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Sammanfattning 
 

Titel  CSR på en avreglerad marknad 
  -Socialt ansvarstagande som konkurrensfördel 
 
Författare  Peter Gustavsson & Joel Häggquist 
 
Handledare  Hans Andersson 
 
Nyckelord Avreglering, monopol, konkurrens, spelmarknad, CSR 
 
Bakgrund 
Den statliga utredningen En framtida spelreglering presenterades under december 
2008. Ett förslag i utredningen är att delar av monopolet på den svenska 
spelmarknaden i framtiden kan komma att konkurrensutsättas. 
 
Syfte 
Denna studie syftar till att undersöka hur det sociala ansvarstagandet påverkas och i 
vilken omfattning CSR kan utgöra en konkurrensfördel på en avreglerad marknad. 
 
Genomförande 
Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod där Svenska Spel, Ladbrokes 
och Betssons CSR - arbete studeras. Utöver sekundärdata har det empiriska materialet 
kompletterats genom intervjuer med varje företag. 
 
Resultat 
En avreglerad marknad behöver inte innebära att företagens sociala ansvarstagande 
minskar i samhället. Att integrera CSR i företagsstrategin är ett viktigt led i att nå 
acceptans bland intressenterna på marknaden. För ett lyckat CSR – arbete menar vi att 
företagens interna resurser måste användas med hänsyn till flertalet faktorer i den 
omgivande miljön. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Title  CSR and Deregulation 
  -Social Responsibility and Competitive Advantage 
 
Authors  Peter Gustavsson & Joel Häggquist 
 
Supervisor  Hans Andersson 
 
Keywords Deregulation, monopoly, competition, gambling market, 

CSR 
 
Background 
During the end of 2008 the Swedish government published a submission for comment 
regarding the future legislation of the Swedish gambling industry. The investigation 
suggests that new entrants may be allowed to enter the Swedish market. 
 
Aim 
The purpose of this thesis is to determine if and how the social responsibility is 
affected when a market is deregulated, and if CSR is a possible tool for creating 
competitive advantage. 
 
Completion 
The study is based on a qualitative method and examines the gambling companies 
Svenska Spel, Ladbrokes and Betsson. We conducted questionnaire studies among the 
examined gambling companies to enhance the secondary data. 
 
Findings 
Our findings suggest that there is a good possibility for social responsibility to maintain 
a strong position in a deregulated market. CSR integration with the corporate strategy 
is an important step concerning acceptance among the company’s stakeholders. 
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Inledning 

Vi befinner oss den 15 december 2008 i pressrummet vid Rosenbad, Stockholm. Klockan 

närmar sig 13.00 och vi är minuter från att bevittna den presskonferens som kommer 

att påverka en marknad som ständigt lever på människors förhoppningar om snabba 

vinster. Bland åhörarna ser vi förväntansfulla företagsledare som med viss nervositet 

intar plats i salen. De är väl medveta om att den kommande presentationen kommer 

påverka hur just deras företag ska förhålla sig till den svenska spelmarknaden i 

framtiden. En tystnad sprider sig i salen innan klockan slår över till 13.00, in genom 

dörren stegar Jan Nyrén med den offentliga utredningen ”En framtida spelreglering" i 

sin hand. Han tar till orda samtidigt som han sträcker upp rapporten som kommer 

påverka den svenska spelmarknadens framtid. 

Bakgrund 
Dagens reglering av den svenska spelmarknaden tillåter att endast tre aktörer 

arrangerar spel och lotteriverksamhet nämligen; staten, ATG genom hästsporten och 

föreningar för allmännyttiga ändamål. Anledningen till att en reglering anses 

nödvändig är att spel menas kunna leda till problem på såväl individuell som allmän 

nivå (En framtida spelreglering, 2008). Under senare år har frågeställningar kring 

regleringsformen på den svenska spelmarknaden diskuterats av såväl politiska som 

privata intressen (Söderbäck, 2008). 

 

Anledningar till att frågor kring regleringens utformning nu aktualiserats beror främst 

på att Internet skapat nya vägar att nå tidigare oåtkomliga marknader. Griffiths (2003) 

beskriver i artikeln Internet Gambling: Issues, Concerns, and Rekommendations att 

tillgängligheten av speltjänster blivit större, då den tekniska utvecklingen tagit 

spelandet närmare konsumenten genom nya distributionsformer. Under senare år har 

spellagstiftningarna inom flera EU-länder också ifrågasatts främst gällande 

etableringsfrihet och fri rörlighet av tjänster med hänvisning till EG-rätten (En framtida 

spelreglering, 2008). 
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Varför spelmarknader överhuvudtaget ska regleras har diskuterats av bland andra 

Atkinson et al. (2000). Författarna pekar på att spelmarknader inte utgör naturliga 

monopol likt järnväg- och elmarknader, där parallella leverantörer kan ses som 

opraktiska. Vidare påstår artikelförfattarna att speltjänster inte utgör en risk för fysiska 

skador i samma utsträckning som exempelvis alkoholkonsumtion vilket motiverar 

regleringar av sådana marknader. 

 

Anledningarna till att staten väljer att reglera spelmarknaden har två huvudsakliga 

syften. Dels det sociala ansvar som anses upprätthållas genom en restriktiv 

lotterilagstiftning, vilket avser att minska spelandets negativa följdverkningar 

exempelvis i form av spelberoende och kostnader för samhället. För det andra utgör 

spelmarknaden också en intäktsbas för statskassan (En framtida spelreglering, 2008). 

Att spel utgör en betydande marknad inte minst ur ekonomisk synvinkel, kan belysas 

genom att den reglerade spelmarknaden i Sverige under 2008 omsatte närmare 41 

miljarder kronor (Den svenska spelmarknaden, 2008). 

 

Genom att erbjuda speltjänster främst via Internet har privata spelföretag kunnat ta 

upp konkurrensen med de tillståndsgivna aktörerna på den svenska marknaden. Detta 

trots att den svenska lotterilagstiftningen kräver Lotteriinspektionens godkännande för 

att bedriva verksamhet mot svenska kunder (En framtida spelreglering, 2008). I takt 

med att utländska spelföretag exponerat sig mot svenska kunder via nya 

kommunikationsvägar, har frågor uppkommit kring hur en förändrad regleringsmodell 

samt moderniserad lotterilagstiftning kan utformas. På begäran av regeringen 

tillkallades under juni 2007 en särskild utredare, Jan Nyrén, med uppdrag att föreslå en 

långsiktigt hållbar spelreglering. Den 15 december 2008 presenterade Nyrén den 

offentliga utredningen En framtida spelreglering. 
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Problemdiskussion 
Forskningsresultat visar att allt fler företag intresserar sig för förhållanden som berör 

sociala frågor. Framväxten av CSR (Corporate Social Responsibility) som 

forskningsområde har enligt Porter och Kramer (2006) växt sig starkare då socialt 

samhällsansvar börjat diskuteras som en viktig del i företagens strategi. Med hänsyn 

till litteraturen inom området kan vi urskilja två vägar i teoribildningen beträffande 

synen på de sociala frågorna. En inriktning menar att företagens verksamhet bör ligga 

på att inom lagstiftningens gränser enbart fokusera på ekonomiska aspekter för att 

maximera vinsten. Detta innebär att hänsyn till sociala aspekter inte anses nödvändigt 

vid sidan om vad som regleras genom lagstiftning. Den andra inställningen är att 

sociala aspekter ska ses som ett verktyg för att kunna skapa fördelar gentemot 

konkurrensen (Carroll och Schwartz, 2003). 

 

Marknadsreglering är en metod för stater att kunna kontrollera och begränsa 

möjligheterna att verka på marknader som anses viktiga att skydda. Ett skyddsvärde 

kan anses erforderligt av olika skäl, exempel på detta är diskussionen i bakgrunden 

som tar upp både den ekonomiska och sociala dimensionen. Skyddsaspekten är ett 

återkommande argument inom många olika branscher som anses vara förknippade 

med negativa följdverkningar för samhället (Carroll och Schwartz, 2003). 

 

I Sverige liksom många andra länder kan vi se tillbaka på en utveckling där många 

marknader gått från att helt drivas i offentlig regi till att erbjuda privata alternativ 

under konkurrens. Detta innebär nya förutsättningar på marknaden såväl som för 

företagen som agerar på dessa. Enligt ett ekonomiskt rationellt perspektiv skulle de 

sociala perspektiven få en undanträngd betydelse till förmån för det ekonomiska på en 

avreglerad marknad (Whittington, 1992). Det innebär att kravet på lönsamhet och det 

sociala ansvarstagandet skulle motsätta varandra.  
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Forskningen har utvecklats mot att istället se den sociala dimensionen som ett 

värdefullt verktyg för att verka på en marknad och skapa en konkurrenskraftig 

affärsmodell (Porter och Kramer, 2006). De studier vi tagit del av inom CSR – området 

har främst gått ut på att definiera och förklara innebörden av begreppet, samt klargöra 

att sociala frågor växt fram som ett omfattande forskningsområde. Andra studier har 

tagit sikte på att förklara vilka anledningar det finns till att CSR är viktigt för att bygga 

en konkurrenskraftig affärsmodell. 

