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Sammanfattning 

Spelbranschen likt många andra branscher går från en nationell marknad till en allt mer 

internationell. Internetspel utmanar det svenska spelmonopolet och allt fler EU länder 

liberaliserar sina spelmarknader vilket skapar en möjlighet för privata aktörer att erhålla 

spellicenser som är gångbara inom EU. Sverige har inte ett öppet licensförfarande vilket gör 

det problematiskt i relation till EG-rätten att utesluta företag med en EU licens att agera på 

den svenska internetspelmarknaden. Denna uppsats försöker via en kostnadsnyttoanalys lyfta 

upp problematiken med gråzonen som Sverige befinner sig i gällande internetspel och 

kalkylera den svenska effekten av att gå från ett spelmonopol till ett spellicenssystem. Tyvärr 

blev resultatet av kostnadsnyttoanalysen att mer forskning behövs inom området för att göra 

en korrekt slutsats, bortser man från folkhälsoaspekten blir resultatet att ett licenssystem 

borde införas. 

 

Nyckelord: Spelmonopol, spellicenssystem, Sverige, Danmark, EMV lotteri, kostnadsnyttoanalys 

 

 

Abstract 

The gambling industry goes from a national matter towards an international market. Since 

more and more members of EU does liberalise the gambling reforms and introduces a license 

system more participants will get an EU license for online gambling. With an EU license it is 

difficult for members of the EU to refuse a company to offer a gambling supply on the 

Internet if they don’t have an open license system. This paper tries to acknowledge the 

problem regarding the monopoly Sweden has today and calculate the effect if Sweden would 

move to a license system regarding online gambling by doing a cost benefit analysis. 

Unfortunately the result from the cost benefit analysis was that more research is needed in the 

area to make a correct conclusion. If the effect from public health regarding compulsive 

gambling is ignored the conclusion is that a license system is gainful.  
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Definitioner:  
 

§ Lotteri: Spel om pengar som avgörs utav slumpen  

§ EMV lotteri: EMV står för elektromagnetiska vågor hit räknas all form av lotteri som 

sker via internet, telefoni eller sändningar i radio och TV.  

§ Betting: När två parter slår vad om ett osäkert utfall, till exempel resultatet i en 

fotbollsmatch 

 

§ Illegalt lotteri: Lotteri i Sverige som saknar ett tillstånd eller en licens 

§ Reglerat lotteri: Lotteri med svenskt tillstånd  

§ Oreglerade lotteri: Lotteri med EU-licens. Är skattepliktiga där licensen finns. 

 

§ Surfterminaler: Fokus i uppsatsen är surfterminaler med ändamål att tillgodose 

slumpbaserade spel. Det finns två typer av sådana surfterminaler; 

Typ 1: Slumpgeneratorn för spelet sker i den fysiska terminalen och/eller det saknas 

licens för spelmaskinen. Denna surfterminal är olaglig. 

Typ 2: Slumpgeneratorn är placerad på en spelserver med licens i ett annat land, denna 

typ av surfterminal blir obrukbar utan internetuppkoppling och fungerar som en 

traditionell dator. Det är denna surfterminal som är i gråzonen 

§ Spelautomat: Ett samlingsnamn för spelande som sker mot betalning där man spelar 

om pengar eller varor på en automat.  Slumpen avgör utfallet av spelet.  

§ Värdeautomatspel: En spelautomat som betalar ut vinster i form av värdebevis, en 

form av lotteri. Svenska Spels värdeautomat heter Jack Vegas. 

§ Varuspelsautomat: En spelautomat som betalar ut vinst i form av varor, en form av 

lotteri. Till exempel kranautomater som finns på Tivoli där du genom en klo kan vinna 

ett gosedjur. 

§ Förströelsespel: En spelautomat som inte ger någon vinst, till exempel Flipperspel 

och Tv-spel.  

 

§ Restaurangkasino: Roulett, Black Jack, Poker med mera som finns på restauranger 

och nattklubbar.  

§ Kasino: Ett kasino är en institution som erbjuder hasardspel. Ett kasinos mål är att gå 

med vinst genom att oddsen på spelen är satta till kasinots fördel. Kasinolagen gäller 

landbaserade kasinon. 
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1. Introduktion  
 

Sverige har ett spelmonopol med motiveringen att främja folkhälsan via ett kontrollerat och 

säkert spelutbud. Spelmonopolet har historiskt fungerat bra, men denna uppsats fokuserar på 

den snabba internetutvecklingen som skapar en gråzon utav osäkerhet och bristande 

lagstiftning. Problematiken ligger i den teknologiska utvecklingen och medlemskapet i EU. 

Genom medlemskapet i EU ingår Sverige i en gemensam politik med fri rörlighet av varor 

och tjänster samt ett främjandeförbud mellan medlemsstaterna.  

 

Spelmonopolet utmanas av flera typer av EMV lotterier, EMV står för elektromagnetiska 

vågor, hit räknas all form av lotteri som sker via internet, telefoni och sändningar i radio och 

TV. I Sverige sker 26 procent av spelkonsumtionen över internet jämfört med genomsnittet på 

åtta procent i EU. (Jordahl, 2011) Av internetspelandet gällande poker sker 70 procent utanför 

det svenska monopolet, det vill säga helt utan tillsyn och regelverk. (Carlsson, 2011) År 2013 

inträffade minst 15 procent av den svenska spelomsättningen i Sverige utanför monopolet och 

då är inte illegala aktörer medräknade. (Lotteriinspektionen, 2013) 

 

Många av medlemsländerna i EU har valt att liberalisera spelpolitiken och införa ett 

licenssystem istället för det traditionella spelmonopolet. (Lotteriinspektionen, 2013) Först ut i 

Skandinavien var Danmark som första januari år 2012 övergick till ett licenssystem. Norge 

har valt att förstärka sitt spelmonopol men den norska regeringen meddelade i oktober 2013 

att även de skulle starta en utredning för att ta reda på samhällseffekterna av att övergå till ett 

spellicenssystem. (Lotteriinspektionen, 2013) Att medlemsländerna liberaliserar spelreformen 

leder till större påtryckningar på Sverige då företag med sitt säte i medlemsstater med en mer 

liberal spelpolitik kan erhålla en licens för internetspel som kan brukas inom EU. Med en EU 

licens är det svårt att förbjuda företaget att verka inom ett annat EU-land så länge som landet 

inte har en öppen spelmarknad. Om man inte har ett öppet licensförfarande är det inte okej att 

utesluta aktörer från marknaden enligt flertalet domar från EG domstolen (Intervju med Jens 

Göransson) Internetspel med licens och servar i ett annat EU land kan på så sätt kringgå 

svensk lagstiftning vilket skapar en enorm gråzon där aktörer, polis och åklagarmyndigheter 

är osäkra på vad som gäller. (Lotteriinspektionen, 2013) Sverige har än så länge varit passiva 

i spelreform frågan, men passivitet leder till att spelmonopolet succesivt avregleras i praktiken 

medan det står kvar på papper. Kanske är det dags att avreglera monopolet även på papper 
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och på så sätt eventuellt kvarhålla skattepengar inom nationen, skapa fler jobbtillfällen och en 

säkrare spelmarknad? 

 

1.1 Problemformulering  

Vad är mest gynnsamt för Sverige; att införa ett spellicenssystem på EMV lotterier eller att 

kvarhålla det spelmonopol som råder idag? 

 

1.1 Syfte  

Syftet med studien är att genom en kostnadsnyttoanalys besvara frågan på hur Sverige bör 

lösa problematiken med det oreglerade spelutbudet som uppstår genom medlemskapet i EU 

och den snabba internetutvecklingen.  

Denna uppsats gör en samhällsanalys för att besvara vilket av alternativen nedan som gynnar 

det svenska samhället mest; 

1) Att kvarhålla spelmonopolet gällande EMV lotterier 

2) Eller att införa ett spellicenssystem gällande EMV lotterier 

 

1.2 Metod 

För att undersöka om Sverige bör införa ett spellicenssystem på EMV lotterier görs en 

kostnadsnyttoanalys. Då ingen liknande analys gjorts tidigare och en komplett databas saknas 

samlas data in ifrån spridda tidigare forskningar. Stor vikt i analysen ligger på hur 

utvecklingen i Danmark har varit sedan den 1 jan år 2012 då de övergick från ett spelmonopol 

till ett spellicenssystem. Då akademisk forskning i princip är obefintlig gällande hur 

samhällseffekten påverkas av ett spelmonopol kontra ett spellicenssystem är stor disposition 

av uppsatsskrivandet fokuserat på faktainsamling och uppsamling av data relaterat till ämnet. 

All data som används i kostnadsnyttoanalysen är sekundärdata.  

 

1.3 Avgränsningar  

Spelbranschen som helhet är väldigt bred, med tanke på de begränsade resurser och tid 

författaren haft har en avgränsning till det området där den största problematiken ligger 

gällande gråzonen gjorts. Uppsatsen fokuserar därför på allt internetspelande som faller under 

genren EMV lotterier hit räknas även en moderniserad form av det gamla så kallade enarmade 

banditer och spelautomater anpassade till dagens teknik. Denna rapport bortser från betting 

och travsport.  
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1.4 Disposition  

Uppsatsen börjar med en bakgrunds del för att skapa en förståelse i problematiken gällande 

spelmonopolet. Bakgrundsdelen är indelad i fyra stycken; Den svenska spelmarknaden, Den 

danska spelmarknaden, EU spelmarknaden och Spelproblem. Respektive stycke är indelat i en 

rad understycken för att man enkelt ska kunna orientera i uppsatsen. Bakgrundsdelen följs av 

ett teoriavsnitt där det samhällsekonomiska beslutsunderlagsverktyget kostnadsnyttoanalys 

beskrivs och förklaras. Efter teorin gällande samhällsanalysen kommer en analys del som 

består av en kostnadsnyttoanalys över att gå från ett spelmonopol till ett spellicenssystem med 

Sverige som samhället i analysen. Uppsatsen avslutas med ett slutsatsstycke där resultatet från 

kostnadsnyttoanalysen sammanställs och analyseras.  
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2. Bakgrund  

 
2.1 Den Svenska spelmarknaden 
 

Sveriges mest kända monopol är Systembolaget och Svenska Spel, motiveringen till dessa 

monopol är att främja folkhälsan genom att reglera utbudet i form av kvantitet och 

prissättning genom en skyddslagstiftning. (Larsson&Olausson, 2009)  

 
Den svenska staten har historiskt agerat som ägare av spelbolag, lagstiftare samt spelreglerare 

via tillstånd och tillsyn. (SOU 2008:124). I lagstiftelsen påverkas den svenska spelmarknaden 

av Lotterilagen och Kasinolagen. Lotterilagens syfte är att motverka kriminalitet så som 

sociala- och ekonomiska skadeverkningar och värna om konsumenternas bästa. (SOU 

2006:11) Huvudpoängen i Lotterilagen är att all typ av lotteri kräver tillstånd, lotterier som 

saknar tillstånd är således olagliga eller olovliga och straffbestämmelser finns i lotterilagen 

samt i brottsbalken under dobbleri. Lotterilagen är en förbudslagstiftning som rör spel och 

lotteri.  Det är Lotteriinspektionen som tilldelar tillstånd för lotteri. Gällande spelautomater så 

är det statligt ägda aktiebolaget Svenska Spel som är ensam aktör på den reglerade svenska 

spelmarknaden.(SOU 2008:124) 

 
Spelpolitiken ligger på nationellnivå men EU har visst inflytande i frågan. Ett hett ämne på 

EU-nivå är vilket som är att föredra av ett spelmonopol och ett spellicenssystem, samt vilken 

skattenivå som är optimal vid införandet av ett licenssystem. De medlemsländer som väljer ett 

licenssystem måste även ta ställning till hur man ska blockera spelsidor som saknar licens, 

detta kan göras via IP-blockering och/eller förbud mot betalningsförmedling till dessa företag. 

