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SAMMANFATTNING

Denna uppsats syftar till att dels beskriva, dels med utvald ekonomisk teori analysera

regleringen av den svenska formen av kasinoverksamhet. Av särskilt intresse är att diskutera

orsaken till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet samt lagstiftningens

relevans för en spelverksamhet som är utsatt för utländsk konkurrens.

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:

- Hur kan regleringen av den svenska spelverksamheten förklaras utifrån ekonomisk teori?

- Vad är motiven till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet?

- Hur är kasinoverksamheten i USA och Storbritannien utformad?

- Hur kan en framtida reglering av spelmarknaden utformas?

Regleringen av spelmarknaden kan dels förklaras utifrån välfärdsteori, dels utifrån politisk

ekonomi i form av särintresseteorin. Välfärdsteorin förklarar regleringen av spelmarknaden

genom att den dels kan ses som en marknad som ger upphov till negativa externa effekter i

form av spelmissbruk, dels som ett naturligt monopol då det finns stordriftsfördelar i

information och kontrollen av verksamheten. Den nuvarande regleringen kan även förklaras

utifrån agentteorin eftersom den menar att verksamheten drivs optimalt om staten både är

uppdragsgivare och agent. Fördelarna är bland andra att problemen med asymmetrisk

information och adverse selection minimeras.  Eftersom spelandet medför betydelsefulla

intäkter till staten samtidigt som få resurser används till att hjälpa personer som drabbats

negativt av spelandet anser jag att särintresseperspektivet till stor del förklarar regleringen av

spelmarknaden.

Kasinoverksamheten i USA och Storbritannien drivs genom spellicenser. Kasinona i USA är,

till skillnad från de i Storbritannien, till stor del semesterkasinon med lojalitetsprogram. En

framtida svensk reglering skulle kunna utformas genom spellicenser. Därmed skulle statens

arbete endast inriktas på att minska de negativa effekterna av spel och dess trovärdighet skulle

därmed öka. En viss procent av spelbolagens intäkter skulle kunna avsättas till vård av

personer med spelberoende.
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1 INLEDNING

Idag betraktas spel som en naturlig samhällsföreteelse. En vanlig lördag spelar svenskarna för

totalt cirka 275 miljoner kronor och den svenska spelmarknaden är omsätter ungefär 32

miljarder kronor per år.1 Svenska Spel är inte längre ensamma om att erbjuda spel till

svenskarna. På fyra år har spelmarknaden på Internet vuxit från en mindre företeelse till en

miljardindustri vilket innebär att Svenska Spel har fått hård konkurrens.2

1.1 PROBLEMBAKGRUND

Sveriges riksdag har beslutat att spel och lotterier i Sverige endast får bedrivas av tre aktörer.

Dessa är staten som bedriver  spel via Svenska Spel, Folkrörelsen svensk idrott som

exempelvis sköter Bingolotto och Hästsporten som via ATG bedriver spel.3 Under 90-talet har

spelbranschen förändrats och breddats och de juridiska frågorna har blivit allt viktigare.

Spelbranschen är ovanlig som juridisk miljö eftersom Svenska Spel är ett vanligt aktiebolag

samtidigt som det är ett bolag som verkar på en marknad som är hårt reglerad. Svenska Spel

har likheter med Systembolaget eftersom de ska sälja så mycket som möjligt men inte så att

människor blir beroende av produkterna.

Trots att riksdagen har beslutat att spel och lotterier är begränsat till att drivas av ett fåtal

aktörer spelar många svenskar via Internet som drivs av utländska aktörer. Det är viktigt för

alla bolag att behålla sina kunder och detta gäller även för Svenska Spel. I och med den ökade

konkurrensen om spelarna har detta blivit ännu viktigare. Ett sätt att vidhålla kundernas

intresse för Svenska Spel kan ses genom att dess utbud nu även gäller kasinon av

internationellt slag.

Ofta förknippas kasinon med exklusiva och stämningshöjande miljöer som lockar kunderna

att spela mer och satsa större belopp. Det motiv som anges till att endast Svenska Spel får

erbjuda kasinon är att folkhälsan på så vis främjas. Det kan anses motsägelsefullt att staten

erbjuder en service som ofta har en negativ effekt för befolkningen genom exempelvis

spelmissbruk och brottslighet. I Sverige är spelmarknaden hårt reglerad och för att få en ökad

förståelse för den svenska kasinoverksamheten är det intressant att se hur denna verksamhet är

utformad i USA och Storbritannien. I Nevada som är USAs mest kända och största spelstad är

                                                          
1 Dagens Industri 2002-09-28 Meg Tiveus Portvakten
2 Borås Tidning 2003-02-04 Spel på nätet fångar allt fler
3 Göteborgs-posten 2003-02-15 Hård kamp om spelpengarna
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spelbranschen styrd med hjälp av licenser och spelbolagen har ett tydligt vinstsyfte4. Om det

inte finns någon skillnad mellan de amerikanska och svenska kasinona kan man tänka sig att

det innebär att även de svenska kasinona har som syfte att få kunderna att spendera så mycket

pengar som möjligt.

Trots att det statliga spelbolaget Svenska Spel har ett stort samhällsansvar då det gäller att

motverka spelandets negativa effekter är det många av deras kunder som lider av

spelberoende. Då det gäller de statliga kasinona har stor vikt lagts på säkerhetsfrågor och

spelansvar. En återspegling av ansvaret är exempelvis att åldersgränsen för att besöka kasinot

är 20 år och att det krävs fotolegitimation för registrering i entrén.5 I takt med att

spelmarknadens utbud och karaktär har förändrats har debatten huruvida denna verksamhet

bör vara reglerad eller ej tilltagit. Ett av många förslag som framförts är att spelbolagen kan få

samma situation som telekomföretagen där licenser krävs för att bedriva verksamhet. Det

finns många tankar som väcks vid en närmare betraktelse av den svenska spelmarknaden och

den kasinoverksamhet som bedrivs.

1.2 SYFTE

Denna uppsats syftar till att dels beskriva, dels med utvald ekonomisk teori analysera

regleringen av den svenska formen av kasinoverksamhet. Av särskilt intresse är att diskutera

orsaken till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet samt lagstiftningens

relevans för en spelverksamhet som är utsatt för utländsk konkurrens.

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats:

- Hur kan regleringen av den svenska spelverksamheten förklaras utifrån ekonomisk teori?

- Vad är motiven till den svenska lagstiftningen som reglerar spelverksamhet?

- Hur är kasinoverksamheten i USA och Storbritannien utformad?

- Hur kan en framtida reglering av spelmarknaden utformas?

1.3 METOD OCH AVGRÄNSNINGAR

För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna har dokumentstudier6 av tryckta

redogörelser genomförts. Forskningen kring spelmarknaden har varit liten i Sverige och det

finns endast ett fåtal artiklar som publicerats i vetenskapliga tidskrifter7 vilket har inneburit att

                                                          
4 Eadington, W R, (1999) ”The Economics of Casino Gambling”, Journal of Economic Perspectives, 13(3), 173
5 Svenska Spel Verksamhetsberättelse 2001
6 Andersen, H, (1994) Vetenskapsteori och metodlära, Studentlitteratur
7 Statens Folkhälsoinstitut, Spel och spelberoende i Sverige
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mycket av informationen hämtats från utländska tidskrifter. Efter genomförd dokumentstudie

skapades ett teoriavsnitt där välfärdsteori och teori om ekonomisk politik använts för att

besvara syftet. I analyskapitlet har de olika delproblemen behandlats vilket har mynnat ut i en

slutsats.

Denna uppsats behandlar inte ingående alla former av spel utan tyngdpunkten har lagts på

kasinoverksamhet. Anledningen till att kasinoverksamheten valts är att denna spelform är ny i

Sverige. För att få ett vidgat perspektiv på den statliga spelverksamheten och den utländska

konkurrensen har motsvarande kasinoverksamhet i USA och Storbritannien beskrivits.

Anledningen till att USA valts är att det är en välkänd och stor spelmarknad. I Storbritannien

är spelandet däremot inte lika utbrett som i USA och regleringar som behandlar

spelmarknaden har nyligen genomförts vilket är skälet till att Storbritannien valts. De

spelbolag som verkar via Internet har även beskrivits eftersom de har blivit en betydelsefull

konkurrent till det statliga spelbolaget.

1.4 DISPOSITION

Uppsatsen är uppdelad i fem kapitel. Kapitel två är ett renodlat teorikapitel där teorier som

behandlar ekonomisk reglering redogörs. Eftersom uppsatsen vänder sig till fler än personer

med ekonomistudier bakom sig beskrivs dessa utförligt. Det tredje kapitlet redogör för den

statliga spelverksamheten, den politiska bakgrund som råder och den internationella

konkurrensen. Kapitel fyra innehåller analys som bygger på teorierna om ekonomisk

reglering. Det avslutande kapitlet fem innehåller mina slutsatser och ett förslag till en framtida

reglering.
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2 EKONOMISKA PERSPEKTIV PÅ OFFENTLIG REGLERING

2.1 EKONOMISK REGLERING UTIFRÅN VÄLFÄRDSTEORI

När den svenska spelverksamheten ska beskrivas och förklaras kan delar av välfärdsteorin

tillämpas. Välfärdsteorin analyserar marknadsmisslyckanden och dess påverkan på ekonomin.

Marknadsekonomin antas misslyckas ibland med att åstadkomma en effektiv fördelning av

samhällets resurser8. Orsaken till detta är att priserna på varor och tjänster inte avviker från de

som genererat effektivt nyttjande av resurser. Då det förekommer ineffektivitet i produktionen

på grund av felprissättning kallas det för marknadsmisslyckande.9 Enligt välfärdsteorin är

dessa misslyckanden ett motiv för staten att intervenera och skapa ekonomisk effektivitet10.

Det finns olika områden där marknadsekonomin inte fungerar eller klarar av att ordna med

den bäste resursfördelningen11. Det gäller bland annat för externa effekter och naturliga

monopol.

