyrka då att visa sig i en mycket större utsträckning. Och det kommer då troligen 
att i större utsträckning visa sig vilka produkter kunderna faktiskt vill ha. Frågan är då om det 
är Svenska Spel som kommer att vara de bäst lämpade att tillgodose detta. Efter en 
liberalisering kommer nya aktörer att kunna marknadsföra sig på ett annat sätt och via nya 
kanaler. Detta skulle leda till att köparna blir bättre informerade och därmed öka incitamenten 
att byta bolag då tjänsterna som erbjuds är relativt jämförbara. Detta föranleder ett ökat 
kundfokus hos Svenska Spel. 
  
Hot från substitut 
Idag är utbudet hos många Internetspelbolag i stort sett detsamma, även när det gäller Svenska 
Spel. Därmed finns mängder av substitut på denna marknad idag. Dock menar vi att alla spel 
inte utgör substitut till varandra, då valet av spel inte endast avgörs av huruvida man vill spela 
eller ej, utan även av intresset för olika spel. Vi tror att utvecklingen bland nyetablerare 
kommer att gå mot en ökad segmentering på spelmarknaden. Där företagen mer satsar på att 
nischa sig mot en särskild kundgrupp för att på så vis bli stora på en specifik marknadsandel. 
Detta istället för att konkurrera om hela marknaden.  
 
7.3 Kotlers fyra roller vid konkurrens 172  

 
 
Marknadsledare  
I dag ser sig Svenska Spel som marknadsledare på den svenska spelmarknaden. På 
Internetspelmarknaden menar däremot Yxkull (Expekt) att det är de som är marknadsledare, 
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men färska siffror visar dock att Svenska Spel är betydligt större än Expekt även inom detta 
segment. Vad gäller den internationella Internetspelmarknaden är däremot Expekt en större 
aktör. Tyvärr finns inga siffror vad gäller endast pokerspel över Internet men här antar vi att 
Expekt fortvarande har fler marknadsandelar än Svenska Spel, då Lindeborg (KKV) menar att 
det inom poker snarare handlar om att vinna marknadsandelar än att försvara befintliga. 
  
För att åter igen aktualisera frågan huruvida Svenska Spel idag har ett monopol på den 
svenska marknaden så är vi av den åsikten att så inte är fallet även om inte samtliga aktörer 
konkurrerar på lika villkor. Den reglering som råder idag försvårar förvissa för deras 
konkurrenter men konkurrensen om de svenska spelarna är trots allt stenhård. 
 
För att bibehålla eller stärka sin starka position på de marknader där de idag är 
marknadsledare, har Svenska Spel egentligen fyra alternativ. Det första är att ytterligare öka 
sin marknadsandel på den befintliga marknaden. Vilket de även strävar mot genom att lansera 
nya attraktiva produkter och tjänster, exempelvis deras lansering av poker på Internet. 
Tellman säger att deras mål på två års sikt är att ta över 1/3 av den totala pokermarknaden 
från Internetspelbolagen. Det andra alternativet är att skydda sin position vilket de kan göra 
genom att till exempel lobba för hårdare regleringar. Yxkull (Expekt) menar att Svenska Spels 
pokersatsning även ökar den totala marknaden vilket kan ses som ett tredje alternativ. Även 
Expekt välkomnar detta då de ser möjligheten med att fler börjar spela poker då Svenska Spel 
kommer att fungera som en inkörsport för nya pokerspelare, och göra pokerspelandet mer 
legitimt. Givetvis gynnar det även Svenska Spel att öka den totala marknaden. 
  
Vad gäller ombudsverksamheten så satsar de även resurser på att vidareutveckla denna, 
exempelvis genom att ta fram spel endast för dessa. Detta kan tolkas som om de vill öka 
denna marknad ytterligare. Ett fjärde alternativ är att öka produktiviteten, vilket Svenska Spel 
gör genom sina effektiviseringar inom organisationen samt genom att erbjuda ett mervärde för 
spelarna i form av trygghet och säkerhet.  
  
Marknadsutmanare 
I dagsläget är det i första hand Internetspelbolagen som är marknadsutmanarna. Detta då de 
ständigt utmanar Svenska Spel om dess marknadsandelar. Även om de redan idag har lyckats 
ta över betydande andelar från de befintliga aktörerna med tillstånd, upplever de svårigheter 
med att nå ut till marknaden på det sätt de önskar. Istället är de som Yxkull (Expekt) uttrycker 
sig förpassade att anpassa sig till rådande lagar och regler vilket de upplever som mycket 
krångligt även om de inte anser sig totalt bakbundna. Dagens möjligheter med Internet och 
utländska mediekanaler gör det som sagt möjligt för dem att marknadsföra sig i viss mån. 
Tellman (Svenska Spel) menar att Internetspelbolagens främsta tid är nu, då de efter en 
liberalisering skulle vara tvungna att anpassa sig till de lagar och restriktioner som då kommer 
att gälla. Yxkull (Expekt) menar däremot att de redan idag anpassar sig de lagar och 
restriktioner som finns och därmed är förberedda inför en kommande regelreformering. 
 