 

Synen på CSR är således avgörande för om sociala aspekter anses utgöra ett hinder 

eller möjlighet i strävan mot att skapa en konkurrenskraftig affärsmodell (Porter och 

Kramer, 2006). Hur aktörerna på en marknad ser på socialt ansvarstagande är viktigt 

för att avgöra om CSR kan vara en väg till att vinna konkurrensfördelar.  

Syfte och problemformulering 
Denna studie syftar till att undersöka hur det sociala ansvarstagandet påverkas och i 

vilken omfattning CSR kan utgöra en konkurrensfördel på en avreglerad marknad. 

 

För att besvara syftet har följande frågeställningar formulerats: 

 Hur påverkas det sociala ansvarstagandet på en avreglerad monopolmarknad 

och vilka incitament finns för CSR – arbete vid ett sådant förhållande? 

 Vilka intressenter är viktiga i CSR – dialogen på en avreglerad marknad och hur 

åskådliggörs företagets arbete mot dessa parter? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5 

 

Metod 

I detta avsnitt redogör vi för studiens metodologiska angreppsätt. Dels genom att 

förklara det vetenskapliga förhållningssätt som studien grundas på, för att sedan 

presentera valet av undersökningsmetod och källornas tillförlitlighet. Kapitlet avslutas 

med en diskussion beträffande studiens kvalitet. 

Vetenskapligt synsätt 
Under historien har det förekommit meningsutbyten om vad verklighet och kunskap 

är. Allwood och Erikson (2005) pekar på att vetenskapsfilosofins två huvudproblem 

handlar om frågeställningarna hur vi ser på dessa två dimensioner. Läran om kunskap 

och hur den uppnås betecknas epistemologi, medan läran om hur världen är beskaffad 

benämns ontologi. Allwood och Eriksson (2005) menar att dessa frågor ofta diskuteras 

var för sig, att vissa frågor är kunskapsteoretiska medan andra är ontologiska. Dock 

påpekar författarna att det inte går att skilja den epistemologiska och ontologiska 

dimensionen från varandra, eftersom de är inbördes beroende. Om vi ska föra en 

diskussion om hur världen är beskaffad måste vi ha en idé gällande hur vi kan lita på 

vår kunskap. För att kunna säga något om våra kunskaper måste vi grunda denna 

förståelse i den värld där kunskapen är genererad (Allwood & Erikson, 2005). Hur 

relationerna mellan perspektiven förhåller sig till varandra kommer vi att diskutera i 

följande avsnitt.  

 

Det ontologiska synsättet behandlar frågor kring hur vi ser på omvärlden, det vill säga 

om verkligheten är som individen ser den. Det subjektiva synsättet på ontologi utgår 

ifrån att vår syn på verkligheten är teoribaserad, att vi tolkar omvärlden utifrån våra 

egna och andras tidigare erfarenheter (Johnson & Duberley, 2003).  
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Det objektiva synsättet utgår ifrån att människan kan förhålla sig objektivt till synen på 

omvärlden. Det är dock svårt att hävda att det går att tolka en verklighet utanför vår 

egen begreppsapparat oberoende av tidigare erfarenheter och förståelse. Om 

möjligheten fanns skulle vi antagligen ändå inte begripa särskilt mycket, då vi skulle 

sakna grundläggande antaganden för att kunna skapa ett sammanhang (Allwood & 

Erikson, 2005).  

 

Epistemologin behandlar läran om kunskap och hur vi når kunskap kring det vi 

studerar. Fakta är de slutsatser vi drar gällande det vi observerar. Detta betyder dock 

inte att fakta är bestämd, den är felbar och möjlig att korrigera (Johnson & Duberley, 

2003). I varje studie finns ontologiska och epistemologiska antaganden, det vill säga 

vad kunskap är och hur den kan erhållas. Att sådana antaganden genomförs, medvetet 

eller omedvetet innebär alltså att vetenskap inte baseras på en objektiv sanning. Som 

författare finns alltid underliggande kunskap och åsikter som påverkar val såväl som 

tolkningar. Vår ambition med denna uppsats är inte att skapa en sanning, då detta är 

omöjligt eftersom de skeenden vi studerar ligger i framtiden. 

 

Hermeneutik och positivism är olika vetenskapsfilosofiska synsätt på hur kunskap 

erhålls. Hermeneutiken grundar sig i tolkningslära, medan positivismen grundar sig på 

sinneserfarenheter och orsakssamband (Allwood & Eriksson, 2005). Johnson och 

Duberley (2003) har i en matris åskådliggjort hur epistemologin och ontologin kan 

förhålla sig till varandra. I nedanstående modell har vi placerat hermeneutiken och 

positivismen beträffande hur dessa förhåller sig till de två dimensionerna. Vidare 

kommer vi att djupare förklara dessa två begrepps innebörder samt diskutera hur det 

påverkar studiens vetenskapliga förhållningssätt.  
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Figur 1: Relationen mellan ontologi och epistemologi (Egen modell baserad på Johnson & Duberley, 2003) 

Hermeneutiken grundar sig i tolkningslära, dock skiljer sig åsikterna kring vad som är 

tolkning och vad som går att tolka (Allwood & Erikson, 2005). Förståelse för det som 

studeras kräver enligt många hermeneutiker inlevelse eller empati för att kunna sätta 

sig in andra situationer än den som man själv befinner sig i (Johansson, 2003). 

Begreppet förståelse innebär ur en hermeneutisk synvinkel inte att exempelvis kunna 

förklara orsakskedjor utan att förstå innebörder. För att skapa förståelse krävs enligt 

denna ansats tolkningar, vilka enligt en hermeneutisk utgångspunkt grundar sig på 

tidigare erfarenheter (Johansson, 2003). Vi kan alltså konstatera att den 

hermeneutiska ansatsen förutsätter att varje tolkning är baserad på tidigare 

erfarenheter, vilket innebär att studien av ett fenomen sker med en subjektiv 

utgångspunkt. 

 

Positivismen grundar sig i uppfattningen att vetandet är begränsat till erfarenheter. 

Genom att beskriva orsakskedjor och regelbundenheter kan vetenskapen bidra till nya 

kunskaper. Detta medför att teologiska och filosofiska frågor förkastas och anses som 

dåliga eller meningslösa. (Allwood & Erikson, 2005) Positivism utvecklades av 

sociologen Comte på 1800-talet som påstod att forskare inom sociologin borde arbeta 

på samma sätt som inom den naturvetenskapliga forskningen (Hartman, 2004). Den 

ursprungliga tanken var att observationer inte bara i sig utgav en grund för kunskap, 

utan också möjligheten att induktivt generalisera med observationerna som 

utgångspunkt (Hartman, 2004). Den positivistiska synen utgår alltså ifrån att kunskap 

grundar sig i det som går att mäta och observera, vilket sedan kan förutsägas eller 

överföras till andra situationer. 
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Vi vill med detta avsnitt tydliggöra hur vi ser på de olika perspektiven inom 

vetenskapsteorin. Vi anser att arbetet med denna uppsats karakteriseras av en 

hermeneutisk grundinställning. Detta eftersom vi med hjälp av den teoretiska 

referensramen och empiriska utgångspunkten i den svenska spelmarknaden skapar en 

tolkningsgrund för att förklara hur det sociala ansvarstagandet kan skapa fördelar på 

en avreglerad marknad under konkurrens. 

Vetenskaplig ansats 
Denna studie grundar sig i en kvalitativ ansats. Johansson (2003) menar att dessa har 

till syfte att insamla data av icke-kvantitativ karaktär. För att analysera ett 

samhällsvetenskapligt fenomen menar Johansson att en kvalitativ metod är att 

föredra. Anledningen till det är att en kvantitativ metod utgår ifrån möjligheten att 

analysera skillnader mellan observationsvärden. Att jämföra skillnader mellan x och y 

är i många fall svåra att genomföra vid underökningar av samhällsvetenskapliga 

fenomen. Visserligen går många variabler att mäta även inom samhällsvetenskapliga 

områden, men ofta räcker det inte att isolerat granska och mäta skillnader mellan 

dessa. För att skapa en förståelse kring ett fenomen måste variablerna sättas i ett 

sammanhang (Johansson, 2003).  

Undersökningsansats 
Information som samlas in vid undersökningar kan kategoriseras i två grupper, primär- 

och sekundärdata. Sådan information som samlas in genom upplysningar direkt från 

personer eller grupper kallas för primärdata. Detta innebär att forskaren tagit emot 

informationen för första gången, genom att direkt ta del av den primära källans 

upplysningar. Primärdata kan exempelvis fångas genom att använda metoder som till 

exempel intervju, observation, fallstudie eller frågeformulär.  

 

Om datamaterialet istället är insamlat av någon annan än forskaren så går det under 

samlingsnamnet sekundärdata. Det som ska hållas i åtanke är att informationen ofta 

har samlats in för ett annat ändamål med en annan problemställning än den som 

forskaren vill utreda (Jacobsen, 2002).  
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Sekundärdata förkommer i olika skriftliga former såsom till exempel tidskrifter, 

journaler, eller statistik som gjorts till förmån för allmänna ändamål. Lekvall och 

Wahlbin (2001) anser att forskaren bör ta reda på så mycket som möjlig om 

sekundärdatan för att på så sätt försäkra sig om materialets användbarhet.  