2.1.1 EXTERNA EFFEKTER

När de samhälleliga effekterna av produktionen inte reflekteras i företagets kostnader och

priser föreligger det en extern effekt.12 Det förekommer både positiva och negativa externa

effekter. Vid positiva externa effekter åstadkommer produktionen eller konsumtionen av en

vara eller tjänst samhällsekonomiska intäkter. Genom detta produceras för lite av nyttigheten

och marknadspriset är för högt ur en samhällsekonomisk värdering för att samhällets behov

ska kunna tillgodoses.13 När det gäller negativa externa effekter är de samhällsekonomiska

kostnaderna större än vad som avspeglas genom priset. På så vis är marknadspriset lägre än

det ur ett samhällsekonomiskt perspektiv borde vara.14

Välfärdsteorin menar att då det förekommer negativa externa effekter, kan regleringar

användas för att de samhälleliga kostnaderna bättre ska avspeglas i de privata kostnaderna.

                                                          
8 Lipsey, R G & Courant, P N, (1996) Economics, elfte upplagan, Harper Collins
9 Eklund, K, (1999) Vår ekonomi, nionde upplagan, Prisma
10 Rosen, H S, (1999) Public Finance, femte upplagan, Irwin McGraw-Hill
11 Andersson, P & Elsässer, B, (1997) Svensk samhällsekonomi, andra upplagan, första tryckningen, SNS Förlag
12 Eklund, K, (1999)
13 Griffiths, A & Wall, S,  (2000) Intermediate microeconomics, andra upplagan, Prentice Hall, United Kingdom
14 Eklund, K, (1999)
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2.1.2 NATURLIGA MONOPOL

Ett ytterligare exempel på ett marknadsmisslyckande är branscher där det finns höga fasta

kostnader samtidigt som de rörliga kostnaderna är låga.15 I dessa sammanhang är det vanligt

att det endast krävs ett enda företag för att dra fördel av de befintliga stordriftsfördelarna och

för att kunna tillgodose marknadens efterfrågan. När denna situation är gällande föreligger det

naturligt monopol.16 De fasta kostnaderna kan utgöras av höga initiala investeringskostnader

som exempelvis byggnader och maskiner.

Myndigheterna kan vilja använda sig av prisreglering för att förhindra att monopolisten

utnyttjar sin särställning på marknaden. Vid ett naturligt monopol kan inte

marginalkostnadsprissättning användas eftersom företaget inte får full kostnadstäckning. För

att uppväga detta kan skattesubventionering eller abonnemangsuppgifter användas. Ett annat

alternativ är att frångå marginalkostnadsprissättningen vilket innebär att den

samhällsekonomiskt effektiva kvantiteten inte längre kan produceras.17 Det förekommer att

myndigheter tar över ägandet av verksamheten för att på så sätt kunna använda sig av en

prissättning som maximerar välfärden.18

2.2 AGENTTEORIN

I beskrivningen av den statligt reglerade spelverksamheten är även agentteorin tillämpbar. När

ägandet i ett större företag är skilt från kontrollen uppstår ofta problem. Då en huvudman låter

en agent utföra en uppgift kommer den förstnämnda att förlora en del av kontrollen över

verksamheten och agenten kan vilja utnyttja denna situation till sin egen fördel.19

Ur huvudmannens perspektiv finns det flera orsaker till varför agentens beslut eller handlande

inte alltid är optimalt. Första orsaken är att det kan finnas asymmetrisk information, vilket

visas genom att agenten har information som inte huvudmannen har. Trots försök från

huvudmannen att skaffa samma information kommer inte obalansen av information att

försvinna och agenten kan fortsätta fatta beslut som tjänar dess egenintresse. Det är möjligt att

agenten har andra mål än huvudmannens och en vilja att göra kortsiktiga vinster som inte är

gynnsamma på längre sikt. Andra orsaken är moral hazard som uppkommer då agenten har

                                                          
15 Elsässer, B, (1977) Nationalekonomi, tredje upplagan, Akademiförlaget AB
16 Carlton, D & Perloff, J M, (2000) Modern Industrial Organisation, tredje upplagan, Addison-Wesley
17 Andersson, A M & Ohlsson, O, (1995) Mikroekonomi, tredje upplagan, Akademiförlaget AB
18 Carlton, D & Perloff, J M, (2000)
19 Ibid
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information som inte huvudmannen har tillgång till. Agentens dolda ingrepp, hidden actions,

och motiv kan då vara svåra att upptäcka för huvudmannen. Huvudmannen och agenten har

endast samma mängd information till den gräns där agenten väljer en viss inriktning av

verksamheten. Därför kan huvudmannen endast se resultatet av agentens val. Tredje orsaken

till varför agentens beslut inte är optimalt är det skeva urvalet, adverse selection, som

uppkommer då huvudmannen inte känner till agentens sanna karaktär. Trots att huvudmannen

övervakar agentens arbete kan inte huvudmannen avgöra om agenten agerar optimalt. Endast

agenten har den nödvändiga informationen för att avgöra det.20 För att motverka problemet

mellan huvudmannen och agenten finns det tre sätt. Det första är att införa nya arbetssätt för

att huvudmannen lättare ska kunna övervaka agentens arbete. Detta kan exempelvis göras

genom oberoende inspektioner eller straffavgifter om inte kraven är uppfyllda. Det andra

sättet är att huvudmannen hotar att överta verksamheten om inte agenten agerar på det sätt

som huvudmannen vill. Tredje sättet är att skapa incitament för agenten att agera på det sätt

som huvudmannen anser är önskvärt. Det kan exempelvis göras genom kontrakt som skapar

samtycke mellan de två parterna.21

Ekonomisk reglering brukar kännetecknas som begränsningar av marknadsaktörernas

beteenden som grundar sig i lagstiftningen. Forskningen kring offentliga regleringar har med

tiden utvecklats och ändrat perspektiv.22

2.3 ALLMÄNINTRESSEPERSPEKTIV

Före 1960-talet var den allmänna uppfattningen bland ekonomer att staten kunde intervenera

och på så vis åtgärda marknadsmisslyckanden23. För att åtgärda marknadsmisslyckanden gav

välfärdsteorin regleringspolitiska instrument som ökade den agregerade välfärden. Utifrån

detta fanns det på så vis ett allmänintresse att regleringar skulle genomföras. Detta synsätt

kallas för allmänintresseperspektivet och i den engelskspråkiga litteraturen kallas det för ”the

public interest theory”. Detta perspektiv behandlar inte sambandet mellan de politiska

beslutsfattarna och marknadsprocessen. En reglering som är effektiv utifrån ett

                                                          
20 Griffiths, A & Wall, S, (2000)
21 Ibid
22 Hägg, G, (1997) ”Theories on the Economics of Regulation: A Survey of the Literature from a European
Perspective”, The European Journal of Law and Economics IV
23 Hägg, G, (1998) ”An Institutional Analysis of Insurance Regulation: The Case of Sweden”, Akademisk
avhandling, Lund Economic Studies 75, Lund
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allmänintresseperspektiv måste vara Paretosanktionerad eller åtminstone uppfylla Kaldor

Hicks kriteriet.24

2.4 SÄRINTRESSEPERSPEKTIV

Under 1970-talet kom allmänintresseperspektivet att ifrågasättas i allt högre utsträckning.

Orsaken till detta var att de empiriska bevisen för offentliga regleringars effektivitet var

svaga. Eftersom regleringarna var dyra och ofta ineffektiva ansågs de inte kunna justera och

förbättra marknadsmisslyckanden till en låg kostnad. Dessa faktorer ökade intresset för de

bakomliggande orsakerna till de offentliga regleringarna.25

Den teoribildning som växte fram vid denna tid benämndes som särintresseperspektivet. I den

engelskspråkiga litteraturen kallades detta synsätt för ”the special interest theory”26. Teorin

menar att regleringar kan genomföras för att tillfredsställa vissa intressegruppers önskan om

en särskild reglering som skulle vara gynnsam för dem. Det centrala i teorin är att studera

vilka som vinner respektive förlorar på att regleringen genomförs. Det är också viktigt att

undersöka hur regleringen kommer att utformas och hur fördelningen av resurser kommer att

påverkas av regleringen.27

Enligt särintresseperspektivet bestäms avgörande beslut om regleringar utifrån ett utbuds- och

efterfrågesynsätt. De politiska aktörerna utgör utbudssidan och efterfrågesidan utgörs av bland

annat industrier och intressegrupper.28 Intressegruppernas uppgift är att förmedla enskilda

individers önskemål och dessa grupper kan ses som en egen aktör i det ekonomiska

systemet.29 Den grupp som bjuder högst antas vinna och får förmånliga regleringar.30

Särintresseperspektivet ser väljare som rationellt ignoranta gentemot offentlig politik då de

har låga incitament att skaffa relevant information.31 Oviljan att informera sig beror på att

                                                          
24 Hägg, G, (1998)
25 Hägg, G, (1997)
26 Ibid
27 Stigler, G J,  (1971) ”The Theory of Economic Regulation”, Bell Journal of Economics and Management
Science, 2 (1), 3-21, i: Jaskow, P L, (red.) Economic Regulation, Edvard Elgar Reference Collection
Cheltenham, Storbritannien
28 Pelzman, S, (1993) ”George Stigler´s Contribution to the Economic Analysis of Regulation”, Journal of
Political Economy, 101 (5), 818-32, i: Jaskow, P L, (red.) Economic Regulation, Edvard Elgar Reference
Collection Cheltenham, Storbritannien
29 Andersson, P & Elsässer, B, (1997)
30 Peltzman, S, (1993)
31 Ibid
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kostnaden för detta är hög och som en följd engagerar sig inte väljarna i de politiska

besluten32.  Vid denna situation kan intressegrupperna föra ut sina budskap till väljarna33.

Intressegruppernas storlek påverkar omfattningen av friåkarproblemet och mellan dessa två

antas det råda ett positivt samband. Resultatet blir därför att små grupper lättare kan

organisera sig. När intressegruppen är stor och välorganiserad är det enklare att driva igenom

regleringar som genererar privilegier.34

Då intressegruppernas regleringar genomförs förväntas grupperna hjälpa politikerna genom

bland annat röster och bidrag. Genom att ta hänsyn till intressegruppernas önskan kan

politikerna förbättra sina chanser att bli omvalda.35

Enligt särintresseperspektivet är regleringar ett medel att omfördela resurser och till skillnad

från allmänintresseperspektivet är syftet med regleringar inte att korrigera

marknadsmisslyckanden. Då avregleringar diskuteras beror det ofta på att missgynnade

intressegrupper reagerar mot att de kostnader regleringen medför är större än den nytta den

medför.