Marknadsföljare 
Även om många Internetspelbolag kommer att utmana Svenska Spel hårdare efter en 
liberalisering så menar Yxkull (Expekt) att vissa kommer vissa att backa undan i väntan på att 
den totala marknaden ökar. Därmed så kan de lättare ta marknadsandelar i ett senare skede, 
och då slippa de stora kostnader det innebär att öka marknaden.  
När det gäller Expekt så driver de inte frågan om en liberalisering aktivt, utan anpassar sig 
istället till de regleringar som finns. Men samtidigt så anser de sig i allra högsta grad vara 
redo för en sådan förändring som en liberalisering skulle innebära. Därmed menar vi att de till 
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viss mån är marknadsföljare, medan de inom andra segment på spelmarknaden kan 
kategoriseras som marknadsutmanare.  
 
Då det innebär stora kostnader att till exempelvis etablera ombudsverksamhet, Casinon o.s.v. 
så kommer troligtvis många istället att försöka ligga lite i bakgrunden även efter en 
liberalisering. Detta för att inte stöta sig med befintliga aktörer då det kan innebära en risk att 
bli utmanövrerade av de större aktörerna om de känner sig hotade. Därmed kan det vara ett 
långsiktigt bättre strategiskt val att istället agera mer som marknadsföljare inom vissa segment 
av spelmarknaden.  
 
Nischmarknadsförare 
Här finns det många olika scenarion man kan tänka sig inför framtiden. Troligtvis kommer det 
att bli allt vanligare att nischa sig då fler och fler aktörer etablerar sig. Vissa Internetbolag 
satsar exempelvis redan idag endast på Internetcasinon eller enbart poker. Hur det än må vara 
idag så anser vi att detta kan vara ett vinstgivande koncept för mindre aktörer. Detta då de 
flesta befintliga aktörer riktar sig mot den breda spelmassan, därmed finns ett stort utrymme 
för såväl nya som befintliga bolag att specialisera sig. Vad gäller svenska Spel skulle troligen 
inte denna strategi vara att rekommendera då vi anser att de gör bäst i att vidareutveckla sin 
breda bas och satsa på sin image och sina starka varumärken.  
 

7.4  Lyckade strategier efter en liberalisering 173 
 

 
 
Distribution med bred bas 
Affärsmässighet är ett av Svenska Spels ledord och de jobbar med att sprida detta genom hela 
organisationen för att bland annat reducera kostnadssidan. När det gäller marknadsföringen så 
har vi redan sett tecken på att denna ökar. Tellman (Svenska Spel) menar att de givetvis skulle 
marknadsföra sig ytterligare efter en liberalisering, dock inte aggressivare.  
 
Produktveckling ligger i fokus för att ta fram nya och attraktiva tjänster som ska tilltala 
spelarna och uppfylla deras behov varpå forskning och utveckling prioriteras. Återbetalningen 
till spelarna är betydligt lägre än vad till exempelvis Expekt har på sina spel. Därmed måste 
Svenska Spel på något sätt motivera sitt höga pris. Detta görs genom att de framställer sig 
som ett säkrare och tryggare alternativ som därmed erbjuder kunden ett högre värde. Då 
frågan om återbetalningsandelen, efter en liberalisering hamnar på Svenska Spels bord 
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kommer vi däremot troligtvis att få se en höjning av denna. Detta är något de önskar redan 
idag, men inte kan påverka eftersom de är förpassade att följa den gällande lotterilagen.  
 
Svenska Spel satsar stora resurser inom en rad olika områden vilket givetvis främjar en bred 
bas. Strategiska allianser utvecklas i och med ett ökat internationellt samarbete med spelbolag 
på andra reglerade marknader.  
 
Lågkostnadsstrategi  
Nyetablerade företag anammar ofta en låg kostnads strategi. Fokus läggs då på priskänsliga 
kunder, och man kan säga att det är prismedvetenhet, och prisöverlägsenhet, som präglar 
samtliga delar av deras verksamhet. Detta kan förklaras med att det ofta är kostsamt att 
etablera sig på en marknad, och att detta troligen är det mest effektiva sättet att snabbt ta 
marknadsandelar. Yxkull (Expekt), styrker detta antagande om höga inträdeskostnader vilket 
ytterligare stärker vår teori om att detta är en vanlig strategi bland nyetablerade företag.  
 
Viktigt för de mindre aktörerna blir att identifiera nischer som de kan specialisera sig på, då 
det i konkurrens med de stora aktörerna kan vara svårt att bibehålla en kostnadsöverlägsenhet. 
För att ge ett exempel så finns det bolag som erbjuder lika mycket i bonus som spelaren först 
sätter in på deras sida för att spela för. Vanligt förekommande när det gäller sådana och 
liknande bonussystem är att spelaren även måste omsätta sitt kapital ett antal gånger för att få 
tillgodoräkna sig bonusen. En annan form av lågkostnadsstrategi är att erbjuda en högre 
återbetalningsandel är konkurrenterna. Denna strategi är vanlig hos såväl nyetablerare som 
marknadsutmanare. Även om ett företag anammar en lågkostnadsstrategi så bör det alltid 
finnas en någorlunda avvägning för att fortfarande kunna erbjuda en bra service.  
 
Segmentfokusering  
Idén med Segmentfokusering är att det ska leda till ett högre upplevt värde. Det handlar om 
att specialisera sig mot en mindre priskänslig målgrupp som uppskattar andra attribut utöver 
själva tjänsten. Kundservice är viktigt och att ha en fortsatt expansion till fler segment. Att 
bidra med mer utvecklade och bättre produktegenskaper som motiverar ett oftast högre pris, 
är i regel vad denna fokusering syftar till. Vad avser pokerspelandet på Internet så menar 
Svenska Spel att deras pokerklient är säkrare och tryggare än konkurrenternas. 
Segmentfokusering kan till viss del likställas med nischmarknadsförare där bolag nischar sig 
mot mindre delmarknader och därmed specialisera sig för att erbjuda ett högre upplevt värde 
till sina kunder. Då Svenska Spel snarare är ett bolag som satsar på bred bas kan ett alternativ 
vara att i framtiden förvärva mindre nischade bolag och därmed vinna marknadsandelar på 
dessa delmarknader.  
 