 

Ryen (2004) beskriver intervjuer via e-post som ett kommunikationsmedel utan direkt 

kontakt, vilket hon menar bjuder forskaren på utmaningar. Risken att få för lite data 

och svårigheten att bygga tillförlitlighet till respondenten, är frågor som forskaren bör 

beakta. I vår undersökning anskaffade vi primärdata genom att via e-post skicka 

frågeformulär till de företag som berörs i studien. Detta för att erhålla kunskap om hur 

Svenska Spel ställer sig inför en tänkbar konkurrenssituation, samtidigt som vi kunde få 

insikt i hur privata spelföretag ser på en framtida spelmarknad i Sverige.  

 

Undersökningen gick till på så vis att respondenterna erhöll ett frågeformulär där de 

fick svara på ett antal frågor med öppna svarsalternativ. Vid oklarheter eller när 

förklaringar krävdes fanns möjligheten att från vår, såväl som från respondenternas 

sida ställa följdfrågor. E-postintervjun var av strukturerad karaktär vilket gjorde att 

frågorna presenterades i en förutbestämd ordning. Frågeformulären var dock inte 

standardiserade mellan de undersökta företagen eftersom de har olika förutsättningar 

på marknaden. I empirikapitlet har vi sammanställt svaren från intervjuerna, 

underlaget till dessa går att finna i uppsatsens bilagor. E-postintervjuer har stärkt 

empirikapitlet och vi har på så sätt fått en djupare förståelse för hur spelföretagen 

resonerar kring en avreglerad spelmarknad. För att erhålla en bredare kunskap om den 

svenska spelmarknaden var det dock relevant att använda sekundärdata.  

 

Detta gav oss möjligheten att erhålla en utökad förståelse om marknaden. Vi har bland 

annat använt oss av sekundärdata i form av den offentliga utredningen En framtida 

spelreglering, rättsfall, årsredovisningar och tidningsartiklar. Detta för att skapa en 

bred förståelse för den svenska spelmarknaden såväl som nuvarande och potentiellt 

nya aktörer. 
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Urval 
De spelföretag som behandlas i denna studie är Betsson, Ladbrokes och Svenska Spel. 

Att Svenska Spel ingår i studien grundar sig i att de innehar en monopolställning på den 

svenska spelmarknaden. De två privata företagen valde vi att studera med anledning 

av att de idag riktar sig mot svenska kunder, främst genom Internetspel. Det som gör 

företagen intressanta är att Betsson i nuläget har en spelbutik etablerad i Sverige 

samtidigt som Ladbrokes utgör ett av de största spelföretagen i världen, med över 

2600 spelbutiker i Europa (ladbrokes.se). Företagen har även en uttalad ambition att 

bedriva spelverksamhet på den svenska marknaden (Söderbäck, 2008). 

 

Vår urvalsprocess av respondenter gick till så att vi inledningsvis kontaktade 

informationsavdelningarna på respektive företag och presenterade studieområdet. 

Företagen hänvisade oss sedan till en sakkunnig person inom etableringsfrågor, med 

vilken vi utförde en intervju. Således har vi inte själva haft möjlighet att välja vilka 

personer som deltagit i studien. Vi tror dock inte att detta påverkat negativt då 

respondenterna har en god insikt och förståelse för respektive företags framtidsplaner 

på den svenska spelmarknaden. 

Käll- och metodkritik 
Enligt Ejvegård (2003) ska tillförlitligheten hos de använda källorna diskuteras. Det är 

viktigt att författaren bedömer om materialet innehåller korrekt information. En 

nackdel med att använda sekundärdata är att den kan sakna relevans beträffande det 

område forskaren avser att studera. Vissa artiklar eller skrifter kan vara vinklade till 

förmån för utgivaren.  

 

Det kan innebära att vi som författare har tvingats till att bestämma om denna 

subjektivitet har påverkat uppsatsen positivt eller negativt. Kvalitén på källan beror 

främst på vilken kunskap och kompetens författaren besitter, samt under vilket syfte 

källan publicerats. 
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Svenning (2003) menar att sekundärkällor kan vara inaktuella. Vi har strävat efter att 

använda oss av ett så tidsenligt material som möjligt. De källor som vi har använt oss 

av har till så stor del som möjligt kritiskt granskats och satts i sin jämförelse mot andra 

källor, författare och teorier för att på så sätt undersöka dess tillförlitlighet.  

 

De böcker och tidskrifter som vi använt oss av har skrivits av författare som är 

etablerade och erkända. Angående den lagstiftning och de rättsfall som vi analyserat 

så finns det ingen anledning att ifrågasätta kvalitén, utan snarare i så fall svårigheten 

att tolka det som skrivits. Vi menar oss dock kunnat utröna den huvudsakliga 

innebörden. 

 

Det material som vi tagit del av från spelföretagen har i många fall publicerats av dem 

själva. Därför uppkommer misstanken att dessa texter försöker ge läsaren en 

förbättrad syn av företaget. De rapporter och utredningar som vi har använt oss av har 

dock hjälpt oss i att skapa en nyanserad bild av spelmarknaden. Eftersom 

publikationerna är utformade av myndigheter bör de betraktas som sakliga då dessa 

dokument ofta har till uppgift att bereda beslutsunderlag för regering och riksdag. 

 

Den kritik som vi kan rikta mot de intervjusvar som vi fick från de olika spelföretagen är 

att dessa kan bli alldeles för nyanserade då spelföretagen fick fritt utrymme att 

beskriva hur de ser på en förändrad marknadssituation. Det som också kan vara 

negativt med e-postintervjuer är att vi inte direkt fick möjlighet att ställa följdfrågor 

och samtidigt ta del av respondentens reaktioner. 

Förhållandet till statliga utredningar 

Bakgrunden till vår studie är den offentliga utredningen En framtida spelreglering som 

regeringen presenterade i december 2008. Lundahl och Skärvad (1999) anser att det 

moderna samhället i flera avseenden är ett utrednings- och kunskapssamhälle, varvid 

det är fördelaktigt att veta vad som ligger till grund för exempelvis en statlig offentlig 

utredning. Författarna menar att syftet med dessa utredningar främst är att utveckla 

kunskap. Detta sker genom att samla in, systematisera, analysera, tolka och dra 

slutsatser från data och information.  
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Som vi tidigare skrivit så har begreppet vad som är kunskap utifrån ett vetenskapligt 

perspektiv diskuterats. I utredningssammanhang kan vi tänka oss att kunskapsfrågan 

inte är av vetenskapsteoretisk natur. Lundahl och Skärvad (1999) påstår att 

nyckelfrågor istället är vilken kunskap som är relevant och vilken nivå av kunskap som 

krävs.  

 

Den offentliga utredningen som vi utgått ifrån i denna studie har publicerats i 

skriftserien Statens Offentliga Utredningar (SOU), vilket gör att läsaren av en sådan 

publikation skall ha i åtanke att den är framarbetad av särskilda statliga kommittéer. 

Det är också viktigt att ta hänsyn till vilket typ av motiv som utredningen bygger på. De 

vanligaste syftena för statliga utredningar är att; förbereda, förankra, förhandla eller 

förhala. Spelutredningens förslag har varit av förberedande karaktär vilket innebär att 

riksdag och regering skall beredas framtida beslutsunderlag (En framtida spelreglering, 

2008). 

 

Det som vi anser är speciellt med denna studie är att den bygger på ett 

framtidsperspektiv. Lundahl och Skärvad (1999) anser att de flesta uppsatser som 

skrivs riktar sig mot historiska händelser med syfte att utreda utfallet av beslut och 

effekter. Även om författaren avser att studera framtiden så har denne god nytta av 

historien. Förståelsen för historiska utvecklingsförlopp ger ofta betydande vägledning 

om i vilken riktning utvecklingen går och med vilken hastighet det sker (Lundahl & 

Skärvad, 1999).  

 

Med hänsyn till detta är det således viktigt att vi betraktar den historiska utvecklingen 

på spelmarknaden för att på så sätt försöka skildra framtiden. Spelutredningen utgör 

inte ett beslut av hur framtiden kommer att se ut, men fungerar som ett underlag i den 

politiska processen. Därför anser vi att utredningen utgör en god utgångspunkt för vår 

studie. 
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Studiens kvalitet 
Vid en kvantitativ forskningsansats diskuteras studiens kvalitet ofta genom begrepp 

som validitet, reliabilitet, generaliserbarhet och möjligheten till replikation (Bryman, 

1997). Då den kvantitativa och kvalitativa forskningen skiljer sig åt är det inte säkert att 

dessa mått belyser de problem som kan uppstå vid en kvalitativ ansats. Vid en 

kvalitativ studie menar Bryman (1997) att tolkning är ett ofrånkomligt villkor. Vi är 

införstådda med att arbetet med denna uppsats påverkats av personliga preferenser, 

både medvetet såväl som omedvetet. Insikten gällande detta och att vi under arbetets 

gång reflekterat kring sådana frågeställningar tror vi bidragit till att höja uppsatsens 

kvalitet. 