(Lotteriinspektionen, 2012b)  
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Tabell	  2.1a	  	  	  Den	  svenska	  spelmarknaden	  i	  siffor	  år	  2012	  i	  SEK	  

Nettoomsättning:	  	   19,9	  miljarder	  

Varav	  utländska	  aktörers	  andel	  i	  netto:	  	   2,6	  miljarder	  (13%)	  

Bruttoomsättning:	   49,6	  miljarder	  

Bruttoomsättning	  reglerade	  marknaden:	  	   42,1	  miljarder	  (85%)	  

Bruttoomsättning	  oreglerade	  marknaden:	  	   7,5	  miljarder	  (15%)	  

Bruttoomsättning	  illegala	  marknaden:	  	   -‐	  

Total	  spelintäkt	  till	  staten	  i	  form	  av	  överskott	  och	  skatteintäkter:	  	   6,5	  miljarder	  

Total	  spelintäkt	  till	  staten	  ifrån	  Svenska	  Spel:	  	   5	  miljarder	  (77%)	  

Totala	  skatteintäkter	  från	  spelverksamhet:	  	   1,5	  miljarder	  (23%)	  

 

Tabell	  2.1b	  	  	  	  Sysselsatta	  inom	  den	  svenska	  spelbranschen	  

Antal	  anställda	  i	  spelbranschen	  i	  Sverige	  (2011):	   4	  500	  st	  

Varav	  Svenska	  Spel:	   1	  700	  st	  (37%)	  

Varav	  ATG	   242	  (5%)	  

Varav	  den	  privata	  online-‐spelbranschen:	   1	  200	  st	  (27%)	  

Varav	  onoterade	  spelbolag:	   700	  st	  (16%)	  

Varav	  övriga	  noterade	  spelbolag:	   658	  st	  (15%)	  

Anställda	  utav	  de	  svenska	  företagen	  Unibet&Betsson	  på	  Malta	  	   300	  st	  

	  

Tabell	  2.1c	  	  	  	  	  	  Onlinespel	  

Nettoomsättning	  onlinespelbranschen	  Sverige	   5,5	  miljarder	  

Varav	  onlinespel	  hos	  oreglerade	  spelanordnare	   2,6	  miljarder	  (47%)	  

Onlinespel	  i	  relation	  med	  spelomsättningen	  Sverige	  	   26%	  

Onlinespel	  i	  relation	  med	  spelomsättningen	  EU	  genomsnitt	   8%	  

Onlinespelande	  i	  Sverige	  gällande	  poker	  utanför	  spelmonopolet	   70%	  	  
Källa:	   (Lotteriinspektionen,	   2012b)	   (Carlsson,	   2011),	   (Jordahl,	   2011),	   (Adonbolagen,	   2011)	   (Lotteriinspektionen,	  

2013)	  

Bruttoomsättningen	   berättar	   hur	   mycket	   svenskar	   spelade	   för	   under	   året,	  
nettoomsättningen	  är	  omsättningen	  efter	  utbetalda	  vinster.	  	  
Onlinespel	   har	   ökat	   med	   ungefär	   fem	   procent	   mellan	   år	   2012	   och	   2013.	  
(Lotteriinspektionen,	  2013)	  	  
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2.1.1 Den svenska reglerade spelmarknaden  

Svenska Spel hade år 2012 en marknadsandel av den svenska reglerade spelmarknaden på 57 

procent, vilket är en sjunkning på fyra procentenheter under en femårsperiod. Svenska Spel 

tror att nedgången är en effekt av spelansvarsåtgärder som införts och den hårda kontrollen av 

tillstånd för sina spelautomater men även att det är en effekt från ökad konkurrenskraft. 

(Lotteriinspektionen, 2012b) Räknar man marknadsandelarna av den totala spelmarknaden i 

Sverige exklusive illegala spel har Svenska Spel en marknadsandel på 43 procent år 2012 och 

utländska online bolag 13 procent. De utländska online-spelbolagens andel avslöjar att minst 

13 procent av den svenska spelmarknaden är oreglerad, i dessa 13 procent inkluderas inte 

illegalt lotteri.  (Lotteriinspektionen, 2012a) Under år 2013 har de utländska online-

spelbolagens andel av den oreglerade spelmarknaden ökat till 15 procent det vill säga med två 

procentenheter och Svenska Spels andel sjunkit med en procentenhet. (Lotteriinspektionen, 

2013) Under 2013 har utländska online-spelbolagen främst ökat sin omsättning via 

internetkasinospel, det finns i dagsläget ingen privataktör med svenskt tillstånd för att anordna 

internetkasinospel. (Lotteriinspektionen 2013)  

 

Den reglerade svenska spelmarknaden består utav; 

§ Turspel (spel och lotteri som avgörs av slumpen, till exempel Lotto, aktörerna på 

marknaderna är Svenska Spel och ideella föreningar med tillstånd) 

§ Betting och sportspel (aktörerna på marknaden är Svenska Spel och ATG) 

§ Automatspel (aktörer på marknaden är Svenska Spel med spelautomaten Jack Vegas)  

§ Kasinoverksamhet (aktörer på marknaden är Svenska Spels helägda dotterbolag Casino 

Cosmopol).  

Utöver den reglerade marknaden finns EMV lotterier där spelandet förmedlas med hjälp av 

elektromagnetiska vågor där så kallade surfterminaler ingår. (SOU 2006:11) 

 

2.1.2 Svenska Spel  

Regeringens viktigaste spelpolitiska styrmedel är enligt Riksrevisionen Svenska Spel. 

(Lotteriinspektionen, 2012b) Svenska Spel är ett statligt bolag med visionen att bedriva 

spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt så att spelandet endast genererar glädje hos 

konsumenterna. År 2013 var 2230 personer anställda hos Svenska Spel. Svenska Spel hade 

under år 2009-2011 en stabil arbetsmarknad med en svag tillökning i nominella värden, år 

2012 och 2013 har antalet anställda sjunkit med två respektive tre procent i nominella värden. 

Vilket genererar en starkare minskning i reala värden. (Se tabell 2.2) 



	   10	  

Bolaget har inget resultatkrav från staten utan kan satsa på spelansvaret istället för 

vinstmaximering, överskottet från bolaget går direkt till statskassan. År 2013 var överskottet 

på strax över fem miljarder kronor. (Svenska Spel 2014a) År 1996 introducerades Svenska 

Spel (Genom en sammanslagning av före detta Penninglotteriet och Tipstjänst) Jack Vegas 

maskinerna på marknaden. Tre år senare fick Svenska Spel tillstånd att bedriva 

Kasinoverksamhet i Sverige, år 2001 invigdes det första Casino Cosmopol i Sundsvall, det 

öppnades tätt inpå även kasinoverksamhet i Malmö, Göteborg och Stockholm. (Svenska Spel, 

2014b) Svenska Spel utsågs till världens mest spelansvarsfulla spelföretag av organisationen 

World Lottery Associaton år 2008. (Svenska Spel, 2009)  

 

År 2009 lade Svenska Spel 45 miljoner kronor på reklamen ”Spela Lagom” för att motverka 

spelmissbruk och 290 miljoner kronor på reklam för att öka spelintäkterna. (Svenska Spels 

årsredovisning, 2009) År 2010 spenderade Svenska Spel 55 miljoner kronor mindre på 

reklamsatsningar. (Svenska Spels årsredovisning, 2010) 

 

Svenska Spel är inte skatteskyldiga gällande bolagsskatt, lotteriskatt och mervärdesskatt utan 

betalar istället ett överskott av nettovinsten till staten. (Svenska Spels årsredovisning, 2013)  

 

I mitten på år 2013 införde Svenska Spel en ny programvara i sin spelautomat Jack Vegas där 

man på maskinen kan välja två lägen; inloggat läge och icke inloggat läge. I Det inloggade 

läget använder spelaren sitt spelkort med en personlig kod, spelaren har själv fått göra en 

spelbudget och valt begränsningar i speltid och pengar. Detta gör att spelaren kan välja att 

spela i ett läge där en budget förs för att spelaren lätt ska kunna ha kontroll över sitt spelande. 

Detta verktyg gör det även lätt för Svenska Spel att följa upp spelbeteendet hos spelaren. 