Delad användbarhet  
Skulle scenariot om licenser bli verklighet, är det mycket troligt att flertalet aktörer går ihop 
och tillsammans utvecklar nya produkter och standarder. Detta för att de olika aktörerna ska 
kunna hålla nere sina kostnader. Redan idag samarbetar Internetaktörer via gemensamma 
nätverk som därmed skapar skalintensiva funktioner samt ökar kundberoendet. Svenska Spel 
har redan idag har ett utbrett internationellt samarbete vilket ger dem tillgång till mer och 
kostandseffektivare resurser.  
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7.5 SWOT Analysen 174 
 

 
 
Utifrån tidigare analyser/empiri/referensram vill vi här sammanfatta de styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot, som Svenska Spel möter idag och i framtiden, för att lättare kunna 

åskådliggöra hur de ska agera vid en eventuell liberalisering.  

 
7.5.1 Styrkor och svagheter 
 
Marknadsledare 
Svenska Spel är den aktör som idag är marknadsledande på den svenska spelmarknaden. 
Svenska Spels marknadsledande position kan ses som en av Svenska Spels mest uppenbara 
styrkor, vilken de till en stor del har regleringen av spelmarknaden att tacka för. Detta trots att 
konkurrenssituationen har hårdnat efter den växande onlinemarknaden för spel. Tellman 
(Svenska Spel) nämner att de internationella aktörerna har lagt beslag på stora 
marknadsandelar där dessa konkurrerar, men att Svenska Spel fortsätter att ta ökade 
marknadsandelar på den reglerade marknaden. De har exempelvis ökat sina marknadsandelar 
med tre procent år 2004 till 2005. Svenska Spels lansering av Online poker har inneburit att 
de har vunnit marknadsandelar även på den mer konkurrensutsatta Internetmarknaden. Detta 
har även lett till att den totala marknaden för Online poker har ökat. Samtliga respondenter är 
dock av den åsikten att Svenska Spel kommer att tappa marknadsandelar efter en 
liberalisering 
 
Vad gäller deras distributionskanaler så har de än så länge ensamrätt att distribuera spel via 
ombud på den svenska spelmarknaden. En liberalisering skulle troligen komma att ändra på 
detta. Ett intressant resonemang som Yxkull (Expekt), redogjorde för är att det kan tänkas bli 
så att aktörerna får verka via licenser liknande det som skett inom telemarknaden. Därmed 
skulle Svenska Spels exklusiva ombudsverksamhet komma att hotas även om denna idag är 
att se som en klar styrka.  
 
Svenska Spel har ett stort produktombud och starka varumärken, vilket är att se som klara 
styrkor gentemot nya och befintliga aktörer efter en liberalisering. Det skapas ständigt ett stort 
överskott i verksamheten av vilken en betydande del fördelas till produktutveckling och nya 
innovationer. Detta är givetvis ett viktigt rekvisit för att även i framtiden försvara sin starka 
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position. Deras kontinuerliga produktutveckling och intresse av att följa marknaden visar även 
detta att de förstår vikten av att anpassa sig till förändringar. 
 
 
Organisationen 
Svenska Spel har enligt Tellman en stark och välmående organisation där egna initiativ 
uppmuntras och personalvård prioriteras. Ser vi till andra marknader så är detta något som har 
visat sig vara betydelsefullt efter en avreglering.  
 
Ytterligare styrkor är deras stora resurser, internationella samarbeten, samt starka kontakter 
med idrotts och kulturvärlden.  
 
Ser man till de åtgärder som genomförts på andra marknader inför en liberalisering, kan man 
se att nedskärningar är viktiga för att kunna möta en stundande konkurrens. Särskilt då företag 
som verkar på reglerade marknader ofta har höga personalkostnader som inte är förenligt med 
det nya konkurrensklimatet som infinner sig efter en liberalisering. Den nyligen genomförda 
omorganiseringen inom Svenska Spel har däremot minskat antalet avdelningar och anställda 
och därmed minskat deras personalkostnader. Svenska Spels åtgärder i form av att 
effektivisera verksamheten och satsa på att bli mer affärsmässiga i alla avseenden tyder dock 
på att de uppmärksammat tidigare brister.  
 
Skulle utfallet av det förslag om ett licenssystem som presenteras i lotteriutredningen komma 
att förverkligas så ligger Svenska Spel redan väldigt bra till, särskilt i frågan om spelansvar då 
detta är ett av organisationens nyckelord.  
 