 

Att vid en kvalitativ studie diskutera i termer likt de som används inom kvantitativ 

forskning riskerar då bli mer eller mindre meningslösa då dessa tar sikte på att verifiera 

resultatets likhet vid en snarlik undersökningsmodell. Vid en studie av kvalitativ 

karaktär tolkar författaren data, både tolkningarna och datamaterialet är baserat på 

preferenser. Vi har valt att studera ett specifikt fenomen, vilket innebär att vi 

medvetet såväl som omedvetet valt bort stora delar av den omgivande miljön 

(Bryman, 1997). Det läsaren måste ha i åtanke är att vi inte har tillgång till samma 

information som aktörerna på marknaden vilket gör att vi inte har samma 

tolkningsunderlag som dem. Att vid en kvalitativ studie diskutera graden av 

generaliserbarhet och därmed möjligheten till replikation är förknippat med 

svårigheter. Problemet baseras främst i svårigheten att bevisa det generella eller 

typiska gällande det studerade fenomenet (Bryman, 1997). Vidare pekar författaren på 

risken att forskaren endast väljer ut information som stödjer dennes uppfattning eller 

slutsats.  
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Teoretisk referensram 

I den teoretiska referensramen presenteras teorier och modeller för att skapa en 

förståelse kring avregleringar och socialt ansvarstagande. Avslutningsvis presenteras 

teorier för att studera spelföretagens interna och externa miljö med avseende till CSR. 

Socialt ansvarstagande – CSR 
Att intressera sig för sociala frågeställningar har växt sig starkare bland annat i och 

med att intressentgrupperingar börjat uppmärksamma hur företag påverkar 

omgivningen i såväl sociala som miljömässiga hänseenden. Av denna anledning har 

också forskningen inom CSR eller som det på engelska benämns, corporate social 

responsibility växt sig starkare. Votaw (1972) menar att synen på det sociala 

ansvarstagandet tidigt delades upp i två tydliga grenar. Dels de som anser att CSR – 

uppfylls i och med att lagstiftningen efterlevs, medan den andra inriktningen påvisar 

att det finns en etisk dimension som når utanför lagstiftningens gränser.  

 

När CSR fått en större plats i samhällsdebatten har också fler intresserat sig för det 

sociala ansvarets roll i den strategiska utformningen (Wartick & Rude, 1986). För att 

förstå hur CSR kan integreras i strategin menar Garriga och Melé (2004) att de flesta 

teorier bygger på fyra grundstenar. Den ursprungliga anledningen till att företag väljer 

att engagera sig i CSR – frågor är att det bidrar till affärsverksamheten. Utöver denna 

dimension menar författarna att det finns en politisk inriktning, eftersom 

beslutsfattandet skapar förutsättningar för att bedriva verksamhet i ett land. Det 

tredje perspektivet baseras på att företag är integrerade i samhället och dess existens 

är beroende på hur väl det lyckas. Den sista dimensionen grundar sig på etiska 

värderingar i samhället som företag tar hänsyn till utan att överväga hur det påverkar 

verksamheten. 
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Strategibegreppet 
Whittington (1992) pekar på att det finns många skiftande syner på strategibegreppet. 

Författaren presenterar fyra olika inriktningar vilka innefattas av det klassiska, 

evolutionistiska, processinriktade och systemteoretiska perspektivet. Det klassiska 

perspektivet intar en rationell syn på strategi, genom beräkningar och analyser kan 

fördelar maximeras på lång sikt (Whittington, 1992). Ur en evolutionistisk synvinkel är 

det de företag som bäst anpassar sig till omgivningen som överlever. Enligt detta 

synsätt går framtiden inte att förutse, utan överlevnad handlar om anpassning. Det 

processinriktade perspektivet bygger likt det evolutionistiska synsättet på att långsiktig 

planering till största del är meningslös, dock med en annorlunda inställning till 

företagens anpassningsförmåga gentemot omgivningen. Enligt ett processinriktat 

perspektiv behöver företagen inte uppnå en optimal anpassning till omgivningen. 

Detta eftersom människor har olika intressen och begränsad möjlighet att undersöka 

alla olika alternativ vid exempelvis ett köp. Således innebär det att rationella beslut 

inte alltid kan fattas. Ur ett systemteoretiskt perspektiv är strategins mål beroende av 

sociala system och normer. Sociala bakgrunder gör att andra mål än vinstmaximering 

kan anses som viktiga (Whittington, 1992). 

 

Whittington (1992) pekar vidare på att en regering genom politik har ett stort ansvar 

när det kommer till att påverka företagandet, eftersom det står i centrum för den 

ekonomiska utvecklingen i nationen. Ur evolutionistiska och processuella ståndpunkter 

bör politiken inte få en framträdande roll för att främja den ekonomiska utvecklingen. I 

ett klassiskt perspektiv syftar politiken till att förbättra existerande system, medan 

politiken ur ett systemteoretiskt perspektiv går ut på att åstadkomma social och 

institutionell förändring. I samtliga fall utgör den politiska uppfattningen en viktig länk 

för att förstå hur strategin bör utformas eftersom regeringens handlande påverkar 

handelsutrymmet för företag som agerar inom nationen.  
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Det systemteoretiska perspektivet betonar att strategiska mål och processer utformas 

genom det sociala system som finns inom samhället. Trots detta finns det inget som 

säger att alla företag tenderar att likna varandra. Detta eftersom samhällets struktur 

ofta är komplex med inslag av individuella uppfattningar. Whittington (1992) menar att 

strategierna kan utgöra ett eget spel med hänsyn till vilka roller som finns i samhället. 

Författaren påpekar att det ofta finns tydliga omgivande sociala system, men att 

företagen förhåller sig till dem på olika sätt. För företagen gäller det att analysera de 

egna specifika sociala egenskaper som de avser att förmedla, men även se till vilka 

egenskaper som andra aktörer uppvisar. Detta för att komma till insikt med vilka 

sociala resurser och normer som finns inom landet (Whittington, 1992). 

Carroll och Schwartz tredomänmodell 
Carroll och Schwartz (2003) har utformat en tredomänmodell som illustrerar tre 

dimensioner vilket det sociala ansvaret vilar på. Modellen innefattar områdena 

ekonomi, lagstiftning och etik. Genom utformningen där ingen hierarkisk uppdelning 

görs mellan de olika domänerna försöker författarna påvisa att inget av de tre 

områdena i grunden är viktigare än något annat.  

 

 

Figur 2: Tredomänmodell (Carroll & Schwartz, 2003) 
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Den ekonomiska dimensionen 

Den ekonomiska dimensionen innefattar åtgärder som direkt såväl som indirekt skapar 

positiva ekonomisk värden för företaget. Detta definieras som vinstmaximering eller 

ökning av aktieägarvärdet. Författarna menar att de allra flesta av företagets 

aktiviteter kan klassificeras som ekonomiska till sin natur, dock finns det ett antal 

möjligheter som faller utanför den ekonomiska dimensionen. Det första är ett tillfälle 

där företaget inte vinstmaximerar alternativt förlustminimerar när mer lönsamma 

alternativ existerar. Den andra möjligheten är situationer då ett företag genomför 

åtgärder utan att beakta det ekonomiska utfallet av handlandet. Författarna pekar 

dock på att skillnader måste göras mellan ett icke ekonomiskt och dåligt ekonomiskt 

beslut. 

Den legala dimensionen 

Den legala dimensionen innefattar ett företags möjligheter att anpassa sig till 

lagstiftningen och de förväntningar samhället har gällande dessa frågor. Hur väl denna 

anpassning sker beror enligt författarna på; hur företaget rättar sig efter lagstiftningen, 

undvikande av rättegångar samt om företaget kan förutse framtida förändringar i 

lagstiftningen. 

 

Hur företaget rättar sig efter lagstiftningen kan enligt Carroll och Schwartz (2003) delas 

in i tre former; passiv, restriktiv eller en opportunistisk hållning. Ett passivt 

förhållningssätt innebär att företaget bedriver sin verksamhet utan att beakta 

lagstiftningen, men ändå agerar inom lagens ramar. Ett restriktivt förhållningssätt 

uppstår när ett företag är legalt bundet att agera på ett sätt som de inte annars skulle 

göra. Det opportunistiska förhållningssättet kan delas in i två kategorier. För det första 

kan ett företag aktivt söka efter luckor i lagstiftningen för att utnyttja dessa. För det 

andra kan ett företag välja att agera inom ett område där lagstiftningen är svagt 

utformad. Att ett företag vill undvika rättsprocesser kan visa sig i att farliga produkter 

inte tillverkas, genom frivilliga återkallanden av felaktiga produkter eller att minska 

miljöpåverkande åtgärder. 
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Den tredje huvudkategorin behandlar hur väl företaget kan förutsäga framtida 

förändringar inom lagstiftningsområdet. Carroll och Schwartz (2003) menar att 

lagstiftandet ofta är en långsam process. De påstår att en förändring ofta kan indikeras 

genom att se till hur förändringar sker i utlandet. Om ett företag har möjlighet att 

förutse framtida förändringar inom lagstiftningen finns möjligheten att genomföra 

åtgärder för att förhindra, uppskjuta eller förändra lagstiftningsarbetet inom specifika 

områden. Det kan exempelvis ske genom frivilliga åtgärder så att en lag inte behöver 

stiftas. 