                                                          
32 Hägg, G, (1998)
33 Peltzman, S, (1993)
34 Hägg, G, (1998)
35 Ibid
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3 DET SVENSKA SPELSYSTEMET

Sedan lång tid har det varit en dominerande idé i den svenska lotterilagstiftningen att privata

vinstintressen inte ska få styra lotterimarknaden36. Bakom lotterilagstiftningen finns det

huvudsakligen tre motiv. Det första motivet är att spel och lotterier ska utformas för att

sociala skadeverkningar ska undvikas. Ett andra motiv bakom lotterilagstiftningen är skydd

mot bedrägerier. Tredje motivet är att överskottet från spel ska gå till allmänna eller

allmännyttiga ändamål vilket innebär till staten, folkrörelserna eller hästsporten.37

3.1 AKTÖRERNA PÅ SPELMARKNADEN

Den största aktören på spelmarknaden är AB Svenska Spel som är ett statligt spelbolag. Den

aktör som är näst störst är AB Trav och Galopp (ATG) som ägs av staten och

hästsportsorganisationerna. Genom ett avtal mellan staten och ägarna av ATG formas

riktlinjerna för verksamheten och genom tillstånd från regeringen kan ATG och  AB Svenska

Spel bedriva verksamhet.38 AB Svenska Spel hade år 2000 tillsammans med ATG 76 procent

av den totala omsättningen av spelmarknaden. Folkrörelserna är också en aktör på

spelmarknaden och tillstånd till deras lotterier ges av Lotteriinspektionen eller kommunerna.

Folkrörelsernas andel av den totala omsättningen på spelmarknaden år 2000 var 18 procent.

Återstående 6 procent kommer från restaurangkasinon och varuspelsautomater,39 vilka drivs

av kommersiella vinstintressen. Vid en jämförelse från året innan ökade de statligt ägda sin

marknadsandel i kontrast till folkrörelsernas.

Den svenska spelmarknaden kan liknas vid ett monopol eftersom spel- och

lotteriverksamheten i stor utsträckning är belagd till staten och folkrörelserna. Genom

lagstiftningen finns det inte mycket regler som ger bolagen dess särställning. Däremot ges

bolagens spelrättigheter och tillstånd genom beslut av regeringen i form av 45§ lotterilagen.

”Enligt lagrummet får regeringen meddela särskilt tillstånd att anordna lotteri i andra fall och i

annan ordning än vad som anges i lagen.” 40

                                                          
36 SOU 2000:50 Från tombola till Internet – översyn av lotterilagstiftningen
37 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende, Dnr 20-01-0649
38 Proposition 1998/99:80, Kasinospel i Sverige m.m.
39 SOU 2000:9, Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden
40 SOU 2000:50, sid, 10
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3.2 SVENSKARNAS SPELUTGIFTER

Enligt Lotteriinspektionen, vars uppgift är att kontrollera lotteri- och spelmarknaden i Sverige,

ökar omsättningen på den svenska spel- och lotterimarknaden. Från år 2001 till år 2002 har

bruttoomsättningen ökat med  7,3 procent medan  nettoomsättningen endast ökat 4,0 procent.

Det slutliga överskottet minskar därmed i förhållande till omsättningen vilket visas genom att

det år 1995 uppgick till 29 procent jämfört med 24 procent år 2002.41

År 1999 uppgick omsättningen till 31 miljarder kronor vilket är en ökning med cirka tre

procent från år 1998.42 Under 2001 spelade svenskarna för cirka 33,5 miljarder kronor och

detta är en ökning med fem procent från 2000. Per invånare motsvarar det en utgift på cirka

3 760 kronor. Om spelutgifterna istället fördelas på invånare från 18 år och uppåt är utgiften

drygt 4 600 kronor per person och år. Spelandet är dock i verkligheten inte jämnt fördelat.

Enligt den svenska prevalensstudien 1997 uppgav sex procent att de spelade för mer än 500

kronor per månad och tre procent uppgav att spelade för mer än 1 000 kronor per månad.

Dessa nio procent av den vuxna befolkningen (15-74 år) svarade för över hälften, 52 procent,

av den totala spelomsättningen. Enligt Statens folkhälsoinstitut är det mer än 100 000

personer i Sverige som har någon form av spelproblem. Antalet spelberoende bedöms vara

minst 25 000 personer. 43

I genomsnitt förlorar varje person cirka 1 500 kronor per år på sitt spelande. Efter de utbetalda

vinsterna är den totala omsättningen, det vill säga det belopp som spelarna ”förlorat” på sitt

spelande, cirka 13,5 miljarder under 2001. Det svenska folket använde 2000 i genomsnitt över

tre procent av sin disponibla inkomst till spel och lotterier. Under perioden 1998-2000 har

spelandets andel av disponibel inkomst minskat något. Vid en studie av en 10-årsperod visar

det sig att försäljningens andel av disponibel inkomst har ökat och att försäljningen av spel

har ökat mer än konsumentpriserna i allmänhet har gjort. Detta innebär att svenska folket

använder mer av sin inkomst till spel än vad de gjorde för tio år sedan. Om spelandet skulle ha

ökat  samma takt som konsumentpriserna skulle spel- och lotterimarknaden 2000 endast ha

omsatt drygt 23 miljarder kronor brutto.44 I bilaga 1 ges en mer exakt beskrivning av hur

omsättningen på spelmarknaden har förändrats de senaste åren.

                                                          
41 Lotteriinspektionen, Utvecklingen på spelmarknaden, Dnr 701/2002
42 SOU 2000:9
43 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
44 Lotteriinspektionen, Statistikrapport 2000
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3.3 STATLIG INKOMSTKÄLLA

År 2001 gav spel- och lotterier i Sverige ett överskott på 8,2 miljarder kronor och detta

överskott är lika stort som det som gavs året innan. Av det totala överskottet används 4,5

miljarder kronor till att stärka statens inkomster vilket motsvarar en procent av statens totala

inkomstskatter. ATGs överskott var samma år 1,3 miljarder kronor och var en ökning med

cirka två procent från föregående år. Enligt ATGs avtal med staten har ATGs skatt ökat med

cirka 25 miljoner kronor under 2001 och uppgick till 11,3 procent av omsättningen.

Folkrörelsernas behållning var 2,3 miljarder kronor 2001 vilket var en höjning med 15

procent från föregående år.45

Under 2001 har staten fått en mindre del av överskottet från spelandet samtidigt som en större

del har gått till folkrörelserna. Anledningen till förändringen är den ökande omsättningen på

värdeautomaterna Jack och Miss Vegas vars överskott tillfaller folkrörelserna.

Tabell. Överskott i miljoner kronor från spel och lotterier för staten, folkrörelserna och trav- och galoppsporten

fördelat efter olika aktörer. Källa: Lotteriinspektionen

Aktör 2001 2000
Staten Folk-          Trav- och

rörelserna  galoppsporten
Staten Folk-

rörelserna
Trav- och
Galoppsporten

ATG 1 207 1 349 1 181 1 324
Svenska Spel 3 297 509 3 561 310
Premieobligationer 88 31
Vinstsparande 22 26
Restaurangkasino 40 96
Bingolotto 1 202 1 020
Bingo 277 280
Övriga föreningslotter 305 340
Varuspel 37
Totalt 4 566 2 293 1 349 4 895 1 987 1 324

Spelmarknaden är även betydelsefull för staten i form av arbetsgivare eftersom Svenska Spel

och ATG sysselsätter cirka 900 personer. Då Svenska Spels återförsäljare räknats bort finns

det drygt 500 personer anställda. Ytterligare 800 personer arbetar på de svenska kasinona.

Hästnäringen i Sverige som sysselsätter 40 000 personer är även beroende av inkomsterna

från ATG eftersom de finansierar trav- och galoppsporten.

                                                          
45 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
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De spelformer som får bedrivas i rent kommersiellt syfte bidrar till att skapa arbetstillfällen

inom hotell- och restaurangbranschen. Spelandet är därmed en viktig del av många olika

sektorer av samhället.46

3.4 REGERINGENS FÖRSLAG OM KASINOSPEL

I propositionen 1998/99:80 föreslog regeringen att kasinospel skulle få anordnas i Sverige och

att en kasinolag skulle införas. Regeringens förslag grundades på att Lotteriutredningen

uppskattade med hjälp av Statistiska centralbyrån att omsättningen på den illegala

spelmarknaden år 1990 var drygt 900 miljoner kronor. Denna summa motsvarade cirka 4

procent av den totala legala spelmarknaden.47 Genom att erbjuda legala internationella

kasinon, som tillåter större insatser och högre vinster än restaurangkasinon, menade

regeringen att nyrekryteringen till illegala spel borde minska. Dessutom borde samtidigt de

mer erfarna illegala spelarna påverkas av de nya möjligheterna. Ett stöd för detta argument

var att det illagala spelandet hade minskat i Finland och Danmark då legala spel erbjudits.48

En ytterligare grund för regeringens förslag gällde de ekonomiska konsekvenserna. Enligt

Lotteriutredningen skulle svensk kasinospelverksamhet av internationellt slag kunna medföra

ett årligt överskott på 200-300 miljoner kronor. Denna summa skulle betyda en viktig

inkomstkälla till staten. Uppskattningen av överskottet baserades på internationella

jämförelser och att tre stycken kasinon skulle etableras. På lång sikt skulle etableringen av

kasinon också innebära att turismen förbättras då utbudet av aktiviteter ökar. I och med att

kasinon skulle inrättas i Sverige skulle svenskarna inte längre behöva åka utomlands för att

spela. På så vis kan turistnettot förbättras.49

Enligt regeringens förslag fick tillstånd att ordna kasinospel endast ges till ett företag som i

sin helhet, direkt eller indirekt ägdes av staten. Då nya spelformer och verksamheter utvecklas

är det viktigt att kunna överblicka de sociala skyddshänseendena, konsumentintressen och

bedrägeririsker. Därmed visas statens intresse att ha kvar det nationella självbestämmandet på

spelmarknaden. Genom att tillämpa statlig kontroll över spelformer, som kan innebära risker

av social karaktär, ansåg regeringen att det skulle minska illegalt spel. På så vis borde endast

statliga koncessioner ges tillstånd till sådana spel. Därav borde det inte vara aktuellt att ge

                                                          
46 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
47 Proposition 1998/99:80, Kasinospel i Sverige m.m.
48 Ibid
49 Ibid
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tillstånd till någon annan än ett statligt företag. Genom ett statligt företag ges det även

möjlighet att genom ägardirektiv snabbt styra verksamheten för att hindra att spelarna drabbas

negativt.50

AB Svenska Spel, som är helägt av staten, är ensam om tillstånd till den svenska

kasinoverksamheten. Bakgrunden till det är att regeringen i Prop. 1998/99:80 föreslog att

detta var den bästa lösningen då förtroendet för bolaget hos allmänhet och myndigheter är

stort. Då bolaget har tillstånd att bedriva spel på värdeautomater har det gett bolaget

erfarenhet och kunskap av automatspel som är viktig att ha vid bedrivandet av kasinon.