7.5.2 Möjligheter och hot 
 
En växande spelmarknad 
Vad gäller spelmarknaden skulle den troligtvis komma att växa efter en liberalisering. I alla 
fall om man följer Lindeborgs (KKV) resonemang och liknelser med Taximarknaden, med 
sjunkande priser och ett ökat utbud, som leder till fler och billigare alternativ. Dessa 
sjunkande priser och ökade utbud kommer då även att öka incitamenten för konsumenterna att 
börja konsumera mer. En ökad marknad är något som såväl vår informant som våra 
respondenter tror skulle bli fallet om den svenska spelmarknaden kom att liberaliseras. 
Lindeborg (KKV) åskådliggör detta dels genom att uttrycka sig hur det bör bli utefter ett 
konkurrensteoretiskt perspektiv, samt hur det kommit att bli på marknader som redan 
genomgått en liberalisering. Det som framkommer är att priserna blir mer dynamiska, att 
utbudet ökar, samt att antalet aktörer blir fler. Tellman (Svenska Spel) anser däremot att den 
ökade marknaden skulle leda till ett större spelberoende samt att mindre pengar än idag skulle 
gå tillbaka till samhället i form av skatter. Lindeborg (KKV) menar att det även efter en 
liberalisering högst troligt kommer att finnas lagar och bestämmelser för aktörerna på 
spelmarknaden. En viktig aspekt att ta hänsyn till för nya spelbolag på den svenska 
marknaden tror han blir spelansvar. Det vill säga att spelen kan utföras på ett säkert sätt, samt 
att hänsyn tas till risken för spelmissbruk. I detta avseende ligger Svenska Spel redan bra till, 
vad gäller att tillgodose dessa aspekter. Därmed anser vi att en växande spelmarknad där 
större vikt läggs vid frågan om spelansvar öppnar nya möjligheter för Svenska Spel att inta 
nya marknadsandelar.  
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Hårdare regler 
En liberalisering är enligt Tellman (Svenska Spel) inget man inom Svenska Spel vill se, även 
om man anser sig redo. Om en liberalisering skulle komma till stånd så tror varken Lindeborg 
(KKV) eller våra respondenter att den är särskilt närstående utan tidigast om ca 5-10 år. 
Yxkulls (Expekt) största skräck för framtiden är att en liberalisering kommer leda till en 
hårdare kontrollerad spelmarknad i form av striktare lagar. Detta stämmer även överens med 
Lindeborgs (KKV) resonemang kring eventualiteter som kan inträffa vid en liberalisering. Ett 
sådant scenario skulle mest troligt komma att gynna Svenska Spel och förmodligen försvåra 
för Internetspelbolagen.  
 
Oavsett hur framtiden ter sig anser sig såväl Svenska Spel som Expekt vara redo att möta 
framtiden, som de stora och väletablerade aktörer de anser sig vara. Att redan känna sig 
välförberedd och förlita sig på sin storlek kan anses vara en fara i sig, då förändringar som 
kan vara nödvändiga att genomföra för att möta nya förhållanden lätt kan förbises om man 
redan anser sig vara fulländande. 
 
Ökade marknadsföringsmöjligheter 
En möjlighet som infinner sig för Svenska Spel efter en liberalisering är som Tellman 
(Svenska Spel) nämner att de då skulle kunna marknadsföra sig mer. Han tror att 
marknadsföringen totalt sett på spelmarknaden skulle mångdubblas. Vilket han tror då 
kommer att öka det totala spelandet, med ett ökat spelmissbruk som följd. Ökade möjligheter 
för marknadsföring kan ses såväl som en möjlighet som ett hot för Svenska Spel. Detta då 
Svenska Spel som sagt kan marknadsföra sig mer, men även som Yxkull (Expekt) säger så 
skulle Svenska Spels konkurrenter även de kunna marknadsföra sig mer.  
 
Vad som kan komma att ske är att Internetbolagen, möjligheten till trots, inte ökar sin 
marknadsföring. Detta i väntan på att stora spelbolag som Svenska Spel ska se till att 
marknaden växer, med hjälp av kraftigare marknadsföring. Detta skulle konkurrenter till 
Svenska Spel kunna utnyttja genom att börja med sin aggressivare marknadsföring först efter 
att marknaden växt, och Svenska Spel redan attraherat nya spelare.  
 
Konkurrenskraftig prissättning 
De möjligheter som en eventuell liberalisering kan leda till är som Yxkull (Expekt) nämnde 
att Svenska Spel då får möjligheten att konkurrera på lika villkor med Internetspelbolagen.  
Detta kommer att generera möjligheter för Svenska Spel att exempelvis höja sin 
återbetalningsandel, samt själva besluta hur deras överskott ska fördelas. Det vill säga att de 
får, om de så önskar, möjlighet till en betydligt mer konkurrenskraftig prissättning.   
 
Svenska Spels olika affärsenheters konkurrenskraft 
De affärsenheter man kan särskilja sett från deras konkurrenskraft är Svenska Spels 
Internetmarknad skilt från deras övriga verksamhet. 
 
När det gäller Internetmarknaden är de där idag på en position som erbjuder stora möjligheter 
men även hot, samtidigt som deras konkurrenskraft idag kan anses vara på en mellannivå. Det 
kan även tänkas att de efter en liberalisering skulle kunna få en starkare konkurrenskraft då de 
kan konkurrera mer på samma villkor som övriga aktörer.  
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De förslag till strategiska åtgärder som där återfinns är 
 
• Stabilitet 
• Sammanslagningar 
• Horisontell integration 
• Strategiska allianser 
• Avyttringar 

 
 
Svenska Spel har idag, enligt Tellman (Svenska Spel), inlett ett internationellt strategiskt 
samarbete andra utländska spelbolag som verkar på reglerade marknader. 
 
Något som ytterligare kännetecknar deras medvetenhet gällande konkurrensmöjligheter är att 
de satsar just på stabilitet. Detta genom att de lanserar Svenska Spel som ett säkrare och mera 
ansvarstagande alternativ, som folk kan lita på.  
 