 

Likt resonemanget kring den ekonomiska dimensionen finns det ett antal tillfällen då 

företagens handlade faller utanför den legala dimensionen. Det är situationer när 

företaget bryter mot lagen eller endast passivt följer densamma. 

Den etiska dimensionen 

Den tredje dimensionen i Carroll och Schwartz (2003) modell består av det etiska 

ansvarstagande som invånare och intressenter förväntar sig av företaget. Dimensionen 

omfattar såväl det nationella som globala perspektivet. Författarna presenterar tre 

olika synsätt på den etiska dimensionen som alla kan förklara vad etiska normer bygger 

på; det konventionella-, konsekvensionalistiska- och det deontistiska synsättet. Genom 

att beakta samtliga av ovanstående synsätt kan de etiska normerna definieras. 

 

Den konventionella synen på etik menar författarna grundar sig i moralfilosofi. Vad 

som anses etiskt korrekt bygger enligt detta perspektiv på de tankar, normer och 

standarder som accepterats inom företaget, branschen, yrket eller samhället för att 

uppnå en fungerande marknad. Samhället utgör enligt synsättet företagets aktieägare 

och intressenter, exempelvis i form av anställda, konkurrenter och det lokala 

samhället. Dessa frånskiljs den övriga befolkningen som inte har en direkt anknytning 

till företaget. Normer kan variera mellan olika grupperingar. För att fastställa vilka 

regler som är tillämpbara utgår det konventionella perspektivet ifrån att vi därför 

måste se till större populationer. Detta kan exempelvis ske i form av att hela branscher 

studeras eller ett internationellt perspektiv.  
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Genom att jämföra företagets handlingssätt ur ett vidare perspektiv med liknande 

marknader kan vi enligt författarna undersöka om handlandet följer etiska normer. Det 

konsekvensionalistiska synsättet fokuserar på resultatet av en åtgärd, vilken anses som 

etiskt korrekt om den syftar till att skapa fördelar för ett helt samhälle. Med detta 

menas att åtgärden antingen skapar störst samhällsnytta eller minst samhällskostnad 

av de alternativ som går att välja bland. Ur ett deontistiskt perspektiv ska fokus inte 

läggas på resultatet av en åtgärd, utan istället på plikter och skyldigheter. Denna 

kategori innefattar begreppen rättigheter och rättvisa som författarna beskriver som 

en individs rätt att göra något, medan rättvisa kan vara av skiftande karaktär såsom 

fördelande, kompenserande eller straffande. Det innebär att bara för att en individ har 

rätt att genomföra en åtgärd innebär det inte att det är att anse som etiskt korrekt, 

rättviseaspekter måste också tas hänsyn till vid fastställandet om en åtgärd är etiskt 

korrekt. Carroll och Schwartz (2003) tillämpar också detta synsätt då de menar att ett 

större antal etiska ställningstaganden går att fånga genom denna åskådning. 

 

Situationer som faller utanför den etiska dimensionen är till exempel då medvetenhet 

saknas gällande åtgärdens påverkan beträffande etiken, eller när företaget agerar trots 

att verksamheten är att anse som oetiskt. Den slutliga situationen gäller då 

verksamheten endast gynnar företaget och inte samhället i stort. 

Samspelet mellan dimensionerna 

De tre dimensionerna utgör sju olika positioneringar där vi kan tydliggöra var ett 

företag befinner sig i relation till det sociala ansvarstagandets tre dimensioner. Den 

optimala placeringen är mittenpositionen där företaget tar hänsyn till samtliga 

dimensioner. Den ställning som enligt författarna anses mest kritiserad är när företag 

endast agerar inom den ekonomiska dimensionen, utan att varken ta hänsyn till de 

etiska eller legala områdena.  
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Strategi och CSR 
I det föregående avsnittet har vi behandlat såväl CSR som strategibegreppet. 

Whittington (1992) presenterar fyra synsätt på strategi vilket ger olika infallsvinklar 

beträffande den strategiska utformningen. Genom det systemteoretiska synsättet 

åskådliggörs vikten av att se till sociala system i samhället. Att ta hänsyn till socialt 

ansvar vid strategiutformningen är en väg för att integrera den sociala dimensionen. 

Under de senaste årtiondena har frågor kring företagens samhällsansvar växt sig 

starkare (Carroll & Schwartz, 2003). Forskningen beträffande företagens sociala 

ansvarstagande utvecklas i och med att samhället har andra förväntningar förutom de 

rent ekonomiska. Enligt Carroll och Schwartz (2003) har forskningen delats in i två 

kategorier. Dels de som anser att företag endast är tvungna att lyda under lagen och 

sträva efter att maximera vinsten. Den andra inriktningen menar att ett företag även 

måste se till ett vidare perspektiv som innefattar etiska aspekter och inte alltid täcks 

genom lagstiftning. 

 

Framväxten av CSR inom företagsvärlden har enligt Porter och Kramer (2006) inte varit 

entydigt frivillig. Författarna pekar på att frågor kring det sociala ansvarstagandet i 

många fall blivit intressant genom att allmänheten väckt obekväma frågor kring 

områden som tidigare inte ansågs innefatta företagets verksamhet. Organisationer 

som driver frågor för olika samhällsintressen har enligt författarna blivit effektiva när 

det gäller att belysa ämnen som berör exempelvis sociala och miljörelaterade 

konsekvenser av ett företags agerande. För att föra fram detta har fokus enligt Porter 

och Kramer (2006) inte alltid legat på de företag som orsakar mest skada, utan snarare 

på framgångsrika och stora aktörer som står i rampljuset. Därmed har CSR – arbetet 

blivit en viktig del för att visa sitt ställningstagande i den externa kommunikationen. 
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För att belysa företagets relation mellan det interna och externa perspektivet har vi 

använt oss av SWOT – modellen. Detta eftersom den ger en god inblick beträffande 

hur företagets interna resurser kan nyttjas för att möta omgivningens förhållanden så 

att konkurrensfördelar kan skapas. Enligt Porter och Kramer (2006) har fyra argument 

återkommande framförts för att förklara varför CSR utgör en viktig grund vid den 

strategiska utformningen. Dessa är etik och moral, hållbar utveckling, tillstånd att 

bedriva verksamhet och företagets rykte. 

 

Författarna menar att den gemensamma svagheten med dessa synsätt är att de 

affärsmässiga frågorna separeras från det sociala ansvarstagandet genom 

motsättningar dem emellan. Således leder det till att CSR – arbetet inte knyts till den 

strategiska inriktningen inom företaget och därmed minskar möjligheterna till att 

skapa synergier mellan det sociala ansvarstagandet och företagets affärsmodell. 

 

Författarna menar att den viktiga frågan ur företagets synvinkel inte är om det sociala 

engagemang som utförs är värdigt eller fyller ett gott syfte. Det viktiga är snarare om 

åtgärden kan utgöra en delad nytta för såväl samhället som företaget vilket Porter och 

Kramer (2006) benämner strategiskt CSR – arbete. Genom åtgärder som gynnar 

samhället kan CSR – perspektivet uppfyllas, samtidigt som företagets långsiktiga 

konkurrenskraft kan stärkas genom att insatserna fokuserar på funktioner i samhället 

som är viktiga för företagets framtid. 

SWOT – Analys 
SWOT – analysen är ett verktyg för att kunna placera en organisations interna 

tillgångar och resurser i relation till de externa faktorer som av organisationen inte är 

direkt påverkbara. Modellen är följaktligen ett hjälpmedel för att kunna skapa en 

brygga mellan organisationens interna perspektiv och den yttre omgivningen på den 

marknad företaget agerar (Ambrosini, 1998). SWOT – analysen är i grunden ett verktyg 

för att analysera ett företags inre styrkor och svagheter med omvärldens hot och 

möjligheter utifrån ett klassiskt ekonomiskt resonemang som bygger på ekonomisk 

rationalitet.  
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Då vi i denna studie undersöker CSR – arbetets betydelse vid en avregleringssituation 

måste vi komplettera modellen för att fånga denna dimension. Detta eftersom CSR 

traditionellt inte analyserats ur ett perspektiv baserat på ekonomisk rationalitet. I 

denna studie är syftet med SWOT – analysen att undersöka om det sociala 

ansvarstagandet kan ha positiva effekter för konkurrenskraften på en marknad under 

avreglering. 

 

Fleisher och Bensoussan (2003) anser att det måste finnas några grundläggande 

riktlinjer för att analysen skall kunna användas på ett utförligt sätt. Det externa 

perspektivet syftar till att identifiera såväl nuvarande som framtida möjligheter och 

hot. Författarna menar att dessa kan delas in i två kategorier, generella samt operativa 

segment. De operativa faktorerna berör företagets dagliga verksamhet såsom 

konkurrens, arbetskraftsfrågor och kunder.  