För att kunna etablera kasinot ansåg regeringen i sitt förslag att det var nödvändigt att bolaget

anlitar erfarna operatörer som efter en tid lämnar över skötseln av kasinot till anordnaren.51

Efter att det under många år förts diskussioner om att införa kasinon i Sverige röstade den

svenska riksdagen i juni 1999 ja till att etablera statliga kasinon med internationella regler.

Förslaget om internationella kasinon vann med 189 röster samtidigt som 89 röstade emot

förslaget och 8 röster var nedlagda.52

Staten äger spelet via Finansdepartementet och Lotteriinspektionen kontrollerar spelet och

granskar att lagarna följs. Staten driver spelet via Svenska Spel. I december 1999 avgjorde

regeringen vilka orter som de första fyra kasinona skulle etableras; Malmö, Sundsvall,

Stockholm och Göteborg. Skötseln av verksamheten kring kasinona står Casino Cosmopol

för.

Enligt finansminister Bosse Ringholm har staten inget vinstintresse i de spel de erbjuder, utan

orsaken till det statliga ägandet är endast att värna om medborgarna. Överskottet från

kasinoverksamheten går idag till statskassan liksom överskottet från Svenska Spel. Det finns

ett förslag om att överskottet ska gå tillbaka till folkrörelsen men detta är inte ännu fastställt

genom riksdagsbeslut.

De svenska kasinona vill likna internationella kasinon men med skandinavisk prägel. Casino

Cosmopol erbjuder spel som exempelvis Black Jack, American Roulette, spelautomater och

                                                          
50 Proposition 1998/99:80, Kasinospel i Sverige m.m
51 Ibid
52 http://casinocosmopol.se/pl.dll?PageID=2481 2002-08-06
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Punto Banco. På vissa av kasinona finns det dessutom ett automatiskt hästkapplöpningsspel

och poker. Förutom spel finns det restauranger och barer som Cosmopol driver i egen regi. De

flesta av kasinona har öppet från 13.00 till 03.00 eller senare. Kasinona har även

underhållning av både mindre och större format och det är de lokala förutsättningarna som

avgör hur många kvällar i veckan det förekommer.

3.5 FÖRDELAR OCH NACKDELAR GÄLLANDE KASINON

Genom länder som drivit kasinon under en längre period kan det slås fast att kasinon både kan

ge en positiv och negativ effekt på samhället. De fördelar som kasinon har möjlighet att ge

kan delas in i tre grupper. Den första fördelen är den nyttoökning som ges till den person som

spelar måttligt i underhållningssyfte. Den andra fördelen är de ekonomiska vinsterna som

exempelvis skapande av arbetstillfällen, ökad turism och ekonomisk utveckling genom bland

annat stimulering av investeringar. Den tredje fördelen utgörs av intäkterna som kommer den

offentliga sektorn tillgodo. Kasinon bidrar inte endast med fördelar utan även med nackdelar

för samhället. En stor del av de negativa effekterna består av kriminalitet, och sambandet

mellan kasinon och kriminalitet har fått stor uppmärksamhet. Kostnaderna för kriminalitet

består av exempelvis ökade poliskostnader som beror på det ökade behovet av polis i

spelområdet. När de sociala kostnaderna ska uppskattas ska inte endast hänsyn tas till denna

kriminalitet i kasinots omgivning utan det är även möjligt att kriminaliteten minskat på andra

håll. På så sätt kan kasinot medföra en omlokalisering av brottsligheten.53

En annan grupp av sociala kostnader är företags- och anställningskostnader som innefattar

kostnader för minskad produktion förlorad tid och arbetslöshet. Många av spelmissbrukarna

förlorar sina arbeten och för arbetsgivaren innebär detta stora kostnader. En del av spelarna

spelmissbrukarna går i konkurs på grund av sitt spelande och dessa spelare löper högre risk

för självmord än den resterande allmänheten. Det finns även sjukdomar som är relaterade till

spelande som exempelvis depression. Många kostnader på grund av sjukdomar bärs av

spelaren  en de kan också vara resurskrävande när vård krävs såsom terapi och andra

behandlingar. Det finns även familjekostnader som rör skilsmässa och barnen som påverkats

som är relaterat till spelmissbruk. När resurser krävs för att sköta dessa ärenden genom

socialtjänsten går andra delar av samhället miste om dessa resurser.54

                                                          
53 Grinols, E L & Mustard D B, (2001) ”Business Profitability versus Social Profitability: Evaluating Industries
with Externalities, The Case of Casinos”, Managerial and Decision Economics, 22(1-3), 143
54 Ibid
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Det förekommer att personer som är spelmissbrukare stjäl eller lånar pengar från personer i

sin omgivning för att kunna spela. Dessa missbrukade pengar kan också ses som en kostnad

för de personer som inte spelar. För att försöka att få ett grepp om hur stora de sociala

kostnaderna på grund av problemspelare kan tänkas vara har det genomförts internationella

studier. Denna kostnad inkluderar direkta kostnader som uppstår genom bland annat

behandling av spelmissbrukare och indirekta kostnader som exempelvis frånvaro från arbetet

och kostnader för kriminalitet. Uppskattningen för kostnaderna varierar mellan 130 000

kronor och 350 000 kronor per person och år. Enligt den nationella undersökningen i USA

framkom en mycket lägre siffra, cirka 12 000 kronor årligen för varje spelberoende och

ungefär 7 000 kronor per problemspelare. Vid en applicering av den amerikanska beräkningen

till Sverige och det skattade antalet spelberoende och problemspelare blir de årliga

kostnaderna cirka 323 miljoner kronor. Orsaken till att kostnaderna blir så höga är bland annat

att spelarna som har problem med sitt spelande och de som är i riskzonen till att bli

spelberoende är så pass många att de utgör en större samhällsekonomiskkostnad än de som

redan är spelberoende.

Den årliga kostnaden för det totala antalet personer med spelproblem i USA har beräknats

kunna uppgå till 40 miljarder kronor. Om övriga troliga kostnader också inkluderas kan

summan sträcka sig till 50 miljarder kronor årligen.55 Det har även gjorts beräkningar i

Australien, som är en spelmarknad där det både finns statligt styrda spel och privata aktörer56,

vilka har visat att samhällskostnaderna för spel var mellan åtta och 28 miljarder kronor

årligen. Eftersom Australien har dubbelt så många invånare som Sverige skulle detta innebära

en kostnad mellan fyra och 13 miljarder kronor årligen för den svenska samhället.57 År 2002

satsades det i Sverige ungefär fyra miljoner kronor på preventivt arbete mot spelberoende 58.

3.6 DEN POLITISKA BAKGRUNDEN

Innan beslutet togs att införa internationella kasinon var oenigheten stor inom riksdagen och

likaså inom de olika partierna. För att spegla några av de åsikter som finns kan Moderaterna,

Vänsterpartiet och Socialdemokraternas synpunkter belysas.

                                                          
55 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
56 Prodictivity Commission, Australia´s Gambling Industries, Inquiry Report Volume 1: Report No. 10
57 Ibid
58 http://www.svt.se/granskning/reportage.asp?S=2913&A=2913 Sveriges Television, Uppdrag Granskning,
2003-03-13
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Moderaterna menar att kasinon inte ska vara statsägda. Redan före invigandet hade Svenska

Spel en marknadsandel på drygt 40 procent av spel- och lotterimarknaden. I och med

etableringen av kasinon menar moderaterna att denna nivå kan stiga till närmare 50 procent.

Gunnar Axén (m), moderaternas talesman i spel- och lotterifrågor hävdar att detta är olyckligt

eftersom spel- och lotterimarknadens privata och ideella krafter trängs tillbaka. Likaså menar

han att föreningslivets intäkter till 90 procent består av spel- och lotterier från ideella och

privata spelanordnare. Resterande 10 procent kommer från Svenska Spel. Axén hävdar

därmed att föreningslivet kommer att förlora viktiga intäktskällor samtidigt som staten blir

den stora vinnaren i form av ökade medel till statskassan.59

Dessutom menar han att spelmonopolet missgynnar spelarna. Genom den låga konkurrensen

begränsas vinstnivåerna och andelen av satsat kapital som går tillbaka till spelarna. Den bästa

lösningen är därför menar han att införa en etableringsrätt för kasinon och andra spelformer

för att föreningslivet och andra skulle kunna skapa en fungerande marknad som både gynnar

föreningslivet och spelkonsumenterna.60

Till skillnad från moderaterna anser Vänsterpartiet att dagens system är bra eftersom

verksamheten för med sig många problem. Däremot anser de att det är fel att använda den

nuvarande omfattningen av reklam. Då det gäller internationella kasinon i Sverige röstade

Vänsterpartiet emot beslutet och de är kritiska till att starkt beroendeframkallande spelformer

såsom Jack Vegas automaterna blivit så vanliga. Enligt Vänsterpartiet bör kopplingen mellan

spel på värdeautomater och barn- och ungdomsverksamhet brytas. Förslaget från partiet är att

vinsten från spelföretagen istället borde gå in i statsbudgeten samtidigt som staten ger ett

kontinuerligt och fast bidrag till idrotten. Enligt Vänsterpartiet borde föreningslivet få en

större del av spelmarknaden vilket de menar skulle ge fler arbetstillfällen. De menar dock inte

att föreningslivet ska ta över de nationella spelen.61

Enligt Gunilla Wrede, (s) utskottssekreterare, anser socialdemokraterna att det är bra med det

statliga spelmonopolet och att de kasinon som öppnats i Sverige bedrivs i Svenska Spels regi.