De möjligheter som skulle kunna tänkas vara möjliga att utveckla vidare efter en liberalisering 
är att exempelvis förvärva andra konkurrerande bolag. Vilket även blev fallet på exempelvis 
elmarknaden efter att denna regelreformerats, med en ökad ägarkoncentration som följd.  
 
När det gäller horisontell integration och avyttringar är dessa två möjligheter troligen inget 
som Svenska Spel med sin nuvarande storlek och marknadsledande ställning skall överväga 
just på Internetmarknaden. Men man vet aldrig hur situationen kan tänkas se ut efter en 
regelreformering. Så en medvetenhet om möjliga val är självfallet i deras intresse. De 
möjligheter som då skulle kunna tänkas är att exempelvis närma sig olika mediebolag, som 
Lindeborg (KKV) menar redan idag har en stark genomslagskraft.   
 
När det gäller deras övriga verksamhet, vilken idag i princip inte möter någon konkurrens 
överhuvudtaget, i alla fall inte från likvärdiga spel. Så kan man efter en liberalisering placera 
denna verksamhet i ett fack där deras konkurrenskraft är väldigt stark, och med en omgivning 
som erbjuder både möjligheter, i form av exempelvis bättre återbetalningsandel, men även hot 
från nya aktörer. De nya aktörerna kan komma att utgöras av såväl befintliga spelbolag, men 
även aktörer på andra marknader än spelmarknaden kan se möjligheter att även de träda in på 
denna marknad resonerar Lindeborg (KKV) kring. Som tidigare nämnts så nämner han 
exempelvis mediebolagen. 
  
Det fack som de då bäst skulle placeras i är troligen Fack B. I vilken det förespråkas 
strategiska val i form av antingen vertikal integration av relaterade affärer, eller alternativt 
horisontell diversifiering.  
 
De strategiska möjligheter som föreslås i Fack B, skulle troligen kunna innebära för Svenska 
Spel att man skulle kunna satsa mer på deras ombudsverksamhet, och se det mer som en del 
av deras egen organisation, för att på så sätt integrera sig vertikalt. Det kan liknas med Porters 
fem krafter, då leverantörernas förhandlingsstyrka i en sådan situation kraftigt skulle 
reduceras, med ombud ägda av Svenska Spel. De möjligheter som finns till horisontell 
integration efter en liberalisering skulle exempelvis kunna vara att ta sig in på snarlika 
marknader, där det idag verkar andra reglerade aktörer. Detta för att på så sätt kunna åtnjuta 
stordriftsfördelar av detta. Detta kan kopplas till resonemanget i Bleekes strategier med bred 
bas distribution.  
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8 Slutsatser  
 
Problemformulering: Hur kan framtiden för Svenska spel se ut efter en liberalisering av 

spelmarknaden? Hur kan deras vinnande strategier se ut, och hur kan de bäst anpassa 

organisationen för den kommande liberaliseringen?  

 
Samtliga respondenter menar att en liberalisering av den svenska spelmarknaden är att vänta, 
frågan är när detta kommer att ske. Yxkull (Expekt) tror inte att en liberalisering skulle 
innebära att marknaden totalt skulle komma att vändas upp och ner. Mest troligt kommer det 
fortsatt att finnas regleringar för aktörerna, särskilt vad avser spelansvar. Därmed anser vi att 
Svenska Spel idag har en klar fördel gentemot de utländska aktörerna då svenska Spel idag 
verkar efter den reglering som råder på den svenska spelmarknaden. Konkurrenssituationen 
kommer dock att hårdna ytterligare och troligtvis kommer vi att få se stor 
marknadspenetration i ett inledande skede.  
 
Även om vinstpotentialen idag är relativt stor gentemot de investeringar som krävs för att 
etablera sig så är vi av den åsikten att etableringskostnaderna kommer att öka. Detta eftersom 
vi delar Lindeborgs (KKV) åsikt om att en avreglering troligtvis kommer att leda till ännu 
hårdare regler för de verksamma aktörerna på den svenska spelmarknaden. Även om Svenska 
Spel mest troligt kommer att vara starka även efter en liberalisering så krävs åtgärder för att 
möta de nya förutsättningarna och de hot dessa för med sig.  
 

8.1 Strategier 
 
Strategiska Allianser 
Svenska Spel satsar idag stort på strategiska allianser i form av internationella kontakter och 
export av såväl know how som tekniska lösningar och innovationer. Vi anser däremot att 
Svenska Spel fortvarande har oerhört högt till tak inom detta område. Visst är det bra med 
samarbete inom spelbranschen och det bör det satsas på även i fortsättningen. Ett komplement 
till detta vore att närma sig andra segment såsom multimedia och underhållningsbranschen för 
att skapa strategiska allianser inom dessa branscher. Sådana satsningar skulle definitivt gå i 
linje med rådande trender, så som spel via interaktiv tv och mobiltelefon där spelarna även 
kan utmana varandra. Vi tror att dessa trender kommer att ta rejäl fart inom en snar framtid 
varpå en stark position nu kommer att ge en rejäl avkastning vid ett senare tillfälle.  
 