(Lotteriinspektionen, 2013) 

	  

Svenska Spel har tillstånd att ställa ut maximalt 7500 spelautomater, så kallade Jack Vegas 

maskiner. (SOU 2006:11) Casino Cosmopol får enligt kasinolagen (1999:355) ställa ut 

spelautomater på sina Kasinon i Malmö, Stockholm, Göteborg och Sundsvall. (SOU 2006:11)  

 

Under en fem års period har Svenska Spels nettospelintäkter ökat med mindre än en procent, 

den reala utvecklingen blir således svagt negativ när man ta hänsyn till inflationen. Utländska 

online-spelbolag har ökat sin intäkt i Sverige med 72 procent i nominella termer. (se Tabell 

2.2) 
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Tabell	  2.2	  	  Nettospelintäkter	  i	  Sverige	  i	  miljoner	  SEK	  

År	   2009	  	   2010	   2011	   	   2012	   2013	  

Svenska	  Spel	   8	  056	   7	  855	   7	  872	   8	  022	   8	  067	  

SvenskaSpels	  utbetalning	  till	  staten	   4	  477	   4	  766	   5	  077	   5	  137	   5	  269	  

Utbetalningar/spelintäkt	   56%	   61%	   64%	   64%	   65%	  

Svenska	  Spel	  Koncernen	   9	  905	   9	  634	  	   9	  687	   9	  815	   9	  729	  

Utländska	  nätaktörer:	  	   1	  800	   1	  900	  	   2	  217	   2	  738	   3	  100	  
Källa:	  Svenska	  Spels	  årsredovisningar	  2009-‐2013	  	  

	  

Tabell	  2.3	  	  Antalet	  anställda	  hos	  Svenska	  Spel	  

År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Medelanställda	   	  1	  748	   1	  764	   1	  774	   1	  738	   1	  688	  
Källa:	  Svenska	  Spels	  årsredovisningar	  2009-‐2013	  	  

	  

2.1.4	  Värdeautomater	  	  

Enligt lotterilagen är en värdeautomat en spelautomat som betalar ut vinster i form av 

värdebevis. Vinstmöjligheten styrs av slumpen. För att få tillstånd för en värdeautomat, en 

Jack Vegas maskin krävs ett giltigt serveringstillstånd. När tillstånd ges ut görs även en 

bedömning av spelomsättningen i relation till restaurangomsättningen samt spelplatsens 

lämplighet ur ett socialt ansvarsperspektiv. (Lotteriinspektionen, 2012b) 

Enligt Lotteriinspektionens kontroll år 2012 framgick det att bruttoomsättningen för Jack 

Vegas maskinerna ofta överstiger bruttoomsättningen för restaurangens övriga produkter, det 

vill säga att restaurangernas intäkt främst är från spelverksamheten. Under år 2011 och 2012 

har bruttoomsättningen för Jack Vegas maskiner visat en svag negativ trend. 

(Lotteriinspektionen, 2012b) 

I Sverige är det endast Svenska Spel som har tillstånd att ställa ut spelautomater. Det finns 

även en stor spelmarknad som saknar tillstånd enligt svensk lagstiftning. Dessa ställs ofta ut i 

mindre butiker så som på pizzerior och kiosker. De oreglerade och illegala maskinerna har 

oftast högre insatser och vinster än de maskiner som har svenskt tillstånd. På Jack Vegas 

maskiner är max satsningen per spel fem kronor och den högsta vinstsumman 500 kronor. 

Svenska Spels spelautomater finns endast i restauranger och bingohallar med giltigt 

alkoholtillstånd. (Lagligt spel, 2014a) 
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Tabell	  2.4	  Spelautomater	  i	  Sverige	  

Reglerade	  Spelautomater	  (Svenska	  Spels,	  Jack	  Vegas	  maskin)	  

År	   2011	   2012	   2013	  

Antal	  maskiner:	   1-‐5	  per	  spelplats	   6	  695	  st	   6	  713	  st	  

Spelplatser	  med	  JackVegas	   2	  254	  st	   2	  276	  st	   2	  287	  st	  

Nettoomsättning	  per	  maskin	  per	  år:	  	  303	  313	  kronor	  	  

Illegala	  spelautomater	  (uppskattade	  siffror	  från	  år	  2003)	  

Antal	  maskiner:	  3000	  stycken	  	  

Bruttoomsättning:	  1	  000	  000	  per	  maskin/år	  

Nettoomsättning:	  333	  333	  kronor	  per	  maskin/år	  	  

Oreglerade	  spelautomater	  

År	   	   2011	   2012	   2013	  

Bruttoomsättning	  per	  maskin/år:	   672	  000	   576	  000	   -‐	  

Nettoomsättning	  per	  maskin/år:	  	   168	  000	   144	  000	   -‐	  	  	  
Källa:	  (Den	  svenska	  spelmarknaden	  2012	  i	  siffror),	   (Svenska	  Spel	  årsredovisningar)	  (intervju	  med	  ägare	  av	  Scandic	  

Gaming	   som	   förmedlar	   supporten	  mellan	   spelanordnare	   ibland	   annat	   Sverige	   har	   spellicens	   i	  Malta,	   Grekland	   och	  

England.)	  

 

2.1.5 Lotteriinspektionen  

Lotteriinspektionen är den myndighet som arbetar med att hålla den svenska spelmarknaden 

laglig, säker och pålitlig. Lotteriinspektionen har som uppgift att vaka över den svenska 

spelmarknaden och dess utveckling, men även att studera omvärlden och anpassa den svenska 

spelmarknaden efter den tekniska utvecklingen.  Myndigheten leds av en styrelse som utses 

av regeringen. Generaldirektören som är en del av styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. 

Lotteriinspektionen finns för att värna om konsumenternas intresse och säkerhet på 

spelmarknaden genom att minska de sociala skador som uppstår vid spelmissbruk samt att 

minska det illegala spelutbudet som finns på marknaden. (Lotteriinspektionen, 2014a) 

Lotteriinspektionen är en expertmyndighet gällande spel och lotteri med kompetens inom 

juridik, ekonomi och IT. På myndigheten arbetar 40 personer, utöver de finns det även 70 

arvoderade kontrollanter runt om i landet som arbetar i Lotteriinspektionens intresse, 

kontrollanternas huvuduppgift är att kontrollera marknaden för att upplysa om illegalt 

spelande. Anledningen till att den svenska spelmarknaden är reglerad med ett spelmonopol är 
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att lotterier kan skapa spelmissbruk som leder till samhällsproblem. (Lotteriinspektionen, 

2014b) 

Lotteriinspektionen ansvarar för kontrollen över spelmarknaden men vid misstanke om brott 

mot lotterilagen tar polis och åklagare över ansvaret efter anmälning från myndigheten. 

(Lotteriinspektionen, en presentation) Lotteriinspektionen kontrollerar endast den reglerade 

spelmarknaden, övrigt spel sker på den oreglerade marknaden utan hjälp från en 

kontrollmyndighet. (Lotteriinspektionen, 2014c)  

Lotteriinspektionen har som uppgift att motverka illegalt spel. De illegala spelautomaterna 

bedöms medföra störst risk för ekonomiska och sociala skadeverkningar både på individnivå 

och samhällsnivå. Lotteriinspektionen anmäler misstankar om illegalt spel till 

polismyndigheten som sedan övertar processen.  (Lotteriinspektionen, 2012b) 

 

2.1.6 Lotteri med servrar i annat land  

Den oreglerade spelmarknaden består bland annat av spelmaskiner med servrar placerade i 

länder med en mer liberal spelreform. Gråzonen som uppstår på den oreglerade 

spelmarknaden är gällande vilket lands lagstiftning som ska gälla. En surfterminal som är 

fysiskt placerad i Sverige men har spelservern i ett annat land leder till en oklarhet var 

lotteriet ska anses vara anordnat vilket är relevant i bedömningen om maskinen i fråga är 

laglig eller olaglig då ländernas spellagstiftning skiljer sig åt. (Lotteriinspektionen, 2012b) 

 

Den teknologiska utvecklingen och spel över elektromagnetiska vågor har lett till ett 

kontrollproblem då svenska staten inte kan påverka internetsidor med tillstånd i en annan 

nation. Internetspel leder till att spelbolag endast behöver tillstånd för lotteri i ett land och 

sedan kan erbjuda sitt spelutbud till andra nationer. Internationell konkurrens råder bland spel 

över internet. År 2008 fanns det runt 2000 spelsidor som erbjöd internetspel i Sverige, 

svenskar spelar för mångmiljardbelopp på dessa utländska spelsidor. (SOU 2008:124) 

 

Den internationella utvecklingen på spelmarknaden gäller främst spel över elektromagnetiska 

vågor. Denna spelform slinker emellan nationell lagstiftning och skapar en gråzon. Det är inte 

i lagstiftningen olagligt med gränsöverskridande internet-spelsidor, men Sverige har ett 

spelmonopol där endast staten har tillstånd att förmedla sådan trafik, och de utländska 

företagen är inte statliga. Problematiken växer i takt med ökningen av åtkomsten av internet 

och den teknologiska utvecklingen. (SOU 2006:11) 
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Två domar, B2350-10 och B5881-09, i Högsta Domstolen tydliggör att spel om pengar 

kopplade till servrar utomlands utgör ett automatspel enligt lotterilagen, vilket gör denna typ 

av automatspel olagliga. Den oreglerade spelmarknaden i Sverige är dock snabba med att hitta 

nya kryphål i lagen. Innan dessa två HD domarna vann laga kraft pågick flera år av osäkerhet 

då Domstolar dömde spelautomaterna olika, i hälften av fallen var de lagliga och andra 

hälften var de olagliga vilket skapade en enorm gråzon. (Lotteriinspektionen, 2013) Enligt 

aktörer på den privata spelmarknaden skapade de två HD domarna större osäkerhet då samma 

domstol i mål B32-08 gav en friande dom för internetspel. År 2002 införde regeringen och 

riksdagen ett regelverk kring EMV lotterier efter att Svea Hovrätt konstaterat i mål B2482/97 

att anordnandet av spelet måste anses ske i landet där servern är placerad. (Intervju med Jens 

Göransson) När HD domarna kom startades nya projekt med så kallade surfterminaler. Dessa 

ligger fortfarande i en gråzon. Polis och åklagare finner än idag rättsläget som oklart relaterat 

till EMV lotterier och den gråzon som skapats. (Lotteriinspektionen, 2013) 
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2.2 Den danska spelmarknaden  

 
Danmark var det första landet i Skandinavien att liberalisera sin spelreform. Innan 

omstruktureringen var Danmark väldigt likt Sverige gällande spelfrågorna. Även om den 

danska staten inte gillade den snabbt växande internetspelutveckling valde de att liberalisera 

för att möta problemet om det stora spelutbudet som ökade i takt med ökad internetåtkomst. 

(Andersson, 2012) Den 1 jan år 2012 övergav Danmark sitt spelmonopol och gick över till ett 

spellicenssystem. Privata aktörer kan nu ansöka om tillstånd för att få bedriva spelverksamhet. 

Skatten på spelverksamhet ligger på 20 procent. (Lotteriinspektionen, 2012b) 

 

Samtidigt som licenssystemet infördes implicerades en möjlighet till blockering av IP-

adresser och betalningsförmedlingar för företag som saknar dansk licens. Den danska 

spelmarknaden består av ungefär 27 000 spelautomater. Det finns totalt 40 licenstagare i 

Danmark. (Spillemyndigheten, 2014a) Först erhåller godkända företag en ettårig licens, 

uppfyller företaget under provåret de villkor som Spillemyndigheten ställer ersätts denna med 

en femårig licens. Spillemyndigheten ansvarar för all tillsyn och kontroll på den danska 

spelmarknaden. Kontrollen för illegala aktörer är stark. Under år 2012 anmälde 

Spillemyndigheten 51 internetsidor som erbjöd ett olagligt spelutbud till danska konsumenter. 