Någon politisk konflikt tycker hon inte att det finns i denna fråga.62

                                                          
59 http://www.moderat.se/includes/print.asp?ArtID=1306 Kasinon ska inte vara statsägda, Pressmeddelande
2003-05-13
60 Ibid
61 http://www.vansterpartiet.se/PUB_Kultur/8515.cs Faktablad: Spel - på gott och ont, 2003-05-13
62 Gunilla Wrede (s) utskottssekreterare, E-brev 03-05-20
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3.7 DEN INTERNATIONELLA KONKURRENSEN

3.7.1 INTERNET

Spelmarknaden växer varje år och det blir en allt tydligare förskjutning från lotterier till

kasinon, automatspel och spel med underhållningsvärde. Den tekniska utvecklingen har

bidragit till att det går att spela via nya spelformer via Internet. Då marknaden för spel på

Internet karaktäriseras av låga barriärer för inträde och blygsam juridisk reglering har

spelindustrin vuxit och konkurrensen ökat63. Enligt det börsnoterade spelbolaget Boss Media

fanns det år 2001 ett 20-tal bolag som erbjöd helhetslösningar för kasinoverksamhet på

Internet. Dessa internationella bolag arbetar inte efter de regler och restriktioner som gäller

för de svenska legala spelbolagen.64 Dessutom fanns det ett 100-tal som tillhandahöll någon

produkt eller tjänst relaterad till kasinoverksamhet på Internet. Under senare år har

webbplatser som erbjuder spel mångdubblats. Enligt Boss Media fanns det år 2001 cirka

2 000 webbplatser som erbjöd någon form av spel på Internet utav dessa var cirka 1 200

Internetkasinon. AB Svenska Spel hävdar att de flesta av dessa webbplatser drivs av

privatpersoner eller bolag som inte fått något speltillstånd i någon större stat. Därför är de

istället registrerade i små länder som inte håller sig till de internationella reglerna om att spel

inte är tillåtet över gränserna.

Enligt AB Svenska Spel har en uppskattning gjorts som visade att svenskar år 1998 spelade

för ungefär 100 miljoner hos utländska spelbolag, och av denna summa får inte den svenska

staten någon skatt. Internet har på så vis gjort det svårare att upprätthålla de nationella

monopolen. På samma sätt har konkurrensen ökat mellan olika spelarrangörer och mellan

spelbranschen och underhållningsvärlden som till exempel frågesportprogram i TV med höga

kontantvinster.65

Enligt det oberoende konsultföretaget Datamonitor66  kommer tillväxten för spelindustrin på

Internet fortsätta att öka. Enligt företagets bedömning kommer antalet spelare på Internet år

2005 att uppgå till 15 miljoner till skillnad från 7 miljoner år 2001. En liknande bedömning

har gjorts av det oberoende företaget The River City Group67 som hävdar att antalet spelare på

                                                          
63 Boss Media AB, Årsredovisning 2001
64 Statens Folkhälsoinstitut
65 AB Svenska Spel, Verksamhetsberättelse 2001
66 Datamonitor är ett brittiskt bolag som arbetar inom management consulting och erbjuder analyser inom
exempelvis informationsteknologin
67 The River City Group är ett amerikanskt bolag som erbjuder information och analyser inom spelområdet
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Internet redan år 2004 kommer att uppgå till 15 miljoner. Trots att dessa prognoser skiljer sig

åt nominellt visar de båda på en årlig tillväxttakt på 30-50 procent för den totala branschen

mellan 2001 och 2004.68

Anledningen till att spel på Internet troligtvis kommer att öka ytterligare är att antalet

Internetanvändare ökar, samtidigt som kunskapen om möjligheten att kunna spela via Internet

ökar. Dessutom har de regleringar som genomförts och den ökade kontrollen från staten

bidragit till att synen på Internetspel blivit mer positiv.69 Ytterligare en anledning till de

utlandsbaserade spelens framgång är att de ofta erbjuder högre odds än Svenska Spel vilket

lockar många kunder att spela via Internet. Genom att kunderna jämför de olika oddsen70 hos

bolagen väljer de var de ska spela. De statliga spelen ger i genomsnitt tillbaka 50 kronor på

varje spelade hundralapp. Vid en konkurrensutsatt marknad får kunderna istället tillbaka 90

kronor på varje spelade hundralapp. För att bemöta den ökade konkurrensen har Svenska Spel

diskuterat om oddset ska ökas. Idag har de statliga bolagen ungefär 25 procent av marknaden

på Internet men då erbjuder de inte lika många spel som deras konkurrenter. Den hårda

konkurrensen i Internetspelverksamheten kommer leda till att vinstmarginalerna minskar

vilket kan leda till att många av de svagare företagen slås ut på marknaden.71 För att kunna

konkurrera med de utländska spelbolagen satsade den svenska spel- och lotterimarknaden

under år 1999 cirka 850 miljoner kronor på marknadsföring inklusive sponsring.

Bland ett par tusen spelsajter är det framförallt de tre bolagen Ladbrokes, Unibet och Expekt

som tagit upp kampen med ATG och svenska Spel om de svenska spelarna. Brittiska

Ladbrokes är världens största vadslagningsföretag som har 15 000 anställda och en

årsomsättning på cirka 50 miljarder kronor varav ungefär 4 miljarder är från spel över

Internet. Ladbrokes grundades 1886 och ingår i Hiltongruppen som äger och driver Hilton

Hotels och den svenska hotellkedjan Scandic. Samtidigt äger de sportsajten Sportal.nu och år

2001 öppnade Ladbrokes kontor i Sverige.72

                                                          
68 Boss Media AB, Årsredovisning 2001
69 Ibid
70 Odds är ett tal som multipliceras med spelarens insats för att räkna ut hur mycket som ska betalas ut tillbaka
om spelaren tippar rätt. Oddset baseras på sannolikheten för att det ska inträffa. För att räkna ut oddset för
utfallet divideras 1 med sannolikhet uttryckt i ett decimaltal. Ju högre sannlikhet desto lägre odds. Ett exempel är
om man tror att det är 50 procents chans att något inträffar så blir oddset 1/0,5 = 2. Därefter inför spelarrangören
en marginal i oddset. Vid 20 procents marginal blir det slutliga oddset 2(1-0,2) = 1,6. Om spelaren satsat 100
kronor blir vinsten 100*1,6 = 160 kronor.
71 Boss Media AB, Årsredovisning 2001
72 Göteborgs-posten 2003-02-15
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År 1999 grundades Expekt.com Limited i London och bolaget finns idag i cirka 15 länder.

Fram till november 2000 drevs verksamheten från London och därefter öppnades bolagets

kontor på Malta och spellicens finns både i Malta och Storbritannien. Årsomsättningen var

2001 över 500 miljoner kronor.73

Unibet är ett utländskt spelbolag som ingår i en internationell koncern vars moderbolag är

Unibet Group Plc i Storbritannien. Koncernen ägs av mer än 80 olika aktieägare varav de

flesta är från Storbritannien, Sverige, Belgien och Nederländerna. 1998 fick Unibet licens att

driva spelverksamhet och två år senare fick Unibet International som är ett dotterbolag till

Unibet liknande licens på Malta. Koncernen omsatte under förra året cirka 1,5 miljarder

kronor. Förra året spelade svenskarna för uppskattningsvis två miljarder på utländska

spelbolag.74

För tillfället finns det inte några svenska kasinosajter eftersom lagen säger att operatören

måste vara en ideell förening för att starta Internetkasino med servern på svensk mark. Även

en ideell förening har svårt att få tillstånd att starta ett eftersom begränsningen av online-

kasinon anses minska spelmissbruket. Svenska Spel har inga tankar på att starta ett online-

kasino men de har just köpt en spelmotor av Boss Media för en online-satsning. Tanken är att

spelarna vid denna sajt ska kunna skrapa trisslotter. På grund av lagstiftningen måste hälften

av pengarna gå tillbaka till spelarna när det gäller kasinon och det innebär att kasinon inte är

lika intressanta som andra spel som Svenska Spel redan är stora på. Kasino Cosmopol har

dock en sajt där kasinospel erbjuds, men den är mer som en kasinoskola.75

Genom de utländska spelbolagen utmanas den svenska spelpolitiken. Detta beror på att stora

penningsummor försvinner ur landet som annars skulle ha satsats via de svenska bolagen och

på så vis kommit staten, hästsporten och folkrörelsen tillgodo. Samtidigt ska vinster på

utländska spel och lotterier enligt svensk skattelagstiftning deklareras som inkomst av kapital

och därför beskattas med 30 procent.

                                                          
73 Göteborgs-posten 2003-02-15
74 Ibid
75 AB Svenska Spel, Verksamhetsberättelse 2001
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För att göra det möjligt att möta den hårdnande konkurrensen från Internet har det föreslagits

att villkoren ska förändras till att bli mer lika de utländska aktörernas. Det har föreslagits en

höjning av vinstandelstaket till 55 procent för lotterier. Enligt Lotteriinspektionen är riskerna

med en sådan utveckling ett lägre nettoöverskott och ett ökat spelberoende.76

3.7.2 KASINON I USA

Ökningen av kasinon i USA under de tre senaste årtiondena har grundats på att staten och de

olika nationella regeringarna har släppt deras tidigare regler och bestämmelser som begränsat

kasinoverksamhet. Kasinoindustrin har sedan slutet av 80-talet endast funnits i Nevada och

Atlantic City. År 1990 fanns det kasinon i 20 kommuner inom USA varav de flesta befann sig

i Nevada och New Jersey. Idag har verksamheten spridits till ungefär 200 kommuner i 33

stater. Ökningen av kasinon beror på den förändrade lagen och de regleringar som

genomförts.77 Nevada utgör en mycket konkurrensutsatt kasinomarknad och här finns det en

regleringsapparat som övervakar den marknadsstyrda kasinoindustrin.

För att få tillhandahålla kommersiella speltjänster i Nevada krävs det en licens från State

Gaming Control Board. Kraven som måste vara uppfyllda för att få en licens i Nevada är att

uppnå villkoren för ett tillstånd samt att ha tillgång till en viss finansiell summa. En

oinskränkt spellicens tillåter licensinnehavaren att driva spelapparater och bordspel och annan

service. Lokala förordningar kan dock begränsa storlek och lokalisering. 1998 fanns det över

400 spellicenser i Nevada av vilka 230 gav en årlig spelintäkt på 1 miljon dollar eller mer.