Förvärva konkurrerande bolag 
Den finns en klyscha som går; ”anfall är bästa försvar”. Istället för att konkurrera mot 
uppstickarna på Internet så skulle ett alternativ vara att helt enkelt lägga bud på dessa. Redan 
idag finns visserligen en rad större etablerade bolag. För att stärka sin konkurrenskraft 
gentemot dessa så kan Svenska Spel satsa på att förvärva mindre mer nischade bolag inom de 
segment som Svenska Spel idag tappar marknadsandelar och därmed stärka sin position inom 
dessa. I och med den rådande regleringen anser vi inte att detta är ett alternativ just nu då ett 
av incitamenten för denna reglering är att måna om folkhälsan. I och med en avreglering 
skulle givetvis möjligheterna för en aggressivare ansats i syfte att vinna marknadsandelar 
komma att öka. I ett sådant läge ökar även incitamenten för att anamma en sådan strategi och 
därmed växa genom förvärv.  
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Kontinuerlig produkt/tjänsteutveckling 
För att ligga i framkant på en föränderlig marknad är en kontinuerlig utveckling av stor vikt. 
Detta för att tillgodose såväl befintliga som kommande behov. Svenska Spel vill kunna 
erbjuda attraktiva produkter och tjänster. Därmed fodras kontinuerlig utveckling. Givetvis 
skall man följa och satsa på rådande trender men vi anser det lika viktigt att försöka skapa och 
förutse kommande trender. Ett steg i denna riktning vore att skapa en närmare relation med 
kunderna utöver den som spelkorten idag bidrar till. Ett förslag är att bygga in ytterligare 
mervärden kopplade till just spelkortet. Svenska Spel vill framstå som ett tryggt och säkert 
bolag där spelansvar och affärsmässighet skall genomsyra deras verksamhet. Därmed hamnar 
de mjuka variablerna så som pålitlighet och kvalité i fokus. För att uppfylla dessa rekvisit och 
därmed skapa en ökad kundlojalitet måste de kontinuerligt stärka sin image som ett tryggt och 
säkert alternativ. Detta skulle minska kundens incitament för att byta bolag även om en annan 
aktör skulle erbjuda bättre villkor i from av högre avkastning. För att deras profil skall vara 
trovärdig så är det viktigt att allt de företar sig går i linje med detta. Svenska Spel som 
varumärke ska helt enkelt fortsätta att förmedla denna trygghet.  
 

8.2 Organisationen  
 
Marknadsledare som satsar på organisationen 
Svenska Spel är idag marknadsledare på den Svenska Spelmarknaden. Därmed måste de 
givetvis försvara sin starka position. Detta gör dom delvis genom ett omfattande 
effektiviseringsarbete för att på så vis skapa en flexibel organisation som snabbt kan svara på 
förändringar samt möta kundernas behov. Vidare satsas stora resurser på produktutveckling 
inom såväl gamla som nya områden. De har förstått vikten av att ligga i framkant inom 
teknologi varpå en betydande del av överskottet går till forskning och utveckling. Detta ser vi 
som en viktig del för att möta framtidens spelmarknad där trenderna pekar på ett ökat spel via 
andra distributionskanaler än ombud, även om teknologin spelar en stor roll även inom 
ombudsverksamheten. Det är på Internetspelmarknaden de har tappat marknadsandelar varpå 
de bör försöka ta marknadsandelar på denna. Svenska Spels pokersatsning är ett viktigt 
rekvisit för att möta den hårdnande konkurrensen, särskilt efter en kommande liberalisering. 
Vi anser däremot inte att denna satsning är förenlig med varken Svenska Spels policy om 
spelansvar eller den svenska spelpolitiken och strider därmed också mot EG rätten.  Poker 
spelandet har dock ökat explosionsartat och även bidragit till en ökning av den totala 
spelmarknaden varpå kundernas efterfrågan givetvis måste tillgodoses.  
 
Givetvis bör de bevara och satsa på ombudsverksamheten, då 93 procent av omsättningen 
härrör från denna. Idag drivs ombudsverksamheten enligt ett kontraktssystem där kiosker, 
bensinstationer, stormarknader och andra återförsäljare inom dagligvaruhandeln även agerar 
som Svenska Spels ombud. Denna ombudsverksamhet är enligt Tellman (Svenska Spel) 
kärnan inom Svenska Spel och svarar för ca 93 procent av deras totala omsättning. I och med 
en liberalisering skulle troligtvis konkurrensen även sträcka sig till ombudsverksamheten.. 
Skulle då de nya aktörerna erbjuda bättre avtal för Svenska Spels ombud kan de komma att 
tappa betydande marknadsandelar. Därmed anser vi att de bör fortsätta med sin satsning på 
dessa ombud och även införa någon form av kvalitetssäkring för att på så vis försvåra 
ytterligare för nya aktörer. Den fysiska närvaron menar vi skapar en större legitimitet hos de 
svenska spelarna varpå en sådan satsning är motiverad.  
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Kontinuerligt effektiviseringsarbete inom organisationen. 
En statlig aktör kännetecknas ofta av stora och byråkratiska organisationer med höga 
kostnader. Ett omfattande effektiviseringsarbete pågår som sagt inom Svenska Spel. Detta 
måste pågå fortlöpande för att ytterligare främja snabba beslut, kreativitet och lyhördhet 
gentemot kunden. De anser sig idag satsa stort på personalen och kämpar för att bli Sveriges 
bästa arbetsplats. Detta genom att erbjuda personalen stora friskvårdsmöjligheter, ge dem 
mera ansvar och lämna utrymme för egna beslut och gynna kreativiteten. Det gäller att inte 
Svenska Spel känner sig nöjda med vad de har åstadkommit hittills, utan att ständigt se vad 
som kan göras ytterligare för att uppnå en flexibel och lyhörd organisation med lägre 
personalkostnader. 
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9 Diskussion  
 
9.1 Regleringens vara eller inte vara 
 
Vår studie bygger på antagandet om att en liberalisering av den svenska spelmarknaden är att 
vänta. Detta antagande har visat sig delats av såväl Lindeborg (KKV), Tellman (Svenska 
Spel) och Yxkull (Expekt). När denna liberalisering träder i kraft är dock fortsatt oklart. 
Eftersom det i lotteriutredningen kom fram att det är svårt att avgöra huruvida den svenska 
lagstiftningen angående spelmarknaden och dess aktörer är förenlig med EG-rätten eller ej, 
menar vi att åtminstone en omreglering är att vänta inom en snar framtid.  
 