De som har spelautomater med dansk licens erhåller ett bevis på det av Spillemyndigheten för 

att konsumenterna lätt ska kunna avgöra om en maskin är laglig. Danske Spil som är 

Danmarks motsvarighet till Svenska Spel har fått en bra start på den nya marknaden. 

(Lotteriinspektionen, 2012b) Sedan införandet av licenssystemet har fler fått heltidsjobb hos 

Danske Spil. (Se Tabell 2.5b) Nettospelomsättningen i Danmark har sedan omstruktureringen 

varit konstant mellan år 2012-2014. (Se Tabell 2.5c)	  

 

Ansökningsavgiften i Danmark för att söka spellicens är; 250 000 danska kronor för en licens 

och 350 000 danska kronor för två licenser, det finns totalt två licenser att ansöka om en för 

oddsspel och en för nät-kasinoverksamhet. Får man sin licensansökan beviljad tillkommer en 

årlig licensavgift på mellan 50 000 och 1 500 000 danska kronor. (Jordahl, 2011) Den danska 

omstruktureringen har resulterat i ökade skatteintäkter från spelsektorn. (Andersson, 2012) De 

som blir licensbeviljade är tvingade att bidra till forskning och behandling av spelberoende. 

(Ludomanistudier, 2014b) 
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Spillemyndigheten har utvecklat ett register ROFUS vilket på svenska står för ”Register Över 

Frivilliga Uteslutna Spelare” där spelare själva kan stänga av sig från att spela tillfälligt eller 

permanent. Syftet med registret är att öka folkhälsan och förebygga spelmissbruk. I slutet på 

år 2013 var över 2000 spelare registrerade i det danska systemet. (Lotteriinspektionen, 2013) 

År 2002 spelade två procent av befolkningen i Danmark på internet	  jämfört	  med	  år	  2012	  då	  

50	  procent	   av	   spelkonsumtionen	   skedde	  på	   internet,	   ett	   bevis	  på	  den	   snabbt	   växande	  

online-‐spelmarknaden.	  (Ludomanistudier,	  2014a)	   

 

Tabell	  2.5a	  	  Danske	  Spil	  i	  miljoner	  DKK	  

År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Danske	  Spil	  	   3	  633	   3	  761	   3	  904	   4	  117	   4	  469	  

Nettospelintäkt	  

Danske	  Spil	  	   1	  429	   1	  481	   1	  629	   1	  853	   1	  655	  

Resultat	   	  

Danske	  Spil	  	   1	  161	   1	  186	   1	  210	   322+563*	   494+545*	  

Utbetalningar	  till	  staten	   	   	   	   =885	   =1	  039	  

Utbetalningar/Resultat	  	  	  81%	   80%	   74%	   48%	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63%	  
*Efter	   licensinförandet	  minskade	  överskottet	  som	  var	  tvunget	  att	  gå	  till	  den	  danska	  staten	  och	  kompletterades	  med	  

en	  spelskatt,	  de	  kursiva	  siffrorna	  är	  spelskatten	  

Källa:	  Danske	  Spils	  årsrapport	  2013	  	  

	  

Tabell	  2.5b	  	  	  Antalet	  heltidsanställda	  hos	  Danske	  Spil	  

År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Medelanställda	   259	   252	   240	   299	   320	  
Källa:	  Danske	  Spils	  årsrapporter	  2009-‐2013	  	  

 

Tabell	  2.5c	  	  Den	  totala	  danska	  marknadens	  nettospelintäkter,	  i	  miljoner	  DKK	  

År	   2012	   2013	   2014	  

Nettospelintäkt	   7	  500	  	   7	  600	   7	  600	  
Källa:	  (spillemyndigheten	  spilmarkeder	  1	  kvartal	  2014)	  
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2.3 Svenska och danska värderingar och normer 
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  1	  Monopolvärderingar	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
källa:	  (Allmänheten	  om	  spel,	  2009)	  (Spelets	  pris,	  april	  2009)	  (Danske	  Spil,	  årsrapport	  2009)	  
Svenskar	  tycks	  värdera	  monopol	  relativt	  högt,	  intressant	  med	  denna	  undersökning	  från	  
Svenska	   Spel	   är	   att	   ett	   spelmonopol	   är	   det	   som	   anses	   som	  minst	   viktigt	   i	   relation	   till	  
läkemedelsmonopol	   och	   alkoholmonopol.	   Läkemedelsmonopolet	   har	   sedan	  
undersökningen	   avskaffats.	   Det	   är	   även	   intressant	   att	   76	   procent	   i	   värderade	  
spelmonopolet	  högt	  i	  Danmark	  innan	  omstruktureringen.	  
	  
	  
	  
	  
Tabell	  2.6	  Spelande	  utav	  disponibel	  inkomst	  i	  genomsnitt	  per	  vuxen	  
	  
	   Sverige	   Danmark	  	  

Procent	   2,5%	   1,6%	  

Monetärt	   5000	  SEK	  	   2100	  DKK	  (ungefär	  2600	  SEK)	  
Källa: (Lotteriinspektionen, en presentation) (OECDbetterlifeindex, 2014)  

Danmark	  spelar	  för	  mindre	  av	  disponibel	  inkomst	  varje	  år	  jämfört	  med	  Sverige.	  
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2.4	  Spelmarknaden	  i	  EU	  	  
	  
När Sverige gick med i EU år 1995 blev unionens lagar bindande för den svenska staten, 

medborgare och näringsidkare. De fyra rörligheterna bestående av varor, kapital, tjänster och 

människor är en av grundpelarna i den gemensamma politiken inom nationen. 

(Kommerskollegium, 2014)  

 

EU kommissionen har länge kritiserat det svenska spelmonopolet. Hösten år 2013 kom 

kommissionen med två yttrande emot Sverige gällande Svenska Spels monopolställning på 

marknaden gällande vadhållning och pokerspel på nätet. Kommissionen menar att Svenska 

Spel har en ökande satsning på reklam och utvecklande av nya spel och inte håller kravet för 

att få ha ett monopol, vilket är att monopolet skyddar konsumenterna genom att begränsa 

spelutbudet på marknaden. (Sveriges radio, 2014) Regeringskansliet har startat en utredning 

om hur andra EU-länder arbetar med att liberalisera spelmarknaden.(Folkhälsomyndigheten, 

2014b)  

 

Online-spelbranschen i EU har en genomsnittlig årlig tillväxt på 14,7 procent. Den snabba 

tillväxten i kombination med ett medlemskap i EU har medfört att spelbranschen har gått från 

en nationellfråga till något större än så. År 2011 var spelbruttoomsättningen i EU 79,25 

miljarder euro. (SWD, 2012) Trots att Sverige styrs av ett spelmonopol fanns det år 2012 150 

stycken utländska online-spelbolag aktiva på den svenska marknaden. Utbudet av online-spel 

som ökar i takt med den teknologiska revolutionen går inte att kontrollera i en 

spelmonopolregim med en lagstiftning som inte anpassar sig med tiden.  (SWD, 2012) 

Genom att erbjuda spel över internet med licens i ett annat land undkommer man svensk 

lagstiftning och en oreglerad spelmarknad skapas trots visionen om ett spelmonopol. 

(Riksrevisionen 2012:15)  

 

Många av medlemsländerna i EU har under den senaste tiden valt att gå till en mer liberal 

spelreform med ett licenssystem, medans grannländerna Norge och Finland har valt att 

förstärka sina monopol. Den norska regeringen meddelade i oktober 2013 att de ska tillsätta 

en utredning för att ta reda på vad effekterna skulle bli om även Norge övergick till ett 

spellicenssystem. (Lotteriinspektionen, 2013) De medlemsländer som valt ett licenssystem är 

överens om att ett rättsystem med snabba lag- och regelförändringar är ett måste gällande spel 

för att motverka gråzoner. (Lotteriinspektionen, 2012b) EG-rättens krav för att det svenska 
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spelmonopolet ska få kvarstå är att lagstiftningen inte är diskriminerande, att syftet med 

regleringen är att främja folkhälsan samt att det är nödvändigt med en reglerad marknad.  

(SOU 2008:124) 

 

Om ett företag erbjuder internetspel i ett land men har spellicens i ett annat land kallas detta 

Offshorebolag. Vanliga länder spelföretag har licenser är i Malta, Kanalöarna och Gibraltar. 

Exempel på sådana kallade offshorebolag är Betsson, Bwin och Unibet. (Lotteriinspektionen, 

2012b) 
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2.5 Spelproblem  

 
Enligt Riksrevisionens rapport från år 2012 framgår det att Svenska Spel inte uppnår målen 

gällande motverkan mot spelmissbruk. (RiR 2012:15) Riksrevisorn Claes Norgren uttalar sig 

om spelmonopolet Sverige befinner sig i med citatet ”Vi anser att det nuvarande systemet har 

brister och är ineffektivt, vilket kan leda till en ökning på lång sikt av spelberoendet bland 

konsumenterna.”    (PWC, 2012)  

I en svensk intervjustudie gjord av Westfelt år 2001-2004 konstaterades det att de tio 

procenten som satsat mest pengar på Svenska Spels spelautomat Jack Vegas står för åttio 

procent av de totala spelintäkterna på maskinerna. I många studier framgår det att 

spelautomatmaskiner är det största problemet för spelberoende. (SOU 2006:11) 

 

Spelkonsumtion kan ge positiva effekter på hälsa och livskvalitet och på så sätt generera 

samhällsekonomiska vinster men spelkonsumtion medför även samhällsekonomiska 

kostnader i form av depression, arbetslöshet, behandlingskostnader och kriminalitet som ett 

resultat av spelberoende. (Svenska Spel, 2009b) De totala kostnaderna för spelproblem i 

Sverige beräknas till minst 2,3 till 4,5 miljarder kronor per år, vilket resulterar i en minimum 

kostnad på 17 000 till 33 000 kronor per person med spelproblem varje år, denna siffra har 

kalkyleras fram av Svenska Spel med ett samhälle utan spelproblem som referensalternativ. 