 

De generella faktorerna berör sociala, teknologiska, ekonomiska och politiska frågor 

det vill säga företagets sociala omgivning. Företagets interna miljö är enligt författarna 

lika viktig vid upprättandet av SWOT – analysen. Den interna analysen syftar till att 

identifiera företagets existerade såväl som potentiellt nya styrkor och svagheter för att 

förstå hur dessa kan matchas mot de yttre faktorerna. SWOT – analysen kan antingen 

vara marknadsdriven, vilket innebär att analysen och strategiutformningen tar ansats i 

de yttre faktorerna och landar i de inre. Motsatsen är en resursdriven utgångspunkt 

där de inre perspektiven mynnar ut i de yttre. Hur de olika perspektiven relaterar till 

varandra åskådliggörs i en figur nedan. 

 

Figur 3: SWOT- Matris (Fleisher & Bensoussan, 2003) 
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Fleisher och Bensoussan (2003) pekar på fördelarna med SWOT – analysens breda 

tillämpningsområde från individ- till marknadsnivå. En fördel med modellen är att 

genom fokus på kritiska faktorer kan de viktigaste belysningspunkterna åskådligöras, 

utan att analysen för den delen förlorar relevans genom att inte vara tillräckligt 

omfattande. Som vi tidigare nämnt har SWOT – analysen traditionellt använts för att 

finna styrkor och svagheter i ett företags interna miljö för att sedan möta omvärldens 

hot och möjligheter baserat på ekonomiskt rationella beslut.  

 

För att utföra en omvärldsanalys är Porters femkraftsmodell (2004) ett verktyg, dock 

med samma begränsning som SWOT – analysen i sitt grundutförande. Modellen bygger 

på att ett företag utifrån att agera rationellt kan uppnå maximal ekonomisk nytta. 

Ekonomisk rationalitet och CSR har tidigare uppfattats som motpoler, vilket gör att vi 

måste utöka analysmodellen för att fånga den sociala dimensionen och sammanfläta 

denna med ett rationellt ekonomiskt tänkande. Vi använder därför O´Riordan och 

Fairbrass (2008) modell som utvecklar Porters resonemang, men fokuserar på CSR – 

dialogen gentemot företagets externa intressenter. Den interna komponenten av CSR 

– arbetet behandlas sedan genom ett resursbaserat perspektiv, ett synsätt som är 

mycket lämpligt för att analysera arbetet med det sociala ansvarstagandet inom ett 

företag. 

Företagets externa miljö 

Porters femkraftsmodell 

Porter beskriver i artikeln How competitive forces shape strategy (1979) en 

femkraftsmodell. Syftet med modellen är att kunna utforma en konkurrenskraftig 

strategi med företagets omgivning som utgångspunkt. Porter har senare utvecklat sina 

tankegångar i boken Competitive strategy (2004). Enligt modellen är grunden till 

strategins utformning baserad på ett företags förhållande till omgivande 

marknadsfaktorer. Porter pekar på att elementen kan vara av skiftande natur, såväl 

sociala som ekonomiska. De viktigaste faktorerna härstammar emellertid från den 

bransch vilken företaget befinner sig i (Porter, 2004). Detta eftersom icke 

branschrelaterade faktorer påverkar alla företag på en marknad.  
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Därmed blir den centrala frågan att differentiera sig och hantera de branschrelaterade 

faktorerna bättre än sina konkurrenter. Porter menar att definitionen av en bransch 

kan vara svår att göra, men utgår ifrån att företag som producerar varor och tjänster 

som är nära substitut till varandra anses agera i samma bransch. 

 

Enligt Porter är det vanligt att företag i konkurrensanalysen endast fokuserar på de 

aktörer som idag finns på marknaden, vilket är en för snäv ansats. Förutom 

konkurrensen mellan existerande aktörer beror graden av konkurrens inom branschen 

på fyra ytterligare faktorer; köpare, leverantörer, substitut samt potentiellt nya aktörer 

(Porter, 2004). Hur hårt trycket är från de fem krafterna utgör enligt Porter grunden till 

vinstpotentialen inom en bransch på lång sikt. Ett högt tryck från krafterna leder enligt 

teorin till att lönsamheten pressas. 

 

 

Figur 4: Porters femkraftsmodell (Porter, 2004) 

Rivalitet mellan existerande aktörer 

Den konkurrens som föreligger mellan de existerande aktörerna är den kraft som 

oftast är mest påtaglig på en marknad. Den gestaltar sig på många bekanta sätt, 

exempelvis genom nya produkt- eller tjänsteintroduktioner, marknadsföringsåtgärder, 

kringtjänster eller dumpade priser. Porter menar att hur mycket konkurrensen mellan 

existerande aktörer påverkar lönsamheten beror på vilka grunder de konkurrerar samt 

hur intensiv denna konkurrens är.  
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Intensiteten är som högst när marknadsaktörerna är många eller i liknande storlek. Om 

tillväxttakten på marknaden är långsam eller utträdesbarriärerna höga intensifieras 

konkurrensen om de marknadsandelar som finns. 

Nya aktörer 

Om nya aktörer äntrar en marknad leder det till ett ökat utbud av varor eller tjänster, 

vilket i sin tur innebär att ett ökat utbud ska dela på den efterfrågade kvantiteten. Om 

hotet från nya aktörer är stort kan det drastiskt sänka vinstpotentialen på marknaden. 

Detta eftersom redan etablerade aktörer då tvingas hålla låga priser samtidigt som 

investeringskvoten måste hållas hög för att avskräcka nya konkurrenter. Således 

behöver det inte vara inträdet av nya aktörer som håller lönsamhetsnivån nere, utan 

snarare hotet från att nya aktörer skulle kunna ta sig in på marknaden.  

 

Hur allvarligt hoten från nya företag är beror enligt Porter på vilket sätt aktörerna som 

redan befinner sig på marknaden reagerar vid ett sådant hot, samt vilka 

inträdesbarriärer som existerar. Modellen beskriver sju huvudsakliga inträdesbarriärer: 

 

 Skalfördelar i utbud 

 Skalfördelar i efterfrågan 

 Bytesrelaterade kostnader 

 Kapitalbehov 

 Kostnadsfördelar oberoende av storlek 

 Distributionskanaler 

 Lagstiftning och politik 

 

Köpares förhandlingskraft 

En köpare i god förhandlingsposition kan kräva hög kvalitet och service, samtidigt som 

priserna kan pressas. En köpare med hög förhandlingskraft kan spela leverantörerna 

mot varandra för att på så sätt minimera kostnaderna och därmed öka vinsten. En 

sådan situation uppstår generellt på en marknad där det finns få köpare och många 

leverantörer.  
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Andra situationer då köparnas förhandlingskraft kan vara hög är då produkterna eller 

tjänsterna är standardiserade och differentieringsgraden är låg, det vill säga en 

situation då det inte med lätthet går att urskilja skillnader mellan olika företags 

produkter eller tjänster. Köparen kan hota att själv producera varor eller tjänster och 

därmed pressa leverantörens priser. Sannolikheten att köparen väljer att byta 

leverantör är förknippat med de kostnader det medför. Om ett byte är förknippat med 

kostnader minskas således förhandlingskraften. 

Leverantörers förhandlingskraft 

Leverantörer med en hög förhandlingskraft har möjlighet att ta ut högre priser och 

därmed göra en större vinst. Det är också tänkbart att de kan reducera kvalitet och 

service i fall då det inte finns alternativa leverantörer. Andra situationer då 

leverantörernas förhandlingsmakt är stor kan nämnas när personalen i det köpande 

företaget lärt sig använda produkten eller tjänsten och omfattande 

utbildningsåtgärder krävs för att kunna byta. 

Substitut 

Ett substitut fyller samma eller en liknande funktion som den ursprungliga produkten 

eller tjänsten. Substitut förekommer alltid men kan anta många olika former och 

samtidigt vara mer eller mindre tydliga att uppfatta. När möjligheten till substitut är 

stor påverkar det lönsamheten negativt på marknaden genom att ett pristak uppnås då 

kunderna kan välja en annan liknande produkt eller tjänst om någon aktör höjer priset. 

Hotet från substitut medför att större medel måste investeras i bland annat 

marknadsföring, kvalitet eller prestanda för att behålla kunderna. 

CSR och företagets intressenter 

Porters femkraftsmodell utgör en grund för att identifiera vilka intressenter som finns 

på en marknad, dock är modellen bristfällig för att fånga upp de sociala faktorer som 

utgör en central punkt vid studier av CSR – arbete inom företag. O´Riordan och 

Fairbrass (2008) har utvecklat en modell som syftar till att identifiera hur CSR – 

dialogen gentemot företagets intressenter kan utformas. Modellen fungerar också som 

ett hjälpmedel för att identifiera vilka intressenter som är viktiga i denna 

kommunikation. Författarna pekar på samma fördelar med modellen som Porter och 

Kramer (2006) presenterar angående strategiskt CSR – arbete.  
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En möjlighet är att dels stärka ett företags konkurrenskraft, samtidigt som 

trovärdigheten med avseende på det sociala ansvarstagandet kan öka genom att 

integrera sådana frågeställningar i det långsiktiga strategiska arbetet. Genom att 

identifiera intressenterna med hjälp av Porters femkraftsmodell kan nedanstående 

modell sedan utgöra ett verktyg för att åskådliggöra hur CSR förmedlas gentemot 

dessa grupperingar. 