9.2 Vad talar för en liberalisering? 
 
Vi är av den åsikten att det är Svenska Spel och dess uppdragsgivare, regeringen som föranlett 
denna utveckling. Detta då regleringen av den svenska spelmarknaden har godtagits som ett 
undantag från EU:s tjänstedirektiv och etableringsrätten. De premisser, av vilka regleringen 
kvarstår är att denna skall motverka kriminalitet, sociala och ekonomiska skadeverkningar 
samt finansiera allmännyttiga ändamål. I dagsläget ifrågasätts däremot huruvida denna 
inskränkning av marknaden kan anses befogad ur ett samhällsperspektiv. Detta då regeringen 
exempelvis godkände Svenska Spels lansering av poker även fast poker anses som ett hot mot 
folkhälsan, då poker kan föranleda ett ökat spelberoende. Vidare satsar Svenska Spel på 
rådande trender med lättillgängliga spel och snabba avgöranden som till exempel ”Pick `N` 
Click”, vilka även dessa anses leda till ett ökat spelberoende. Även om Svenska Spel har 
minskat sina marknadsföringskostnader något de senaste två åren så är deras budget långt 
högre än såväl de inhemska som utländska aktörernas. Tellman (Svenska Spel) menar även att 
de skulle marknadsföra sig mer efter en liberalisering. Vi frågar oss hur en ökad 
marknadsföring kan anses förenligt med deras image som ett tryggt och säkert bolag med 
fokus på spelansvar. Detta eftersom en ökad marknadsföring mest troligt skulle komma att 
leda till ett ökat spelande.  
 
Svenska Spel uttrycker även en önskan om att få öka deras återbetalningsandel till spelarna 
för att bättre kunna möta den ökade konkurrensen. Givetvis är detta ett viktigt rekvisit för 
deras konkurrenskraft, särskilt mot de utländska Internetaktörerna. Däremot skulle detta 
minska deras överskott och därmed finansieringen av allmännyttiga ändamål, såsom den 
svenska staten och föreningslivet. Detta föranleder även att Svenska Spel därmed anpassar sig 
till en konkurrenssituation som ligger utanför den svenska jurisdiktionen eftersom 
Internetaktörerna har sina tillstånd på andra marknader än den svenska. Detta kan givetvis 
ifrågasättas då den svenska regleringen endast avser den svenska spelmarknaden och därmed 
endast de aktörer som verkar på denna med tillstånd från regeringen. Givetvis riktar sig 
Internetleverantörerna sig även mot den svenska spelmarknaden där de som vill välja en 
utländsk leverantör av speltjänster redan idag kan göra detta.  
 

9.3 Bevara den rådande regleringen? 
 
Tellman (Svenska Spel) menar att de är mycket nöjda med den rådande regleringen och 
därmed anser vi att de borde göra allt i sin makt för att bevara denna. Därför menar vi att 
Svenska Spel tillsammans med regeringen, istället för att anpassa sig till den nya 
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konkurrenssituationen aktivt borde försvåra för utländska konkurrenter genom att själva agera 
utefter den spelpolitik som regleringen avser. Hur kan Svenska Spel och regeringen annars 
motivera sin önskan om en fortsatt reglerad marknad?  
 

9.4 Regleringens brister och eventuella alternativ 
 
Det förslag om ett licenssystem som presenteras i lotteriutredningen tror vi i dagsläget skulle 
vara mer gynnsamt än den reglering som råder idag, detta sett ur såväl ett folkhälsoperspektiv 
som konkurrensperspektiv.  
 
Idag ser vi en kraftig tillväxt på den svenska spelmarknaden. Även om Svenska Spel ökar sin 
totala marknadsandel så har de tappat marknadsandelar inom vissa segment, som till exempel 
på Internetmarknaden. De aktörer som tagit marknadsandelar på Internetmarknaden har sina 
säten utomlands. Detta föranleder en kapitalström som går utanför Sveriges gränser varvid 
den svenska staten tappar betydande intäkter. Givetvis minskar därmed också Svenska Spels 
potentiella intäkter och därmed minskar även den finansiering av allmännyttiga ändamål som 
överskottet fördelas till. Vidare står inte de utländska aktörerna under samma kontroll som de 
svenska vilket leder till att dessa aktörers säkerhet kan ifrågasättas vad gäller såväl säkerheten 
som eventuella sociala skadeverkningar.  
 