(Svenska Spel, 2009b) 

Kalkylering för den årliga kostnaden för spelmissbruk i Sverige;  

• Kostnader för depression relaterat till spelproblem:0,9-1,1 miljarder  
I denna kategori inkluderas vård, läkemedel och produktionsbortfall till följd utav sjukskrivningar, 

förtidspensioneringar samt  självmord 

• Kostnaden för produktionsbortfall på grund utav arbetslöshet: 1,4-3,2 miljarder 
I denna kategori tar man hänsyn till produktion som bortkommit som ett resultat utav uppsägning och 

arbetslöshet på grund utav spelproblem  

• Kostnaden för behandling utav spelproblem: 18 miljoner 

• Kostnaden för kriminalitet till följd utav spelproblem: 9-116 miljoner 
Här är enbart polis och rättsväsende inräknat inte fängelseväsende eller psykisk skada för de som 

utsätts utav brotten  

• Kostnaden för Folkhälsoinstitutet gällande spelproblemsforskning: 62 miljoner  
Källa: (Svenska spel, 2009b) 
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I Sverige pågår en långgående befolkningsstudie, Swelogs (Swedish gambling studie) som 

pågår mellan år 2008-2015 med syfte att ta fram kunskap för att motverka spelproblem. I 

december år 2013 framgick det i studien att antalet personer med allvarliga spelproblem har 

fördubblats i Sverige. (Folkhälsomyndigheten, 2013) Spelen med högst riskpotential att skapa 

spelberoende är spelautomater och kasinospel, spel som blir allt vanligare att nå via internet. 

(Folkhälsomyndigheten 2014c) I faktabladet Är 98 procent av Sveriges befolkning ”lyckliga 

spelare”? gjord av Swelogs framgår det att på frågan ”om spel är det roligaste som finns?” så 

var det bara fyra procent av de utan spelproblem som instämde medans 20 procent av 

riskspelarna instämde helt eller delvis och 40 procent av problemspelarna. Slutsatsen av detta 

är att vara en lycklig spelare för stunden inte utesluter en rad negativa konsekvenser med 

spelandet. (Swelogs, 2013)  

 

Tabell	  2.7a	  	  Spelproblem	   	  

	   Sverige	   Danmark	  

Spelproblem	  	   2%	  (2009)	   	  2%	  (2014)	  

*	  Varav	  Spelberoende	   0,2-‐0,6%	   0,1%	  

*	  Varav	  Problemspelare	   1,4-‐1,8	  %	   1,9%	  
Källa:	  (Spelets	  pris.	  April	  2009)	  (ludomani	  statistik,	  2014)	  	  (statistikbanken,	  2014)	  

-Danmark: 5 584 758 invånare år 2012 (Denmark.dk) à 57,9 procent utav Sverige  

-Sverige: 9 644 864 invånare år 2012 (statistiska centralbyrån) 

*Spelberoende: en psykiatrisk diagnos, den allvarligaste graden utav spelproblem  

*Problemspelare: en spelare med bristande kontroll över sitt spelande, spelandet leder till negativa konsekvenser 

Siffrorna	   på	   spelproblem	   i	   Sverige	   är	   beräknade	   med	   SOGS	   och	   DSM-‐IV	   som	  

mätinstrument,	   vilken	   metod	   som	   är	   används	   för	   att	   mäta	   de	   danska	   siffrorna	  

framkommer	  inte.	  I	  Swelogs	  beräknas	  spelberoende	  med	  hjälp	  av	  PGSI	  systemet	  och	  då	  

definieras	  0,2-‐0,3	  procent	  av	  den	  svenska	  befolkningen	  som	  spelberoende.	  De	  svenska	  

siffrorna	   är	   från	   år	  2009,	  då	   ingen	  nyare	   statistik	  hittades,	   och	  de	  danska	   siffrorna	   är	  

från	  år	  2014	  då	  ingen	  tidigare	  statistik	  hittades	  vilket	  kan	  göra	  tabellen	  missvisande.	  	  
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Tabell	  2.7b	  	  Riskabla	  spelvanor	  i	  Sverige	  vs	  Norden	  

År	   Andelen	  i	  procent	  som	  har	  riskabla	  spelvanor	   	  
Sverige	   Övriga	  Norden	  

2013	   3	  	   2	  
2012	   3	   4	  
2011	   3	   6	   	  
2010	   3	   3	  
2009	   3	   4	  
2008	   3	   4	  
2007	   3	   3	  
2006	   3	   5	  
2005	   3	   2	  
2004	   3	   5	  
källa:	  Spelvanor	  –	  tidsserier	  och	  regionala	  resultat	  2013	  	  	  
*	   Andelen	  människor	  med	   riskabla	   spelvanor	   i	   Sverige	   har	   legat	   stabil	   på	   tre	   procent	  
mellan	  åren	  2004-‐2013.	  
*	  Andelen	  människor	  med	  riskabla	  spelvanor	   i	  Norden	  exklusive	  Sverige	   (det	  vill	   säga	  
Danmark,	  Norge,	  Finland	  och	  Island)	  har	  skiftat	  men	  var	  år	  2013	  väldigt	  låg.	  	  
	  
Trots att procenten ligger stabilt på tre procent i Sverige är det runt 100 000  nya personer 

som varje år klassas som problemspelare, lika stor är andelen som blir fria sitt spelproblem. 

Trots åldersgränsen på 18 år på spelkonsumtion i Sverige är andelen med spelproblem dubbelt 

så hög för personer på 16-17 år än resten av befolkningen, andelen är även högre för 

arbetslösa och lågutbildade. Det finns ett samband mellan spelproblem och alkoholproblem. 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a)  

 

År 2006 var 0,2 procent spelberoende i Danmark jämfört med 0,1 procent år 2014. (Online 

gambling in Internal Market, 2012)   

 

År 2014 avsattes 8,3 miljoner danska kronor av den danska staten för att förebygga 

spelmissbruk och 21,6 miljoner till behandling för spelmissbrukare, vilket ger en total direkt 

kostnad på 29,9 miljoner danska kronor i Danmark. (Ludomanistudier, 2014a)  

 

68 procent av de med spelproblem i Danmark har haft det i mer än fyra år visar en studie av 

Ludomani Center vilket är centret för spelmissbrukare i Danmark, studien är från år 2013. 

Mellan år 2009 och 2013 ökade spelmissbruket med 350 procent för personer under 25 år. En 

tredjedel av de med spelproblem i Danmark är personer under 25 år. (Ludomani, 2014b) 
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Spelberoende som är den allvarligaste graden av spelproblem är officiellt klassat som en 

beroendestörning likt alkoholism och drogmissbruk. Vid ett spelberoende har spelandet blivit 

ett tvångsmässigt beteende som den spelberoende inte kan kontrollera. 

(Danskmisbrugsbehandling, 2014) I England har andelen av befolkningen med spelproblem 

varit stabil på 0,6-0,7 procent mellan år 1991 och 2009 trots avregleringen av spelmonopolet 

år 2005. (Folkhälsomyndigheten, 2009)  

 

Forskning tyder på att en problemspelare påverkar 7 till 17 personer negativt med sitt 

beroende. Särskilt påfrestande blir situationen för de närmaste familjemedlemmarna men även 

släkt och vänner påverkas negativt. Samhällskostnader som uppstår för närstående kan vara 

en försvårad ekonomisk situation, depression, skilsmässa, våldsbrott etc. (Reith, 2006) 

Otrygga familjeförhållande och en ostabil hushållsekonomi påverkar barns uppväxt negativt 

vilket kan leda till framtida problem. (Reith, 2006) Vad den monetära kostnaden blir för 

anhöriga är väldigt svår att kalkylera då det oftast rör sig om känslomässig oro och problem 

med tillit. Enligt en dansk undersökning framgår det att 25 procent av alla med spelproblem 

begår kriminella handlingar.  (Ludomoanistudier, 2014b) 

 

Forskning visar att ett spelmissbruk utvecklas fortare av elektroniska maskiner som genererar 

ett snabbt responsmönster. (Svenska Spel, 2009b) Ju fortare man kan se vinst/förlust i ett spel 

desto större är risken för spelmissbruk. Internet bidrar till att många spel kan nås hemifrån 

med ett knapptryck där utfallet syns direkt, via internetspel är det även lättare att dölja sitt 

missbruk och pengarna känns ofta mer overkliga när man trycker på sin dator hemma än när 

man spelar med fysiska pengar i en kasinomiljö. (Ludomani, 2014) 

 

Hur reklam påverkar spelberoende har det gjorts lite forskning runt. Folkhälsomyndigheten 

gjorde en stor intervjustudie år 2007 där man fann att spelreklam kan bidra till ett starkare 

beroende hos spelberoende och har en negativ påverkan för de som försöker bli friska från sitt 

beroende, man fann inget bevis för att spelreklam kan göra en nöjesspelare till problemspelare 

eller en problemspelare till spelberoende. (Folkhälsomyndigheten, 2007) 20 till 76 procent 

utav personerna med spelproblem lider av depression, och av personer med spelproblem är 

självmordsfrekvensen högre än hos den övriga befolkningen. (Svenska Spel, 2009) 15-20 

procent av de med spelberoende skulle troligen lidit av depression, skilsmässa etc även om de 

inte spelade. (The cost and benefit of gaming, 2004) 
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3. Teori  
Kostnad-nyttoanalys, (Cost-Benefit Analysis)  
Kostnads-nyttoanalys är ett verktyg som kan användas vid samhällsekonomiska beslut. Teorin 

används för att kunna skapa beslutsunderlag då en tydlig marknad saknas och en 

vinstmaximeringsanalys inte är aktuell, till exempel beslut om byggande av ny infrastruktur 

som en ny motorväg eller förbättringar inom sjukvården. Är slutsatsen av analysen att nyttan 

är större än kostnaden för åtgärden borde åtgärden genomföras eftersom det då är 

samhällsekonomiskt lönsam. För att kunna väga nyttorna mot kostnaderna måste posterna 

omvandlas till monetära termer. De två vanligaste metoderna för att få fram ett monetärt 

värde är att använda sig av individernas betalningsvilja för en förbättring eller individernas 

kompensationskrav för att acceptera en försämring dessa två metoder avslöjas tydligast 

genom att studera marknadspriserna. (Mattsson, 2006) Även om marknadspriser saknas går 

det att i efterhand kalkylera ett slags implicit pris genom att studera tidigare fattade beslut. 