Enligt Folkhälsoinstitutet har amerikanska undersökningar visat att 15 procent av den totala

omsättningen på spel kom från personer med spelproblem. En annan undersökning visade att

30 procent av kasinoomsättningen och 27 procent av spelet på automater kom från

problemspelare eller spelberoende.78 I USA består lotteristaternas intäkter till 2,2 procent av

intäkterna från lotterierna. Detta motsvarar ungefär en tiondel av omfattningen av den totala

försäljningen eller intäkterna från inkomstskatten.79

1997 var totalomsättningen av spel i USA US$ 639 miljarder vilket motsvarar drygt 5 000

miljarder svenska kronor. Spelarnas nettoutgifter var vid samma tid ungefär US$ 51 miljarder

                                                          
76 Lotteriinspektionen, Statistikrapport 2000
77 Grinols, E L & Mustard D B, (2001) ”Management and Information Issues for Industries with Externalities;
The Case of Casino Gambling”, Managerial and Decision Economics, 22(1-3), 1
78 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
79 Grinols, E L & Mustard D B, (2001)
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som i svenska kronor var drygt 400 miljarder. Vid en jämförelse med året innan har

nettoutgifterna ökat med över sex procent och om denna siffra fördelas på varje vuxen

amerikan motsvarar det i medeltal US$ 255 och i svenska kronor ger det drygt 2 000. Enligt

Folkhälsoinstitutet har de aktiviteter som kräver pengar rangordnats och då kom spel på andra

plats. På första plats kom tekniska produkter och på tredje plats kom dagligvaror och

kapitalvaror. Det spel som hade den högsta omsättningen var kasinon vars omsättning var

högre än alla övriga spel tillsammans. En del av de övriga spelen var i fallande rangordning;

spel som sköttes av indianer, lotterier, hästspel, videolotterier, välgörenhetsspel och

hundkapplöpningar.

Enligt Folkhälsoinstitutet har en studie av spel och spelproblem i USA visat att 85 procent av

den vuxna befolkningen någon gång satsat pengar på spel medan 63 procent hade gjort det

under det senaste året. Omfattningen av spelande varierar mellan olika delstater och

tidpunkter.80 I många delstater i USA är de förebyggande åtgärderna mot spelberoende

finansierade genom  en avgift på spelandet som uppgår till cirka en procent av

spelomsättningen.81

Moderna kasinon i Las Vegas har ofta en utpräglad byggnad och design. Mycket pengar och

tid spenderas på utformningen av kasinon. Ett exempel är hotellkasinot Bellagio i Las Vegas

som kostat två miljarder kronor och som är byggt som ett renässansslott. De flesta miljöer i

kasinon stimulerar, överväldigar och förvillar spelaren för att få den att spela längre, oftare

eller snabbare. Ofta används klockor, visselpipor, speglar, strålkastarljus och rasslande

maskiner för att egga spelarna. Enligt en undersökning kallad South Carolina sa 34,4 procent

att de blev uppmuntrade att spela längre och oftare då de befann sig i en spännande miljö.82 I

spellokalerna är det samtidigt tillåtet att röka och dricka alkohol.

Många kasinon i Las Vegas har blivit en semesterort där det finns shoppingcenter,

nattklubbar, restauranger, konserthallar och nöjesparker för barn. Genom att erbjuda denna

service vill bolagen få ett ökat antal spelare samtidigt som de ska stanna längre.

                                                          
80 Statens Folkhälsoinstitut, Spel och spelberoende i Sverige
81 Statens Folkhälsoinstitut, Förslag till handlingsprogram för att motverka spelberoende
82 Quinn, F L, (2001) ”First Do No Harm: What Could be Done by Casinos to Limit Pathological Gambling”,
Managerial and Decision Economics, 22 (1-3), 133
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3.7.2.1 HARRAH´S ENTERTAINMENTS

Traditionellt sett har konkurrensfördelen inom spelindustrin baserats på att erbjuda den största

och mest pråliga anläggningen. Harrah´s Entertainments kasino i Akchin  i Arizona har en

annan filosofi som går ut på att koncentrera sig på genom att se till vilka kunderna är, varför

de besöker Harrah´s och hur de uppmuntras att komma oftare. Detta bolags fördel gentemot

konkurrenterna är att de har en databas över sina 25 miljoner kunder med detaljerad

information över namn, ålder, adress och ekonomisk samt social profil. Genom databasen kan

Harrah´s beräkna hur mycket intäkt varje kund kan ge. Dessutom har bolaget ett program som

ingen av de konkurrenterna har vilket kallas Total Rewards Loyalty Programme. Programmet

visar hur ofta en kund besöker kasinot, när de kommer och hur mycket de spelar för.

Information ges även för om kunden vinner eller förlorar och vad de äter till middag. Med

hjälp av dessa data kan Harrah´s ge kunderna erbjudanden som är skräddarsydda till varje

individ.83

3.7.3 KASINON I STORBRITANNIEN

Det finns tydliga likheter mellan expansionen av kasinon i USA och andra länder. Fram till

1968 var kasinon förbjudna i Storbritannien och det var först när Gaming Act skapade en

lagändring som innebar att kommersiellt spel fick drivas under strikt kontroll som kasinon

uppkom.

För att driva ett kasinospel krävs det en licens. Innan en licens kan ges ut måste den som

ansöker ha ett certifikat från Gambling Board for Great Britain. Endast de som anses vara

lämpliga och som tillmötesgår Act får denna licens.84

I maj 2002 tillät Gaming Board kasinokunderna att konsumera alkohol på spelavdelningen

och i juli 2002 beslöt regeringen att kasinon ska få erbjuda live underhållning85. Orsaken till

det tidigare förbudet är att underhållning i hög grad skapar en förhöjd atmosfär och stämning.

Av samma anledning var det inte heller tillåtet med alkohol på spelavdelningen. För att

motivera spelarna erbjuder kasinona belöningar till de högt värderade kunderna. Dessa

belöningar kan bestå av gratis måltider eller erbjudande om skjuts hem efter en kväll på

                                                          
83 Financial Times 2002-10-11 IT and horsepower are a winning formula
84 www.gbgb.org.uk/index.html Gambling Review Body, Department for Culture, Media and Sport, 2003-08-02
85 www.culture.gov.uk/gambling_and_racing/gaming.htm , Department for Culture, Media and Sport, 2003-11-
16
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kasinot. Till skillnad från Las Vegas där spelare även kan få lojalitetspoäng genom att ingå i

ett lojalitetsprogram som exempelvis ger rabatt i olika lokala butiker, reserverade parkeringar

och förtur i kö till hotellet och restauranger erbjuder kasinon i Storbritannien inte lika mycket

belöningar. Ännu en skillnad från Las Vegas är att kasinon i Storbritannien inte är av typen

semesterkasino.

Den brittiska spelregleringen är under reformering men ännu har inte samtliga planerade

åtgärderna införts. Reformeringsplanerna berör online-spel men även bland annat kasinospel.

Planen innebär att kasinona inte längre behöver fungera som privata klubbar med ett

obligatoriskt tidsintervall mellan tidpunkten för medlemskap och första kasinobesöket.

Dessutom behöver inte kasinona vara begränsade till vissa geografiska områden och det

behöver inte finnas en uttalad efterfrågan på kasinospel för att ett kasino ska få etableras.

Kasinona ska även få erbjuda vadhållning och bingo samtidigt som marknadsföring blir

tillåten. Spelautomater blir även tillåtna i stort antal. Det har föreslagits att den minsta tillåtna

bordsspelytan ska vara cirka 440 kvadratmeter eftersom det hindrar uppkomsten av många

små kasinon som är svåra att reglera och skulle kunna leda till ökat problemspelande. Genom

reformeringsplanerna tros de brittiska kasinonas konkurrensförmåga öka och regeringen anser

att förändringarna kommer att ge konsumenterna ett ökat utbud. Regeringen förutsätter även

att marknaden kommer att avgöra hur många kasinon som etableras, var de placeras, vilken

karaktär de får och hur stora de kommer att bli.86

                                                          
86 Lotteriinspektionen, Utvecklingen på spelmarknaden
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4 ANALYS

I detta kapitel kommer regleringen av den svenska spelmarknaden analyseras med hjälp av

välfärdsteori och agentteori. Därefter följer en diskussion om de offentliga motiven kring

regleringen och tillsist analyseras regleringen utifrån särintresseperspektivet.

4.1 REGLERINGEN UTIFRÅN EKONOMISK TEORI

För att förklara regleringar av spelmarknader kan olika ekonomiska teorier användas.

Välfärdsteorin menar att marknadsmisslyckanden är ett motiv till att reglera och skapa

ekonomisk effektivitet.

Ett marknadsmisslyckande kan vara ett naturligt monopol. Den statliga spelverksamheten kan

ses som ett naturligt monopol eftersom det finns stordriftsfördelar i information och

kontrollen av verksamheten vilket motverkar kriminaliteten kring spel. I detta fall råder det

dock inte några betydande hinder för att starta en spelverksamhet.

Regleringen av spelverksamheten kan även förklaras av att spelandet ger negativa externa

effekter i form av sociala skadeverkningar. Detta faktum är ett av motiven till

lotterilagstiftningen. Spelande leder för en del människor till ett spelberoende vilket i sin tur

ger kostnader för samhället. Dessa kostnader avspeglas inte genom priset för spel utan de

vältras över till olika delar av samhället. Därmed är priset för att få spela lägre än vad det

borde vara.

Motivet till regleringen av den statliga spelverksamheten och dess fördelar kan även ses

genom agentteorin som menar att verksamheten drivs optimalt om uppdragsgivaren på samma

gång är utföraren eller agenten. Det medför att det inte uppkommer asymmetrisk information

och besluten som fattas är baserade på vad som gynnar verksamheten på lång sikt. Därmed

mildras problemet med kortsiktiga beslut som gynnar ett egenintresse. På samma sätt undviks

moral hazard och risken för dolda ingrepp. Genom att staten driver spelverksamheten minskar

risken för adverse selection. Om spelet avregleras skulle risken för tvivelaktiga spel och

arrangörer troligtvis öka eftersom verksamheten kan styras av personer vars karaktär kan

ifrågasättas. Detta skulle i sin tur kunna leda till ökad grad av bedrägerier. Ett av motiven till

lotterilagstiftningen är att genom regleringen minska de bedrägerier som kopplas samman

med spel. Genom agentteorin ges motivet stöd eftersom problemet med adverse selection
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minskar då en reglering av detta slag införs. Agentteorin menar likväl som teorin om ett

naturligt monopol att bedrägerierna och annan kriminalitet minskar då spelverksamheten

regleras.