Ett licenssystem där samtliga aktörer får ansöka om en licens, liknande den som råder på 
radio och tv marknaden, skulle säkerhetsställa samtliga aktörers kvalité samt gynna 
konkurrensen då samtliga aktörer agerar på lika villkor. Kapitalströmmarna skulle i högre 
grad stanna inom Sveriges gränser samtidigt som mer skatter skulle komma staten tillgodo. 
Man kan även tänka sig ett pris på denna licens i form av en avgift som går direkt till staten. 
För att även fortsatt finansiera Sveriges föreningsliv kan även licensen kräva att en del av 
överskottet tingas till föreningslivet. Ur en social säkerhetssynpunkt skulle ett ökat spelansvar 
kunna vara ett rekvisit för att erhålla denna licens. En licens skulle även innebära en 
legitimitet som de utländska aktörerna idag saknar varpå deras konkurrenskraft troligtvis 
skulle stärkas. Förmodligen skulle även en positiv bieffekt bli att den illegala spelverksamhet 
i form av börshajar, illegala spelautomater m.m. minskar då alla har möjlighet att istället söka 
en licens. 
 
Därmed är vi av den meningen att ett sådant licenssystem som föreslås skulle vara gynnsamt 
för såväl den svenska folkhälsan, staten samt för konkurrensen och därmed också 
konsumenterna.  
 

9.5 Svenska Spel efter en liberalisering 
 
Genom strategiska allianser i form av internationella och marknadsöverskridande samarbeten 
kan de lättare följa rådande och kommande trender och därmed tillgodose kundernas behov. 
Givetvis krävs även en kontinuerlig produktutveckling i kombination med en effektiv, 
affärsmässig och flexibel organisation som tar personalvård på allvar. Ökad kundlojalitet blir 
också viktigare i takt med den ökade konkurrensen varpå Svenska Spel måste fortsätta att 
satsa på sitt varumärke för att bevara det som troligen är deras starkaste konkurrensfördel.  
 
Eftersom Svenska Spel framställer sig som ett tryggt och säkert alternativ bör de istället för att 
följa vissa trender som råder idag, så som poker och lättillgängliga spel med snabba 
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avgöranden, försöka skapa nya trender som är mer förenliga med Svenska Spels image. På 
den amerikanska spelmarknaden finns idag en stor lucka då USA har förbjudit pokerspel på 
Internet. Det talas om att Frankrike är på väg att följa i deras fotspår. En stor marknad väntar 
därmed på en ersättningsprodukt. Vad kommer denna att bli? Förmodligen något liknande där 
spelare ställs mot andra spelare vilket är en växande trend idag. Andra trender är spel via 
mobiltelefoni samt spel förknippade med interaktiv tv. Även dessa distributionskanaler är att 
anses som ytterst lättillgängliga och kan i högsta grad kopplas i ihop med speltrenden där 
spelare ställs mot andra spelare. Detta skapar plötsligt ytterligare en internationell marknad 
där spelare från hela världen kan mötas precis som på Internet. Frågan är bara vad som kan 
tänkas bli lika populärt som poker?  
 
Eftersom Svenska Spel redan verkar enligt den rådande regleringen, samt om de 
uppmärksammar de förslag och rekommendationer vi ger angående framtida satsningar anser 
vi de vara välrustade oavsett hur framtiden ter sig på den ovissa svenska spelmarknaden. 
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10 Förändringsprocessen 
Kontext: 
Teknologi, Human Resource 
Substans: 
Liberalisering -> Hårdare konkurrens 
Politik 
Nya och fler regleringar/regler 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leverantörer: 
Ökad förhandlingsstyrka p.g.a. 
nya förutsättningar 
 
 
 
 
 
 
 
Om man 
ser enbart   
 
 
 
 
Avyttringa
r  

Köpare: 
Ökad 
förhandlingsstyrka 
p.g.a. ökat utbud 
 

Substitut: 
Ökat hot från substitut 
p.g.a. nya 
förutsättningar 
 

Konkurrenter: 
Ökad konkurrens p.g.a. 
ökad  
marknadspenetration 

Nyetablerare: 
Nya möjligheter på 
den svenska 
spelmarknaden  
 

Leverantörer: 
Ökad 
förhandlingsstyrka 
p.g.a. 
nya förutsättningar 
 

Fem grundläggande 
konkurrenskrafter 

Svenska Spel 
   
 
 
Marknadsledare med bred bas 
 

Styrkor: 
 
Marknadsledare 
1.Starka varumärken 
2.Stort produktutbud 
3.Tydlig image 
Stark organisation 
1.Affärsmässighet 
2.Spelansvar 
3.Stordriftsfördelar 
4.”Know how” 
Strategiska allianser 
1.Internationellt samarbete 
samarbete 

Svagheter: 
 
1.Återbetalningsandel 
2.Höga 
personalkostnader 
3.För stor organisation 
 

Möjligheter 
 
1.Ökad 
konkurrenskraft 
2.Växande marknad 
3.Konkurrenskraftig 
prissättning 
4.Ökade 
marknadsförings-
möjligheter 

Hot 
 
1.Ökad 
marknadspenetration 
2.Ökat spelberoende 
3.Ökade 
marknadsföringsmöjlighet
er 
4.Övertro på den egna 
organisationen 

 

Skapa mer strategiska allianser 
Förvärva konkurrerande bolag 
Expandera till närbesläktade marknader 
Ta nya marknadsandelar och försvara befintliga 
Kontinuerlig produkt/tjänsteutveckling 
 

Stärka varumärket Svenska Spel 
Tydlig förmedling av sin image 
Stärka kundlojaliteten 
Kontinuerligt effektiviseringsarbete inom org. 
Fokusera på HR 
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