(Mattsson, 2006) 

 

I en kostnads-nyttoanalys värderar man kostnader och fördelar av en viss åtgärd i monetära 

termer för att kunna analysera om åtgärden är samhällsekonomisk lönsam. Innan man kan 

genomföra en sådan analys måste man definiera samhället. Samhället i samhällsekonomiska 

analyser är alla människor inom ett begränsat område som påverkas av åtgärden i fråga. Det 

vanligaste är att man definierar samhället till alla människor i en nation som påverkas av 

åtgärden. (Mattsson, 2006) 

 

3.1 Vad som ska finnas med i en kostnadsnyttoanalys 

1. Problemformulering 

2. Syfte 

3. Beskrivning av referensalternativet som man jämför analysen emot 

4. Identifiera projektets effekter 

5. Värdera effekterna i monetära termer – både nyttor och kostnader 

6. Beskriv osäkerheten i variabler, parametrar och beräkningar 

7. Beskriv fördelningseffekterna  

8. Känslighetsanalys 

9. Utforma ett beslutsunderlag 

10. Slutsats (Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt- en vägledning, 2013) 
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3.2 Tidigare forskning gällande kostnadsnyttoanalyser relaterade till spelfrågor  

 

Många studier visar att spelskatt är en regressiv skatt där en högre proportion av 

skatteintäkten kommer från låginkomsttagare. Empiriska studier visar att låginkomsttagare 

lägger samma mängd pengar på lotteri som medel- och höginkomsttagare varje år vilket 

resulterar i att låginkomsttagare lägger en större proportion på spel i relation till sin inkomst 

än övriga befolkningen. (The cost and benefit of gaming, 2004) 

 

Konsumentöverskottet i kostnadsnyttoanalyser relaterade till spel är ”nöjesvärdet” för icke 

problemspelare, en definition som väldigt lite forskning lagts på. (The cost and benefit of 

gaming, 2004) 

 

Nedan presenteras en del av de kostnader och nyttor som är mest frekventa i studier 

relaterande till spel i allmänhet, sammanfattningen är gjord av Wynne och Shaffer och 

presenteras i en literaturstudie om kostnader och nyttor gällande spel av Nova Scotia Gaming 

Foundation år 2004 

Nyttor relaterade till ett samhälle med spel:  

• Ökade skatteintäkter som kan finansiera välfärdsutgifter 

• Ökade jobbtillfällen 

• Legalt spel minskar illegalt spel och gör marknaden kontrollerad 

• Ekonomisk tillväxt  

• Affärsmöjligheter för entreprenörer  

Kostnader relaterade till ett samhälle med spel, baserade på ökat spelproblem: 

• Spelmissbrukets påverkan på hälsa och välmående för den beroende, anhöriga och 

samhället som helhet 

• Minskad arbetsproduktivitet för spelmissbrukare 

• Ökad kriminalitet på grund av ökat spelmissbruk 

• Ökade kostnader för behandling av spelmissbruk (The cost and benefit of gaming, 

2004)  
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4. Analys 

 
 Kostnads-nyttoanalys 
 

4.1 Referensalternativet 

Referensalternativet är dagsläget där man har ett spelmonopol. Spelmonopolet erbjuder en 

reglerad spelmarknad som främjar folkhälsan men det tillkommer även en oönskad oreglerad 

spelmarknad. Denna oreglerade marknad är en bieffekt av den snabba teknologiska 

utvecklingen och medlemskapet i EU vilket möjliggör spel över elektromagnetiska vågor och 

skapar kryphål i Lotterilagen som är svåra att täcka igen. Den oreglerade spelmarknaden leder 

till att skattepengar försvinner till andra EU länder med en mer liberal spelpolitik samtidigt 

som kontrollen över marknaden försämras vilket kan missgynna folkhälsan.  

 

4.2 Projektets effekter 

Inför man ett licenssystem kan man via IP blockering eller förbud mot betalningsförmedling 

få bort aktörer som saknar licens, på detta sätt städar man bort gråzonen som inte går att röja 

undan med det spelmonopol Sverige har idag. Marknaden bör med ett licenssystem bli mer 

kontrollerad och den oreglerade marknaden bör minska baserat på tidigare forskning, 

skattepengar kommer i ett sådant läge stanna i Sverige istället för att gå till grannländer.  

Sett ur ett EU-perspektiv förväntas den enda förändringen vara folkhälsan i Sverige, genom 

ett systemskifte då skattepengarna bara förflyttas inom nationen, men för att göra en analys ur 

Sveriges perspektiv känns det mest lämpligt att göra analysen utifrån att samhället är Sverige.  
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Potentiella Nyttor och Kostnadsposter presenteras nedan i den gröna och röda rutan; 

 

Nyttor 

(1) Ökade skatteintäkter; då gråzonen försvinner kan spelintäkter skattas i Sverige 

istället för att gå till det EU land där spelservrar/licenser finns 

(2) Ökade statliga intäkter; licensintäkt till staten, en vanlig modell är att det kostar att 

ansöka om licenstillstånd och att det sedan är en årlig licensavgift för de som får 

licenser. 

(3) Ökat producentöverskott; spelföretag med licens kan drivas legalt i Sverige och på 

så sätt ökas jobbtillfällena inom nationen  

(4) Ökad folkhälsa; med ett säkert och kontrollerat spelutbud är det lättare att införa 

hårdare statlig kontroll för att minska spelmissbruket. 

 

Kostnader 

(5) Minskat producentöverskott; Svenska Spel förlorar marknadsandelar till 

licenstagare och överskottet till statskassan minskas 

(6) Minskat producentöverskott; spelintäkter från den idag oreglerade spelmarknaden 

försvinner för de aktörer som inte erhåller licens  

(7) Startkostnaden för att skifta system  

(8) Licenshanteringskostnad  

 

De potentiella posterna presenteras nedan i varsitt stycke där data analyseras, problematik 

lyfts upp och en slutsats görs. De poster som gick att verifiera och sätta ett monetärt värde på 

sammanställs sedan i en ny tabell där en samhällsanalys görs och nyttorna sätts i relation mot 

kostnaderna. 
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(1) ÖKADE SKATTEINTÄKTER 
	  

Tabell	  4.1a	  visar	  en	  skatteintäktsökning	  i	  Danmark	  på	  20 procent gällande EMV lotterier 

och spelautomater sedan skiftet i spelstrukturen år 2012. Sverige fick år 2012 in 6,5 miljarder 

kronor i spelskatt/överskott (se Tabell 2.1a) En 20 procentig ökning skulle leda till att staten 

får 1,3 miljarder mer varje år från spelverksamhet om intäkterna kvarstår. Inför man ett 

licenssystem kommer eventuellt inte Svenska Spel flytta hela sitt överskott till staten utan 

kanske istället bli skattepliktiga, ATG skulle troligen inte betala 50 procent av vinsten till 

staten, vilket gör dessa siffror svåra att kalkylera utifrån. Men eftersom detta är de enda datan 

som finns tillgänglig ger detta en indikation om påverkan på skatteintäkterna. Skatt ska 

varken ses som en kostnad eller intäkt ur ett samhällsperspektiv, men då den oreglerade 

spelmarknaden idag står utanför systemet och spelkonsumtionen på denna del av marknaden 

skattas i ett annat EU land blir detta en transferering av skattepengar inom EU, i denna 

rapport görs kalkylerna med Sverige som samhälle som genom en omstrukturering får ökade 

skatteintäkter som tidigare varit obefintliga och gått till andra EU länder. 

	  

Tabell	  4.1a	  Spelskatt	  

Spelskatt	  betald	  till	  danska	  staten	  gällande	  EMV	  lotterier	  och	  spelautomater	  	  

År	  	   2009	   2010	   2011	   2012	  

Spelskatt	  från	  Kasino	   182	  178	   176	  455	   184	  908	   199	  454	  	  

Spelskatt	  från	  Spelautomater	   717	  579	   656	  351	   637	  740	   651	  141	  

Spelskattt	  från	  	  OnlineSpel	   0	   0	   0	   172	  926	  	  	  	  

Total	  inbetald	  spelskatt	   899	  757	   832	  806	   822	  648	   1	  023	  521	  
Källa:	  	  http://www.statistikbanken.dk/SKAT	  
Genomsnitt	  skatt	  betald	  2009-‐2011:	  851	  737	  DKK	  
Spelskatt	  år	  2012/Genomsnitt	  Spelskatt	  år	  2009-‐2011=	  Ökad	  Skatteintäkt	  	  
1	  023	  521/851	  737=1,20à	  ökning	  på	  20%	  
Med	  denna	  post	  finns	  det	  problem	  med	  validiteten	  då	  det	  endast	  finns	  siffror	  för	  ett	  år	  efter	  reformen.	  Mäter	  man	  hela	  
spelmarknaden	   i	   Danmark	   har	   skatteintäkterna	   minskat	   då	   skatteintäkten	   för	   betting	   och	   travsport	   har	   en	   stark	  
nedgång	  (se	  posterna	  38.27.01.10,	  38.27.01.20	  och	  38.27.01.60	  på	  http://www.statistikbanken.dk/SKAT)	  	  
 

 

Sammanfattning post (1) Ökade skatteintäkter 

Ökade skatteintäkter i Danmark sedan omregleringen: + 20% 

Total inbetald spelskatt i Sverige år 2012: 6,5 miljarder 

Potentiell ökad årlig spelskatt i Sverige vid omreglering:         1,3 miljarder 
(1,2*6,5 miljarder=1,3 miljarder) 
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(2) ÖKADE STATLIGA LICENSINTÄKTER    
 

Vilken licensavgift som är optimal för Sverige är svår att kalkylera, men eftersom Sverige och 

Danmark är så pass lika i området så antar författaren att Danmarks kalkylering om 

licensavgifterna inte är helt orimliga för att lämpa sig bra även i Sverige. I Tabell 4.2a 

presenteras faktiska siffror för Danmarks licenssystem och potentiella siffror för Sverige. Med 

denna statistik skulle ett spellicenssystem generera 72 miljoner i årliga licensintäkter (800 

000*90) till den svenska staten samt en engångsintäkt på 31,5 miljoner för 

licensansökningsavgifter (350 000*90). Eftersom majoriteten av alla poster i kalkylen är 

årliga poster väljer författaren att kalkylera ett genomsnitt under en femårsperiod för 

engångsposten då man i Danmark erhåller en licens för fem år per gång. Engångsintäkten var 

femte år på 31,5 miljoner (kalkylerat ovan) resulterar i en årlig genomsnittlig intäkt på 6 

miljoner.  