4.2 DISKUSSION OM OFFENTLIGA MOTIV

4.2.1 SATSNING PÅ SPEL

Det finns ett positivt samband mellan antalet spelberoende och spelbolagets marknadsföring.

För att kunna konkurrera med de utländska spelbolagen har den svenska spel- och

lotterimarknaden under 1999 satsat cirka 850 miljoner kronor på marknadsföring inklusive

sponsring. Faran med detta är att fler personer lockas till att spela. Genom att det satsas så

stora summor på marknadsföring kan det ifrågasättas om svenska folket endast är måttligt

intresserat av spel och att reklamen krävs för att skapa ett intresse för spel. Svenska Spels

diskussion om att öka oddset kan ses som ett underligt ställningstagande eftersom det med

stor sannolikhet skulle leda till ett ökat spelande och därför inte följer det statliga spelmotivet

att minska de negativa effekterna. Det råder ett nästan självklart samband att ju större utbud

och snabbare spel desto farligare är spelen.

Det kan ses som motsägelsefullt att ett motiv för lotterilagstiftningen är att begränsa negativa

sociala effekter av spelandet samtidigt som marknadsföringen av spel är så omfattande.

Marknadsföringen finns bland annat i tidningar och TV och ibland kan reklaminslagen anses

vara tveksamma med tanke på lagstiftningens motiv. Samtidigt är en del av de spel som ingår

i det statliga spelbolagets utbud mer beroendeframkallande än andra spel. Svenska Spel menar

att de inte marknadsför de mest farliga och beroendeframkallande spelen. Detta kan dock

ifrågasättas eftersom kasinon som till stor del består av automatspel, som är välkända för att

snabbt leda till beroende, marknadsförs genom att det redogörs vilka spel som finns där.

Försök görs även att få mer kunder genom att tala om vilken underhållning som erbjuds för

tillfället.

Trots att den främsta orsaken till regleringen är att skydda medborgarna finns det mer än 100

000 personer i Sverige som har problem med sitt spelande och minst 25 000 har allvarliga

problem. Genom att så många människor har drabbats av det statligt styrda spelet kan det

tyckas tveksamt om staten har lyckats att uppfylla sitt motiv. Ett problemspelande eller

spelberoende innebär flera negativa sociala effekter. En följd av ett överdrivet spelande kan

vara olika stressrelaterade sjukdomar och psykiska symtom. I och med att personer med
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spelproblem löper större risk att förlora sitt arbete påverkas ofta en mängd personer i

problemspelarens närhet.

Ännu mer motsägelsefull tycks lotterilagen vara då en ytterst liten del av intäkterna satsas på

problemspelarna vilket tyder på att staten egentligen inte är särskilt intresserat av att motverka

de skadliga effekter deras produkter och tjänster ger upphov till. Genom att jämföra stödet

som ges till missbrukarvården med det som ges till de personer som har spelproblem kan

kostnaderna för beroende skattas. De internationella erfarenheterna tyder på att cirka tre

procent av de personer som lider av spelproblem söker hjälp om det finns sådan. I Sverige

skulle därmed cirka 1 000 till 1 500 personer behöva kvalificerad behandling och ytterligare

cirka 10 000 personer skulle behöva begränsade stödinsatser. Idag finns det dock endast 30

platser i slutenvård som är vikta för spelberoende och endast tio platser finns för öppenvård.

Alla dessa platser tillhandahålls av privata alternativ.

Vid en jämförelse med vårdinsatserna för alkohol- och narkotikamissbrukare fanns det på

1990-talet cirka 8 000 platser för strukturerad dagvård eller skyddat boende. De totala

vårdinsatserna berörde i genomsnitt 38 000 missbrukare och de kommunala kostnaderna för

missbrukarvården var årligen 2,5 miljarder kronor. Om alla kostnader för spel räknas samman

är frågan om spel i slutändan är en lönsam affär för staten. Enligt Folkhälsoinstitutet är det

svårt att uppskatta de samhälleliga kostnaderna som beror av spel och kasinon. När

spelberoende människor ska vårdas behövs det arbetskraft och kapital vilket medför en

samhällsekonomisk kostnad. Om dessa människorna inte behövde vård skulle resurserna

kunna användas på annat sätt. Eftersom det finns en uppenbar risk att spelberoendet kommer

att öka i och med kasinon och utökningen av den övriga spelmarknaden kommer likväl de

samhällsekonomiska kostnaderna att öka. Även de privatekonomiska kostnaderna är osäkra

eftersom de är svåra att uppskatta. Den som är spelberoende är som vilken missbrukare som

helst eftersom han struntar i arbete och familj för att kunna fortsätta spela. Då arbetet

försummas leder det till produktionsbortfall vilket även kan ses som en samhällsekonomisk

kostnad. Det lidande och obehag som spelet ger kan ses som en ”humanitär kostnad”.

4.2.2 UTLÄNDSKA KASINON

Om staten har som mål att minska de skadliga effekterna av spel kan det tyckas märkligt att

det i de internationella kasinona är tillåtet med barer och underhållning eftersom det skapar en

ohämmad och förhöjd stämning. Dock skiljer sig de svenska kasinona från de amerikanska.
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Detta ses genom att de amerikanska kasinona är placerade utanför städerna och är mycket

inriktade på att uppmana spelarna att spela oftare och mer. I jämförelse med det svenska

förhållandet syftar de amerikanska kasinona till att få deras kunder att spendera så mycket tid

och pengar som möjligt.

För att motivera spelarna erbjuder kasinona i Storbritannien belöningar till de högt värderade

kunderna. Dessa belöningar kan bestå av gratis måltider eller erbjudande om skjuts hem efter

en kväll på kasinot. Till skillnad från Las Vegas där spelare även kan få lojalitetspoäng genom

att ingå i ett lojalitetsprogram som exempelvis ger rabatt i olika lokala butiker, reserverade

parkeringar och förtur i kö till hotellet och restauranger erbjuder kasinon i Storbritannien inte

lika mycket belöningar. Ännu en skillnad från Las Vegas är att kasinon i Storbritannien inte är

av typen semesterkasino.

Den omsättning och spelförluster som råder i USA kan appliceras på Sverige. Genom att

USAs befolkning är ungefär 29 gånger större än den Sveriges kan USAs siffror delas med 29

och på så sätt kan en uppskattning ges av hur stor omsättning och spelförluster skulle vara i

Sverige om liknande reglering skulle gälla i Sverige. Vid beräkningen framkommer att

Sverige skulle haft en totalomsättning på ungefär 172 miljarder kronor och spelutgifter på 14

miljarder. Orsaken till att USAs siffror är högre än Sveriges beror på att det där finns fler

spelmaskiner och att spelarna ges en högre utdelning.87 När de svenska nettoutgifterna

fördelas på varje vuxen svensk ger det knappt 1 700 kronor per år. Vid en jämförelse med

motsvarande amerikanska belopp, 2 000 kronor per år, visar det att skillnaden inte är

överväldigande trots att regleringarna skiljer sig åt.

En annan officiell anledning till att införa kasinon har varit att turismen på så sätt förbättras

samtidigt som svenskarna inte behöver åka utomlands för att spela på kasino. Det kan tyckas

tveksamt om turismen kommer att förbättras på grund av kasinona eftersom de personer som

besöker Sverige troligtvis inte gör det för att få spela. Om syftet med resan skulle vara att få

spela på kasino skulle turisterna med större sannolikhet åka till Las Vegas som har fler

kasinon och en längre speltradition. Likaså är det svårt att tänka sig att svenskarna kommer att

                                                          
87 Statens Folkhälsoinstitut, Spel och spelberoende i Sverige
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sluta åka utomlands för att spela eftersom det trots allt är skillnad mellan de svenska och

utländska kasinona.

4.2.3 ÖVERSKOTT FRÅN SPEL

Den officiella förklaringen till den legala spelmarknaden och de statliga kasinona är att den

illegala spelmarknaden på så sätt skulle minska och att de skulle ge ett välkommet bidrag till

statskassan. Det är enligt min åsikt tveksamt om det går att konkurrera ut illegalt spel

eftersom de då lockar med bättre odds. Genom att erbjuda legala spel lär sig folk att spela och

på så sätt skapas en marknad för illegalt spel. Det sistnämnda motivet kan tyckas vara det

mest angelägna och det dolda motivet. Anledningen till detta är att bildandet av kasinon inte

har vuxit fram eftersom det har varit ett önskemål från allmänheten utan det kan istället ses

som att staten har sett en ny möjlighet till inkomstkälla. Den svenska spelpolitiken syftar i

första hand till att värna om folkhälsan men eftersom de spel som finns i kasinon till stor del

är mycket beroendeframkallande kan det anses vara underordnat betydelsen av att spelen ska

ge inkomster till staten. Ytterligare anledning är att amerikanska undersökningar visat att

ungefär en tredjedel av kasinoomsättningen kom från problemspelare eller spelberoende.

Då det gäller automatspelen som finns på varje kasino står dessa maskiner för 67 procent av

den totala omsättningen och är därför betydelsefulla för Svenska Spel. Sammanlagt står de för

cirka 10 procent av den totala omsättningen på spel i Sverige vilket i tal motsvarar drygt 100

miljoner kronor i omsättning varje vecka. Överskottet från Jack Vegas vilket 2001 var 430

miljoner kronor gick till barn- och ungdomsverksamhet. Eftersom dessa spel har så pass hög

omsättning är de mycket viktiga för den svenska välfärden och trots dess förmåga att skapa

spelproblem får de vara kvar. Intäkterna från spelet som ges till statskassan behöver inte ses

som en samhällsekonomisk intäkt utan en transferering från konsumenter till statskassa.