 

 
Figur 5: CSR - dialogmodell (O´Riodan & Fairbrass, 2008) 

Intressenter 

Företagets intressenter måste först identifieras och en prioriteringsordning upprättas 

för att fastställa vilka intressentgrupperingar som är viktiga för företaget. Detta ska 

enligt författarna ske genom att se till företagets interna faktorer för att utifrån detta 

fastställa vilka förväntningar som intressenterna har. Interna faktorer kan utgöras av 

företagets storlek, framgång, bransch (vilket hänger samman med företagets 

omgivningar och specifika händelser), företagskultur och organisation. 

Omgivningar 

För att på ett betydelsefullt sätt kunna analysera CSR – arbetet måste diskussionen 

föras med företagets och intressenternas omgivning som utgångspunkt. Med 

företagets omgivning menar författarna politiska, ekonomiska, sociala, teknologiska, 

legala och miljömässiga frågor. Företagets omgivning påverkas också exempelvis av 

hur konkurrenter agerar, mediaexponering och hur skickliga intressenterna är att sätta 

tryck på företaget inom CSR - området. 
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Specifika händelser 

Specifika händelser utgår ifrån frågeställningar som uppkommer med anledning av ett 

specifikt affärsbeslut. Det kan handla om att verksamheten påverkar vissa geografiska 

regioner, hälsoaspekter eller sociala följdverkningar. 

Företagsledningens ståndpunkt 

Hur företagsledningen ställer sig till de tidigare nämnda faktorerna är avgörande för 

CSR – arbetets utveckling. Det kan röra idéer beträffande ansvar och förpliktelser som 

bör åläggas företaget vilket i sin tur hänger samman med vilka värderingar och mål 

som finns inom organisationen. Hur dessa gestaltar sig beror ofta på vilka 

förväntningar intressenterna har på företaget. 

Företagets interna perspektiv 

Resursbaserad utgångspunkt 

Grant (2002) påstår att det inte är möjligt för ett företag att gömma sig på en viss 

position på en marknad, för att lyckas i ett längre perspektiv. Detta eftersom 

konkurrensen kan komma från såväl andra branscher som andra geografiska 

sammanhang. Barney (1991) menar att utgångspunkten vid företagets 

utvecklingsarbete bör ligga i interna resurser och kompetenser. Han pekar också på att 

när snabba förändringar sker i ett företags externa omgivning, så är det mer sannolikt 

att interna resurser skapar en god grund för en långsiktig strategi. En av de 

grundläggande teserna inom den resursbaserade teorin är att resurser är heterogent 

fördelade mellan företag och att dessa skillnader kan behållas långsiktigt (Barney, 

1991). Eftersom det inte finns två företag som har samma tillgångar, färdigheter och 

erfarenheter så finns det inte heller två företag som har samma resurser. Collis och 

Montgomery (1995) påstår att det som kommer avgöra om ett företag har en uthållig 

konkurrensfördel är kombinationen av den bästa och mest lämpade samlingen av 

resurser utifrån den affärsverksamhet företaget bedriver. 
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Det resursbaserade synsättet och CSR 

Som tidigare diskuterats har framväxten av CSR tillskrivits flera olika anledningar, allt 

ifrån tvång från samhället till ståndpunkten att CSR hjälper företag att skapa 

konkurrensfördelar. Branco och Rodrigues (2006) menar att arbetet med CSR – frågor 

ofta leder till kostnader i en nära framtid, men att fördelarna ofta kan vara 

svårgripbara och komma längre fram. Författarna anser därför att det är svårt att 

koppla CSR – arbetet till en direkt nytta för företaget. 

 

Branco och Rodrigues (2006) pekar på att nyttan med CSR idag främst tillskrivs 

gripbara resurser. Genom ett resursbaserat synsätt menar de att andra faktorer såsom 

moral, etik och anseende kan belysas. Det är egenskaper inom företaget som kan vara 

svåra att förstå och förklara. Anseende kan till exempel inte köpas, utan måste skapas. 

Trots att det inte skyddas genom lag är det ett resultat av komplexa sociala 

ställningstaganden och företagsspecifika åtgärder, vilket gör det svårt eller omöjligt att 

kopiera. För att förstå vilka interna processer som är förknippade med det sociala 

ansvarstagandet menar författarna att den resursbaserade utgångspunkten utgör en 

kraftfull förklaringsmodell. CSR kan utgöra en nyckel till att beskriva hur ett företag kan 

tillgodogöra sig värdefulla resurser för att uppnå en högre konkurrenskraft. 

 

Den främsta kritiken som Branco och Rodrigues (2006) framför mot den traditionella 

synen på det resursbaserade synsättet är att relationer kommer i skymundan. Detta 

eftersom synsättet att rätt kombination av resurser inom företaget leder till 

komparativa fördelar. Att uppnå konkurrenskraft handlar istället till stor del om att 

skapa relationer med olika externa parter till företaget. Genom CSR menar författarna 

att företaget kan erhålla resurser som fyller denna lucka och förklara den sociala 

dimensionen. Ett företag verkar således inte på en given marknad, utan kan försöka att 

påverka och förändra omgivningen indirekt genom det politiska beslutsfattandet.  
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VRIO – modellen 

VRIO – modellen är skapad av Barney (2002) vars syfte är att utvärdera ett företags 

resurser. I och med detta kan vi sedan identifiera i vilken grad de kan användas för att 

skapa varaktiga konkurrensfördelar. För att avgöra om de utgör en konkurrensfördel 

på längre sikt anser Barney att ett antal kriterier måste uppfyllas.  I modellen framställs 

fyra frågeställningar med hänsyn till resursens; värde, sällsynthet, imiterbarhet samt 

inre effektivitet i organisationen (Barney & Hesterly, 2008). 

 

 

Figur 6: VRIO - modellens komponenter (Barney, 2008) 

 

Är det möjligt att med hjälp av företags resurser möta omvärldens möjligheter och 
hot? 
Huruvida resursen är värdefull eller inte påverkas av omgivningens möjligheter och 

hot.  Resurser bedöms enligt Barney och Hesterly (2008) vara värdefulla när de 

används till att skapa möjligheter som antingen sänker företags kostnader eller ökar 

intäkterna mer än vad företaget hade lyckats med utan resursen. Således är det viktigt 

att ett företags kärnkompetens relateras till den marknad där företaget avser att 

bedriva verksamhet. Kompetensen kommer i hög grad att användas till att neutralisera 

hot och utnyttja möjligheter på marknaden. Således menar Barney (2002) att det inte 

är resurserna i sig som uppbringar ett värde, utan deras möjligheter att skapa 

detsamma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

31 

 

Hur många företag förfogar över de värdefulla resurserna? 
En viktig del när ett företag ska bedöma sina resurser är att identifiera om den är 

sällsynt eller inte bland konkurrenterna. Barney och Hesterly (2008) menar att en viktig 

del i benämnandet av ett företags konkurrensfördelar är hur ovanliga resurserna är 

bland företagets konkurrenter. Om resursen både skapar värde och är lätt att kopiera, 

bildar resursen en temporär konkurrensfördel som kan ge en högre lönsamhet under 

en kortare tid. Om vi tänker oss att större delen av företagen på marknaden besitter 

en viss resurs så kommer den inte att utgöra någon fördel för aktörerna utan enbart 

homogenisera marknaden. 

 

Författarna klargör dock att om ett företag är ensam om att inte inneha dessa resurser 

så kommer det innebära sämre konkurrensförmåga. Barney och Hesterly (2008) 

påpekar att om ett företag besitter en speciell kompetens så gäller det att 

återkommande förbättra denna för att säkerställa att den inte förloras genom att 

andra aktörer utvecklar liknande resurser. Vad som avgör ifall en resurs är sällsynt och 

kan generera konkurrensfördelar varierar mellan marknader.  

 

Barney och Hesterly (2008) påpekar att de flesta resurser varken kan, eller behöver 

vara sällsynta. De flesta företag har resurser som är värdefulla, men identiska med 

andra aktörer. Dessa resurser leder inte till konkurrensfördelar, men är viktiga för att 

kunna konkurrera på samma villkor som omgivande företag.  

 

Möjligheten att imitera en resurs som ett annat företag redan besitter?  

En resurs imiterbarhet svarar till hur lätt eller svår den är att imitera. Detta betyder att 

om ett företag har en värdefull resurs som är sällsynt och ger företaget ökade 

inkomster ses denna som en tillfällig konkurrensfördel om inte denna resurs är svår att 

efterlikna.  

 

Barney (2002) ger två alternativa förslag på hur ett företag kan imitera ett annat 

företags resurs. Han menar att det går att ske genom kopiering eller att försöka skapa 

alternativa möjligheter till den aktuella resursen, det vill säga med substitut.  
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Detta kan ske genom att till exempel bilda strategiska allianser med leverantörer och 

kunder. En annan väg är att företaget försöker skapa strategier kring sin 

kärnkompetens som kan göra det svårt för andra aktörer att imitera resurserna.  