 

Tabell	  4.2a	  Licensinformation	  för	  Danmark,	  potentiellt	  för	  Sverige	  

Danmark: 

Ansökningsavgift för licens i Danmark: 250 000-350 000 DKK 

Årlig licensavgift i Danmark(procentuellt av omsättning): 50 000- 1 500 000 DKK  

Aktiva spellicenstagare i Danmark:  40 stycken 

Potentiellt för Sverige:  

Potentiell ansökningsavgift i Sverige:  350 000 SEK  

Potentiell genomsnittlig årlig licenskostnad Sverige:  800 000 SEK 

Potentiellt antal licenstagare Sverige:  90 stycken* 
*I Danmark finns det 40 aktiva spellicenstagare, Danmark har ungefär 40 procent mindre befolkning än Sverige och spelar 

för ungefär 35 procent mindre av disponibel inkomst jämfört med Sverige. Så det vore rimligt att Sverige skulle få 

((40/0,6)*1,35) ungefär 90 licenssökande, författaren antar att alla som söker licens får licens. Se Tabell 4.2b 

 

Tabell	  4.2b	  Spelande	  utav	  disponibel	  inkomst	  i	  genomsnitt	  per	  vuxen	  

Land	   Sverige	   Danmark	  	  

Procent	   2,5%	   1,6%	  

Monetärt	   5000	  SEK	  	   2100	  DKK	  (ungefär	  2600	  SEK)	  

Befolkningsstorlek:  9 644 864 5 584 758 (57,9 procent utav Sverige)	  
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Denna post har problem med reliabilitet och validitet då det antas ett linjärt samband mellan 

antalet licensansökningar och befolkningsstorlek. Att beräkna hur många licensansökningar 

som skulle inkomma vid införandet av ett licenssystem är omöjligt men min kalkylation i 

relation till statistik i Danmark jämfört med befolkningsstorleken och spelande av disponibel 

inkomst i Sverige kontra Danmark ger en indikation om ett möjligt utfall.  

 

 

Sammanfattning post (2) Ökade statliga intäkter; licens 

Årlig licensintäkt:    72 miljoner 

Genomsnittlig årlig licensansökningsintäkt:  6 miljoner 

Potentiell licensintäkt för den svenska staten: 78 miljoner 
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(3) ÖKAT PRODUCENT ÖVERSKOTT, FLER JOBBTILLFÄLLEN 
 

Det är svårt att dra en slutsats från Tabell 4.3a om jobbeffekten i Danmark. Förändringen 

mellan år 2008 och 2011 har varit negativ varje år och var positiv mellan år 2011 och 2012 

men det kan vara andra faktorer som påverkat utfallet. När statistik kommer för år 2013 och 

2014 och om även dessa visar en positiv tillväxt är det lättare att dra ett samband. 

Förändringen i Tabell 4.3a är presenterade i nominella värden. 

 

Tabell	  4.3a	  Det	  totala	  antalet	  heltidsanställda	  inom	  spelsektorn	  i	  Danmark	  

År	   	   2008	   2009	   2010	  	   2011	   2012	  

Anställda	   	   1	  784	   1	  696	   1	  581	   1	  551	   1	  578	  

Förändring	  från	  föregående	  år	   -‐	  5,2	  %	   -‐7,3	  %	   -‐2,0	  %	   +	  1,7	  %	  
Källa:	  http://www.statistikbanken.dk/ATR30	  92000	  Lotteri	  og	  andet	  spil	  

	  

Antalet anställda hos Danske Spil har ökat med 24 procent sedan införandet av ett 

licenssystem. (Se Tabell 4.3b) En förklaring till detta kan vara att få företag som fått licens i 

Danmark har kört igång på riktigt än utan kör en testperiod på marknaden först för att se 

lönsamheten. När man inför ett licenssystem städas den illegala marknaden bort. Eftersom de 

som fått licens inte satsat fullt ut på marknaden än har det privata spelutbudet minskats och 

det kan vara en anledning till varför antalet heltidsanställda hos Danske Spil har ökat med 24 

procent.   

 

Tabell	  4.3b	  Antalet	  heltidsanställda	  hos	  Danske	  Spil	  koncernen	  

År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  

Anställda	   259	   252	   240	   299	   320	  
Källa:	  Danske	  Spils	  årsrapporter	  2009-‐2013	  	  
*Genomsnitt	  anställda	  år	  	  2009-‐2011:	  250	  st	  
Genomsnitt	  anställda	  år	  2012-‐2012:	  310	  st	  à	  310/250=1,24	  à	  ökning	  med	  24	  procent	  
 

Om det i senare forskning går att kalkylera en procentuell skillnad i antalet jobbtillfällen inom 

spelbranschen i Danmark kan man använda denna siffra i relation till de 4 500 personerna 

som idag arbetar inom spelbranschen i Sverige för att spåna i den svenska jobbeffekten från 

att gå från ett spelmonopol till ett spellicenssystem.  

 

Sammanfattning post (3) Ökat producentöverskott:               saknar statistik 
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(4) ÖKAD FOLKHÄLSA  
 

Denna post är viktigast ur ett nationalekonomiskt perspektiv för att kunna göra en korrekt 

samhällsanalys över effekten av att byta system. Den statistik som finns tillgänglig är över 

folkhälsoeffekten i England av att gå från ett spelmonopol till ett spellicenssystem. 

Folkhälsoinstitutet konstaterar år 2009 att det inte skett någon förändring på spelberoendet i 

England sedan avregleringen utav spelmonopolet år 2005, men Englands och Sveriges 

spelmarknader ser väldigt olika ut och när England avreglerade monopolet så var inte 

problematiken med online-spel och EU-licenser så stor.  

I Sverige sker 70 procent av online-spelandet gällande poker utanför det svenska monopolet, 

vilket är en indikation om att visionen om en kontrollerad marknad med ett spelmonopol är 

vag. Tanken var att en effekt på spelmissbruket i Danmark skulle hittas för att då kunna 

jämföra den procentuella skillnaden i Danmark med den årliga kostnaden för spelmissbruk i 

Sverige som ligger på minst 2,3 till 4,5 miljarder kronor. Anledningen till att intervallet är en 

minimum kostnad är att en rad poster i kalkyleringen inte gick att värdera i monetära termer. 

Då ingen statistik på effekten i Danmark finns tillgänglig ännu kontaktade författaren 

Ludomani Center, Danmarks center för spelmissbruk, för att få statistik/uttalande om hur 

antalet som kontaktat centret för hjälp har sett ut årligen under en femårsperiod period för att 

utefter detta kunna göra en vag kalkylation om hur spelmissbruket har påverkats. Tyvärr fick 

författaren ingen respons på förfrågan. Denna typ av undersökning skulle lett till problem med 

validiteten då det är svårt att fastställa att skillnaden i antalet som söker hjälp reflekterar 

skillnaden i spelmissbruk. Men fram tills att en ordentlig undersökning gjorts på effekten i 

Danmark ger denna typ av undersökning en liten indikation på om spelmissbruket förändrats. 

Även om data hittats från Danmark gällande effekten av spelproblem skulle det var svårt att 

få fram en konkret effekt på spelmissbruket i Danmark eftersom det nya systemet bara funnits 

i två år, effekterna bör mätas i en längre tidsaspekt. Därför kommer denna post ha problem 

med validiteten. Den okontrollerade spelmarknaden står idag utanför någon som helst 

kontroll. Med ett spellicenssystem kontrolleras hela marknaden och alla aktörer står inför 

samma lagar och regleringar, vilket bör göra arbetet att motverka spelmissbruk lättare. Både i 

Danmark och Sverige lider två procent av befolkningen av ett spelproblem.  

 

Sammanfattning post (4) ökad folkhälsa:                                    saknar statistik  
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(5) MINSKAT PRODUCENT ÖVERSKOTT, SVENSKA SPEL 
 
Danska Spil har inte förlorat marknadsandelar till licenstagare utan ökat sin omsättning, 

däremot har Danska Spil trots intäktsökningen minskat sina utbetalningar till danska staten på 

20 procent, det vill säga att staten får 20 procent mindre av Danske Spil varje år. (Se Tabell 

4.5) Men eftersom de totala skatteintäkterna till staten från branschen har ökat med 20 

procent, se (1), är inte detta en kostnad utan en omstrukturering i skatteintäkten för staten. 

Därför väljer författaren att inte implicera dessa siffror till Sverige då denna post blir 

irrelevant i relation till post (1).  

 
Tabell	  4.5	  Danske	  Spil	  uttryckt	  i	  miljoner	  DKK	  	  
 
År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Danske	  Spil	  	   3	  633	   3	  761	   3	  904	   4	  117	   4	  469	  
Nettospelintäkt	  
Danske	  Spil	  	   1	  161	   1	  186	   1	  210	   855	   1	  039	  
Utbetalningar	  till	  staten	   	   	   	   	  
Källa:	  Danska	  Spils	  årsrapporter	  2009-‐2013	  	  
*Genomsnittlig	  bruttospelintäkt	  år	  2009-‐2011:	  3766	  
Genomsnittlig	  bruttospelintäkt	  år	  2012-‐2013:	  4293	  
4293/37766=1,14	  à	  bruttospelintäktsökning	  14	  %	  
*Genomsnittlig	  utbetalning	  till	  staten	  år	  2009-‐2011:	  1186	  	  
Genomsnittlig	  utbetalning	  till	  staten	  år	  2012-‐2013:	  947	  
947/1186=0,80	  à	  Danska	  staten	  får	  en	  intäktsminskning	  på	  20%	  från	  Danska	  Spil	  	  
 
 
 
 
 
Sammanfattning post (5) minskat producent överskott:   Irrelevant i relation till post (1) 
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(6) MINSKAT PRODUCENT ÖVERSKOTT, PRIVATA AKTÖRER  
 
 
De som livnär sig på spelverksamhet i Sverige idag och inte får spellicens vid ett licenssystem 

kommer förlora sin intäkt då omregleringen resulterar i att endast den kontrollerade 

marknaden får möjlighet att agera på marknaden. Dessa personer måste anknyta sig till de 

företag som erhåller licens eller hitta annat sätt att försörja sig på. Antingen så antar man att 

dessa personer anpassar sig efter situationen och inte blir en monetär kostnad utan bara 

psykiskt jobbigt för personerna i fråga. Eller så kalkylerar man ett genomsnitt på vinst per 

licensföretag och tar ett minustecken på denna siffra och multiplicerar med antalet avslagna 

licensansökningar. I Danmark finns det ingen officiell statistik på avslag. De som får licens 

kommer troligen dra till sig hela marknaden så att de utan licens får jobb där det finns. 

 

 

 

 

Sammanfattning post (6) minskat producent överskott:                           Saknar statistik 
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(7) STARTKOSTNAD 
 
Att skifta från ett spelmonopol till ett licenssystem är inte helt kostnadsfritt. Att kalkylera 

denna post är dock väldigt svår. Det görs regelbundet riksdagsutredningar och analyser 

angående olika problem i samhället. Så att utreda om man ska införa ett licenssystem eller 

inte kommer resultera i samma administrativa kostnad i form av beslutsunderlag oavsett 

resultatet. Skulle resultatet bli att man ska skifta system kommer det krävas omstrukturering 

och omskolning i det nya systemet. Ett datorsystem kommer behövas som kan hantera all data 

från spelbolagen med licens så att marknaden kan kontrolleras smidigt och enkelt.  