Spelet ger även sysselsättning som inte heller behöver ses som en samhällsekonomisk intäkt

eftersom det är en kostnad att anlita arbetskraft. Om inte den statliga spelverksamheten fanns

skulle denna arbetskraft kunna göra nytta i andra verksamheter. På samma sätt som den

sittande regeringen blir beroende av intäkter från spel för att finansiera betydelsefulla

verksamheter har även i flera länder kyrka och frivilligorganisationer som idrottsrörelsen och

massmedia gjorts beroende från intäkterna från spel. Även en del forskning kring

spelberoende och dessutom behandlingsverksamhet för spelare har gjorts beroende. På så vis
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har kritiken mot spel minskat från viktiga grupper i samhället.88 Ekonomer, jurister,

reklamfolk, arkitekter, säkerhetsexperter, finansfolk är några grupper som blir beroende av

spelindustrin. Även butiker, restauranger, klubbar och hotell är i samma situation.

För att förstå hur mycket spelarna förlorade på spelandet 2001 kan denna siffra, 13,5 miljarder

kronor, jämföras med statens utgifter för barnbidrag under 2001 som uppgick till 21,0

miljarder kronor, utgiften för arbetslöshetsersättning var 22,3 miljarder kronor och

konsumtion av alkoholhaltiga drycker uppskattas till 31 miljarder kronor samma år. Vid

denna jämförelse är det lätt att förstå att spelets betydelse för statskassan är betydande och

därmed är frågan om inte staten är beroende av dessa pengar och därför inte är intresserat av

att avreglera spelmarknaden och på så vis förlora denna intäkt.

4.3 REGLERING UTIFRÅN SÄRINTRESSEPERSPEKTIV

Då statens stöd till problemspelarna är svagt väcks frågan om den välfärdsekonomiska teorin

är orsaken till regleringen av spelmarknaden. För att kunna förklara varför en reglering av

spelmarknaden har genomförts är det mer lämpligt att tillämpa perspektivet om särintresse.

Enligt detta perspektiv finns det två intressegrupper. Den ena gruppens välfärd maximeras då

spelmarknaden tillåts utan statlig reglering. Denna grupp består bland annat av privata

spelbolag och de spelare som endast spelar måttligt och som vill ha bättre priser på spelet.

Den andra gruppens välfärd maximeras i takt med antalet regleringar på spelmarknaden.

Denna grupp kan tänkas bestå av föreningslivet, idrottsrörelsen, barn- och

ungdomsverksamheten. Samtidigt ges bidrag till statskassan via kasinona och på så sätt kan

regeringen anses vilja behålla denna inkomstkälla som kan liknas vid en kassako.

Eftersom det svenska spelbolaget fått ökad konkurrens på senare år genom Internet kan man

tänka sig att detta lett till en försvagning av allmänintresset för spelreglering. I och med den

ökade konkurrensen har inte det svenska spelbolaget längre monopol utan de verkar på en

konkurrensutsatt marknad. På så sätt har regleringen egentligen ingen verkan. Enligt min åsikt

är det tveksamt om regleringen är samhällsekonomiskt motiverad. För att det ska vara

gällande krävs det att det finns ett marknadsmisslyckande och att staten kan lösa eller mildra

problemet, det vill säga antalet spelberoende och problemspelare, bättre än marknaden. Då det

nuvarande antalet spelberoende är så högt går det att ifrågasätta om marknaden inte skulle

kunna åtgärda problemet åtminstone lika bra som staten. Om spelmarknaden var mer öppen

                                                          
88 Statens Folkhälsoinstitut, Spel och spelberoende i Sverige
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för spelbolag skulle det exempelvis kunna finnas ett krav på att ett en viss procent av

spelbolagens intäkter skulle gå till oberoende forskning kring spel och dess konsekvenser.
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5 SLUTSATSER

5.1 FÖRKLARING AV REGLERING UTIFRÅN EKONOMISK TEORI

När regleringen av den svenska spelverksamheten analyseras utifrån ekonomisk teori

framkommer det att regleringen kan förklaras med hjälp av välfärdsteori. Spelverksamheten

ger upphov till negativa externa effekter och verksamheten kan ses som ett naturligt monopol

då det finns stordriftsfördelar i information och kontroll av verksamheten. Det är även möjligt

att använda agentteorin för att förklara regleringen eftersom den menar att verksamheten drivs

optimalt om staten både är uppdragsgivare och agent. Fördelarna är bland andra att problemen

med asymmetrisk information och adverse selection minimeras.

Den svenska spelpolitikens uppgift är att i första hand värna om folkhälsan men eftersom få

åtgärder genomförts för att förbättra situationen för de människor som drabbats negativt av

spelandet anser jag att välfärdsteorin inte är tillräcklig för att förklara den nuvarande

regleringen. Särintresseperspektivet utgör en starkare förklaring till den svenska

spelmarknaden. Den grupp vars välfärd ökar då regleringar förekommer på spelmarknaden

består av föreningslivet, idrottsrörelsen och barn- och ungdomsverksamheten. Den största

vinnaren  av den rådande regleringen är därmed staten som via spelet får bidrag till

statskassan. Det är dock möjligt att staten inte alls tjänar de miljardbelopp på spelet som man

trott. Om alla kostnader som är förknippade med problemspelandet och spelberoendet skulle

räknas samman är det möjligt att staten inte skulle se denna verksamhet som lönsam. Då

skulle det kunna bli aktuellt att diskutera en ny utformning av spelmarknaden.

5.2 FRAMTIDA REGLERING AV SPELMARKNADEN

På många områden i samhället har staten mist sin monopolställning och på senare år har

konkurrensen på spelmarknaden via Internet ökat kraftigt. Konkurrenterna erbjuder bland

annat bättre odds än Svenska Spel och det innebär svårigheter för staten att behålla sina

spelkunder.

Regleringen av spelmarknaden syftar till att värna om medborgarna och skapa ett ekonomiskt

överskott som gynnar allmännyttiga ändamål. Eftersom många människor drabbas negativt av

spelande och inte får vård kan det tyckas att en ny reglering borde utformas. Genom att

jämföra de amerikanska nettoutgifterna för spel med de svenska visar utgifterna att de är

likartade. Detta trots att utformningen av den amerikanska spelverksamheten skiljer sig från
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den svenska. Därmed kan den nya regleringen utformas på samma sätt som den amerikanska

eller brittiska som tillämpar spellicenser. Fördelen med licenser är att statens trovärdighet

ökar eftersom dess roll enbart inriktas på att skydda medborgarna istället för att tjäna pengar

genom spelintäkter. Om regleringen skulle omformas är det möjligt att fler arbetstillfällen

skulle skapas via exempelvis restauranger, reklambranschen och butiker. Förslaget om den

nya regleringen skulle ge möjlighet till nya spelbolag och staten skulle kunna göra mindre

åtgärder för att reglera marknaden. På så vis skulle det bli ett mer precist och finare

regleringsverktyg.

Åtgärderna för att förhindra spelberoende borde även förändras. De svenska

samhällskostnaderna för spel beräknas till mellan fyra och 13 miljarder kronor och i dagsläget

satsas det knappt en promille av spelintäkterna på detta problem. Motiven för den nuvarande

regleringen skulle kunna vidhållas trots att spellicenser införs eftersom en viss del av

spelintäkterna skulle tvingas gå till detta ändamål.
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BILAGA 1

Omsättning på spel, miljoner kronor

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Spelbolagen:
ATG 6751 7305 8036 8770 9049 9332 9795 10177 10502 10680 10177

Svenska Spel 10695
1) 11269 12732 13342 1) 13949 15557 17685

därav
Tipstjänst 6694 6990 6835 7202 7177

därav
Penninglotteriet 4082 3800 4022 3790 3518 1)

Casino
Cosmopol 1105) 10135)

Summa 17527 18095 18893 19762 19744
1) 20601 22527 23519 24451 26347 28875

Folkrörelsernas spel och
lotterier:
Folkspels(FSL)
lotterier 854 2360 2498 2997 3112 3255 2896 2944 2898 3119 3009

därav
Bingolotto 854 2360 2498 2997 3108 3180 2804 2639 2667 2937 2787

Bingo 2459 2424 2352 2100 2000 1983 1960 1958 1915 1869 (1869)
Rikslotterier 742 (682) (644) 617 634 589 743 710 739 794 (833)
Lokala lotterier 440 (200) (200) 220 185 180 155 137 120 (120) (120)
Regionala
lotterier 68 .. .. 54 52 40 35 37 20 9 (9)

Varuspel på
bingohallar - - - - .. 250 280 270 240 - -

Summa 4563 5666 5694 5988 5985 6297 6069 6056 5932 5911 5840

Restaur
angkasi
no2)

(620) (723) (812) 1152
2) 1162 1156 1165 1200 1192 1088 (1050)

Övriga varuspel
3) 15 4 350 570 730 610 - -

Totalt 22710 24484 25399 26902 26903 28404 30331 31505 32185 33346 35765

Index                               100       107,81   111,84  118,45    118,46        125,07        133,56         138,73       141,72    146,83   157,49

1) 1996 och 1999 års siffror är inte riktigt jämförbara med övriga år. Detta därför att man har ändrat periodiseringen
av försäljningsintäkterna på Triss, vilket medför att bokförd försäljning enligt årsredovisning 1996 innehåller en
Trissomgång
mindre än ett "normalår" och omsättningen 1999 innehåller en omgång mer än ett normalår.

2) Omsättningen på kasino åren 1991-1994 är uppskattad av SCB, förmodligen föreligger en underskattning dessa
år.

3) Uppgifterna om varuspel är grovt uppskattade. Före 1996 finns inga uppskattningar gjorda men spelet har varit i
en liten omfattning. Antalet varuspel på marknaden ökade dramatiskt under 1997. En ändring av lotterilagen innebär
att varuspel efter utgången av år 2000 endast är tillåtna i samband med tivoli eller liknande. En följd av det är att det
för närvarande finns 3 tillstånd till varuspel vilket kan jämföras med 2500 stycken i dec månad år 2000.

4) För 1996 är ingen fördelning gjord mellan folkrörelsedrivna varuspel och övriga varuspel utan summan redovisas
i sin helhet som övriga varuspel.

5) Casino Cosmopol redovisar enbart sin omsättning netto. Uppgiften om bruttoomsättning är därför en skattning
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gjord av Lotteriinspektionen.
* Uppgifter från åren 1991-1994 är hämtade från SCB:s rapporter över spelstatistik. Insamlingsmetod och
beräkningar kan i vissa fall ha varit annorlunda än Lotteriinspektionens beräkningar för senare år.

- = ingen verksamhet
.. = verksamhet har förekommit men uppgifter saknas
( ) = uppskattade värden

Källa: Lotteriinspektionen