Idag har Svenska Spel bland annat ett industri standard IT system från IGT som både de och 

Lotteriinspektionen kan avläsa. Samma system kan hantera nya licenstagare antingen genom 

att Svenska Spel debiterar marknaden för denna service eller att Lotteriinspektionen köper ett 

likvärdigt system. Att anskaffa ett nytt sådant system ligger på runt 10 miljoner kronor. 

(Intervju med Jens Göransson)  

Så på en engångsbudget på 100 miljoner kronor borde startkostnaden för att skifta system 

kunna täckas. Värt att notera är att detta är en ren spekulation och siffran kan vara en helt 

annan, men oavsett siffra är detta en negativ engångsutgift. Eftersom alla andra poster i 

kostnadsnyttoanalysen är årliga väljer författaren att räkna ett genomsnitt på engångsposten 

under en tioårsperiod. Egentligen skulle en annuitetsberäkning behövas men eftersom siffran 

är hypotetiskt känns det irrelevant, därför väljer författaren att inte använda sig utav en 

diskonteringsränta. Ett genomsnitt på 10 år resulterar i en genomsnittlig årlig kostnad på 10 

miljoner.   

Finansiering kan göras genom att aktörer får betala en administrativ kostnad som kan inbakas 

i licenskostnaden. 

 

 

Sammanfattning post (7) startkostnad:                                         -10 miljoner 
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(8) LICENSHANTERINGSKOSTNAD 
 

För att ha ett licenssystem måste ett komplext datorsystem finnas som kan hantera all 

information och statistik från licenstagarna. Någon måste jobba med att hantera de 

licensförfrågningar som kommer in och avgöra om en licens ska beviljas, vilket leder till en 

ökad personalstyrka hos Lotteriinspektionen. Någon statistik på detta finns inte tillgänglig i 

Danmark. Svenska staten lägger totalt ner en miljard kronor varje år på licens och 

underhållningskostnader för mjukvaror inom IT här inkluderas bland annat Försvarsmaktens 

och Försäkringskassans kostnad för IT programvaror. (Computersweden, 2014). Då det är 

väldigt svårt att spekulera i hur mycket hanteringen utav ett licenssystem kan kosta väljer 

författaren att sätta kostnadsposten likvärdig med nytto-posten för licensintäkt så att 

licensintäkterna täcker alla årliga kostnader för ett sådant system.  

 

 

 

 

Sammanfattning post (8) licenshanteringskostnad:                    -78 miljoner 
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4.3 Osäkerhet i variabler, parametrar och beräkningar 

Mycket statistik kommer från partiska källor som antingen är för eller emot ett skifte i 

spelstrukturen, författaren har försökt att balansera data från källor både för och emot och 

använt sig utav opartiska källor i så stor utsträckning som möjligt. Tyvärr har inte utbudet av 

akademiska källor till uppsatsen varit så stor som önskat. I samhällsanalysen har författaren 

haft Danmarks förändring från ett spelmonopol till ett licenssystem som en grundsten för 

effekterna i Sverige, det är viktigt att poängtera att Danmark endast haft det nya systemet i lite 

mer än två år. De danska effekterna bör mätas i ett längre tidsperspektiv. Den korta 

tidsaspekten gör att effekterna i Danmark hade kunnat vara slumpen som genererar ett annat 

utfall än normalt och inte skiftet i spelstrukturen. Även kalkylationen i uppsatsen är osäker då 

data samlats från olika källor och ingen komplett databas använts för att göra analysen, samt 

har många antaganden gjorts för att kunna kalkylera de monetära effekterna i 

nyttokostnadsanalysen.  

 

 

4.4 Beslutsunderlag 

 

SAMMANFATTNING NYTTOKOSTNADSANALYSEN 
Ökade skatteintäkter till den svenska staten + 1300 miljoner 

Startkostnaden för att skifta system  -10 miljoner 

Licensintäkter för staten + 78 miljoner 

Licenshanteringskostnad för staten - 78 miljoner  

Folkhälsoeffekten i form av skillnad i spelproblem saknar statistik 

Skillnad i producentöverskottet saknar statistik 

RESULTAT  + 1290 miljoner 

 

Monetära värden fattas i några poster i min analys vilket gör resultatet svårtolkat. Monetära 

värden behövs på folkhälsoeffekten och producentöverskottspåverkan för att kunna göra en 

korrekt bedömning. Bortser man från dessa två effekter blir resultatet att Sverige borde införa 

ett spellicenssystem på EMV lotterier.  
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4.5 Diskussion  

 

Det finns ingen statistik tillgänglig om vad effekten på spelmissbruk blir om man går från ett 

spelmonopol till ett spellicenssystem, detta vore ett väldigt intressant forskningsområde att i 

framtiden lägga vikt på. Det är svårt att kalkylera hälsoeffekterna av skiftet i spelpolitiken i 

Danmark då så lite tid har gått, men med längre tidsperspektiv tror författaren att en sådan 

analys är möjlig. Folkhälsoperspektivet är väldigt viktigt att forska i för att kunna besluta om 

Sverige bör släppa på monopolet då det är största motiveringen till varför Sverige håller kvar 

vid monopolet.  

 

Påverkan på producentöverskottet är också en väldigt relevant post. Med den data som 

presenteras i post tre ser det ut som att antalet jobbtillfällen ökar men det går inte att göra en 

sådan parallell med endast ett år efter införandet av det nya systemet som grund. I Malta 

arbetar 300 svenskar med bland annat kundtjänst för Unibet och Betsson, det går inte i att 

spekulera huruvida dessa jobb skulle vara tillgängliga i Sverige via en liberalisering, men det 

går att dra slutsatsen att dessa jobbtillfällena inte skulle vara tillgängliga i Malta om inte de 

liberaliserat sin spelreform. Detta argument är ett vagt bevis på att en liberalisering ökar 

jobbtillfällen. Gällande ökade jobbtillfällen i spelbranschen är det svårt att konstatera att 

arbetslösheten minskar, tas jobben från andra branscher cancelleras jobbeffekten i en 

samhällsanalys. Hur man i tidigare forskning har resonerat i denna problematik är olika, vissa 

har valt att räkna i ökad turism men detta känns bara aktuellt om man räknar jobbtillfällen på 

Kasinon.  

 

Påverkan på konsumentöverskottet är inte inkluderat i min analys. I kostnadsnyttoanalyser 

relaterade till spel definieras konsumentöverskottet som ”nöjesvärdet” för icke 

problemspelare. Med ett öppet spellicensförfarande ökas det kontrollerade spelutbudet vilket 

kan resultera i ett ökat nöjesvärde för icke problemspelare. En sådan effekt känns väldigt svår 

att kalkylera. I faktabladet från Swelogs gällande lyckliga spelare framgick det att endast fyra 

procent av de utan spelproblem instämde på frågan om spel var det roligaste de visste medan 

20 procent av riskspelarna instämde helt eller delvis och 40 procent av problemspelarna. Det 

är också svårt att dra slutsatser utifrån detta för man kan ha ett högt nöjesvärde för spel utan 

att värdera det till det roligaste som finns, men utefter dessa siffror är det kanske så att ett 

förbättrat spelutbud gynnar de med spelproblem mest vilket i sin tur kanske leder till ökat 

spelproblem för dessa individer vilket då i slutändan missgynnar dessa.  
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En post som författaren valt att inte ta med i nyttokostnadsanalysen som är värd att nämna är 

sponsringen till idrotten, Svenska Spel sponsrar varje år väldigt mycket pengar till olika 

sportevenemang. Författaren valde att inte ta med posten dels för att vid införandet av ett 

licenssystem kan man sätta krav på aktörerna att sponsra lika mycket till idrotten som 

Svenska Spel har gjort och dels för att detta är en grupp i samhället, får denna grupp mindre 

kapital vid ett systemskifte kommer en annan grupp i samhället få mer. Så samhällseffekten 

cancelleras. 

 

Förslag för framtida forskning är hur spelproblemet i en nation påverkas av ett spelmonopol 

kontra ett spellicenssystem, och om någon parallell kan dras där emellan.  
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5. Slutsats  
Slutsatsen av rapporten är tyvärr att mer forskning behövs inom ämnet. Statistik på 

folkhälsoeffekten gällande spelproblem är väsentlig för att kunna göra en bedömning samt en 

potentiell skillnad i producentöverskottet. Bortser man från dessa två effekter blir resultatet att 

Sverige borde införa ett spellicenssystem på EMV lotterier. Författaren har svårt att tro att 

folkhälsoeffekten och producentöverskottet skulle vara negativa poster då marknaden blir mer 

kontrollerad och öppnas för fler legala och seriösa aktörer, och oseriösa aktörer kan städas 

bort, men då data saknas kan inte ett sådant antagande göras. Om producentöverskottet 

kalkyleras till noll då det är rimligt att anta att de negativa och positiva effekterna cancellerar 

ut varandra eller är positiva, återstår endast en osäkerhet i folkhälsoeffekten. I Sverige ligger 

en årlig minimum kostnad per spelberoende på 17 000 till 33 000 kronor per person (se sid 

19), beräknat från denna kostnaden krävs det att minst 39 000-76 000 nya personer årligen 

skulle få spelproblem på grund utav den nya reformen för att samhällseffekten skulle bli 

neutral, överstigen siffran med nya problemspelare på grund utav skiftet i reformen 76 000 

personer är samhällseffekten således negativ.  

 

Akademiska källor saknas för att kunna dra slutsatser gällande vad effekten förväntas vara 

från att gå från ett spelmonopol till ett spellicenssystem, dock finns det många andra mindre 

säkra källor som påstår sig veta effekten. Ett av många exempel på detta är det Svenska Poker 

Samfundet i Sverige som den 17 maj 2014 publicerade artikeln Korten på bordet där de 

förtydligar att ett införande av ett spellicenssystem i övriga EU länder har resulterat i fler 

jobbtillfällen, färre oseriösa aktörer, ökad sponsring till idrotten, ökat stöd till forskning och 

spelberoende, ökade skatteintäkter och bättre villkor för spelarna. (Svenskapoker samfundet; 

kortenpåbordet) Skulle detta vara effekterna för övriga EU länder låter det väldigt troligt att 

detta blir effekten även i Sverige.  

 

Slutsatsen som kan dras av denna rapport är att det finns en problematik gällande 

spelreformen i Sverige som är väldigt komplex. Forskning på högre nivå behövs för att finna 

ett svar i hur man ska hantera den gråzonen som finns gällande EMV lotterier i Sverige. Är 

svaret att stärka monopolet eller att införa ett licenssystem är i dagsläget oklart på grund utav 

bristande statistik gällande folkhälsan. 
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