 

Vissa faktorer gör resurser svåra att imitera, eller omöjliga genom exempelvis patent 

och varumärken. Barney och Hesterly (2008) ger exempel på ett antal sådana faktorer. 

Han påstår att kärnkompetens som skapas via historia, genom att exempelvis 

kunderna har stark och god kunskap om företaget är svår att identifiera eftersom den 

inte går att separera från företaget ytterligare aktiviteter.  

 

Barney (2002) nämner också betydelsen av små beslut, det vill säga dagliga processer 

och rutiner inom företaget. De stora och mycket betydelsefulla besluten är lättare att 

imitera då det är enkelt att upptäcka vilka beslut som togs medans många små beslut 

ofta är svåra att se konsekvenserna av förrän större förändringar skett. En annan 

kompetens som kan vara svår att kopiera menar Barney och Hesterly (2008) är de 

sociala resurserna som exempelvis rykte, teamwork, pålitlighet och företagets 

organisationskultur. Genom svårimiterbara resurser, skapas imitationsbarriärer. Ett 

företag som har resurser som är svåra att efterlikna skapar en barriär gentemot 

konkurrenter. Författarna pekar på att de företag som ofta imiteras har en fördel i att 

vara först med resursen, vilket ger en temporär konkurrensfördel genom möjligheten 

att agera först på marknaden. 

 

Är företagets organisation uppbyggd så att resurser som är värdefulla, sällsynta och 

dyra att imitera kan utnyttjas och skapas?  

Barney och Hesterlys (2008) fjärde kriterium för att skapa varaktiga konkurrensfördelar 

innefattar företagets organisation och dess struktur. Även om ett företag innehar 

resurser som passar in under de föregående beskrivningarna måste dessa kunna 

utnyttjas för att skapa värde. Författarna menar att denna kategori sällan skapar 

resurser i sig, utan snarare fungerar som ett stöd för att förstärka de tidigare nämnda 

kategorierna.  
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En välstrukturerad företagsledning, fungerande kontrollsystem och goda 

ledarskapsattityder är några av de viktiga förutsättningarna som företag bör ha för att 

utnyttja resurserna till att skapa konkurrensfördelar på marknaden. Företagets 

medarbetare måste ha kunskap om hur de ska använda resurserna med en tydlig 

organisatorisk indelning. För att ta tillvara på värdefulla, sällsynta och de 

svårimiterande resurserna krävs det således att företaget har en fungerande struktur i 

form av en god organisation. 
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Empiri 

I det följande kapitlet presenteras det empiriska material som ligger till grund för vår 

studie. Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning där den svenska spelmarknaden 

behandlas ur ett generellt perspektiv för att sedan presentera spelutredningens förslag. 

Detta för att läsaren ska få en övergripande förståelse för spelmarknaden och hur 

förslagen till en nyutformad regleringsform kan utformas. Sedan följer en beskrivning 

av den nuvarande lagstiftningen, dels i Sverige men också beträffande EG-rätten. I 

empirikapitlets andra del följer företagsbeskrivningar av Svenska Spel, Ladbrokes och 

Betsson. För att beskriva företagens ställning till CSR har sekundärdata kompletterats 

med intervjuer. 

Spelmarknaden i Sverige 
Den reglerade spelmarknaden vilka utgörs av Svenska Spel, ATG och organisationer 

med allmännyttiga ändamål omsatte under 2008 cirka 40,9 miljarder kronor. Detta 

innebär en ökning med 2,1 miljarder eller 5,5 % jämfört med föregående år (Den 

svenska spelmarknaden, 2008). Spelmarknaden i Sverige är under stark utveckling, 

idag sker tillväxten främst inom onlinespel (Den svenska spelmarknaden, 2008). 

Spelbranschen har för varje år blivit mer och mer teknikintensiv vilket bland annat 

gestaltar sig i förändringar av speltjänsterna. Spelverksamhet är något som engagerar 

stora delar av den svenska befolkningen, under 2008 spenderade medborgarna i 

genomsnitt 3 % av sin disponibla inkomst på spel och lotterier (Den svenska 

spelmarknaden, 2008).  

 

Spelmarknaden är under förändring inom större delen av Europa.  Vid en överblick av 

de nordiska grannländerna kan Sveriges situation jämföras med både Finland och 

Norge. I Finland finns likt den svenska marknaden ett system där statliga företag har 

ensamrätt att bedriva spelverksamhet. Under senare år har dock utländska aktörer 

försökt ta sig in på den finska spelmarknaden genom att söka penningspeltillstånd.  
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Dessa har dock nekats av finska domstolar med hänsyn till att spel inte får ske i för stor 

omfattning eftersom det skulle kunna frambringa sociala biverkningar. (Den svenska 

spelmarknaden, 2007) På den norska marknaden avgjordes under 2007 ett fall kring 

spelautomatsmonopol. EFTA-domstolen har godkänt att norsk lagstiftning kan behålla 

en spelreglering som syftar till att endast tillåta statliga aktörer att bedriva 

spelverksamhet. Så länge den har till ändamål att upprätthålla legitima mål i form av 

exempelvis minskat spelberoende motsätter sig inte domstolen en monopolmarknad. 

(Den svenska spelmarknaden, 2007). 

En framtida spelreglering 

På begäran av regeringen så tillkallades under juni 2007 en särskild utredare, Jan 

Nyrén, med uppdrag att föreslå en långsiktigt hållbar spelreglering. Den 15 december 

2008 presenterade Nyrén sitt förslag En framtida spelreglering. I spelutredningens 

åliggande har det ingått att föreslå en uppstramning och modernisering av 

regleringsformen samtidigt som den kartlagt vilka spel som anses frambringa 

spelberoende. Dessutom har det gjorts en bedömning om det av EG- rättsliga, tekniska 

eller andra skäl inte är möjligt att strama upp nuvarande regelverk. Den mest 

beaktansvärda frågan som behandlats gäller huruvida andra än nuvarande 

tillståndsgivna aktörer ska tillåtas komma in på delar av spelmarknaden.  

 

I rapporten kan vi utläsa att spelutredningen funnit tre olika handlingsalternativ för hur 

en framtida spelreglering kan utformas. Det första alternativet innebär att behålla 

dagens reglering och strama upp densamma. Det andra innebär att öppna upp 

Internetspel för nya aktörer och avslutningsvis innefattar det tredje förslaget 

möjligheten att öppna upp bestämda spelformer för nya aktörer, såväl på Internet som 

på den fysiska svenska spelmarknaden. Utredningen presenterar två möjliga vägar för 

en framtida spelreglering nämligen alternativen ett och tre. Spelutredningen ställer sig 

främmande till att öppna upp Internetspel såsom Internet-kasino, Internet-poker och 

Internet-bingo för nya aktörer. I direktiven för en framtida spelreglering så menas att 

de mest problematiska spelen ska vara förbehållna de mest kontrollerande 

distributionsformerna.  
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Spelutredningen har funnit att grunderna i den svenska nuvarande spelregleringen är i 

överensstämmelse med EG-rätten. Utredningen gör bedömningen att det inte finns 

något krav på att öppna marknaden för nya aktörer. I det första förslaget påtalar 

utredningen vikten av att regeringen ställer krav på en spelpolitik som har det 

övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet. Det är alltså detta 

motiv som styrker en stängd marknad utan privata intressen. 

 

Spelutredningens andra alternativ har funnit att de spelformer som skulle kunna bli 

föremål för tillståndsgivning i en ny regleringsmodell är vadhållning av odds- och 

tipsspel med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar. Ett licenssystem 

skulle då omfatta såväl spel via ombud som Internet där någon begränsning av antalet 

tillstånd inte föreslås. Detta förslag ger alltså nya aktörer rätt att etablera sig fysiskt på 

spelmarknaden i Sverige. En öppning för nya aktörer har som mål att kanalisera spelet 

till aktörer med svenskt tillstånd under en kontroll från svenska myndigheter.   

 

Utredningen påtalar vikten av att de som erhåller licenser är skyddade i den nationella 

lagstiftningen så att inte andra aktörer utan licenstillstånd ska kunna bedriva spel mot 

den svenska marknaden. Med detta i åtanke är spelutredningen inte negativ till att 

införa blockeringar av IP-adresser och domännamn för spelföretag som inte innehar 

licens på marknaden. Det kan enligt utredningen också vara aktuellt att införa 

blockeringar mot betalningsförmedlingar som riktas mot dessa företag. 

Spelutredningen anser att Svenska Spel inte ska erbjuda de spel som öppnas för andra 

aktörer, utan istället inrikta sin verksamhet mot de problematiska spelen ur 

folkhälsosynpunkt.   

 

Att tillåta nya aktörer på den svenska marknaden skulle innebära en möjlighet för dem 

att etablera sig fysiskt. Dessa kan driva spelbutiker i egen regi eller genom avtal med 

andra aktörer. För att en aktör ska få licens måste verksamheten bedrivas sunt och 

säkert samt på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt enligt bestämmelserna i 

lotterilagen och andra författningar som avser reglera verksamheten.  
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Det ska också finnas krav på att den sökande med hänsyn till sina personliga och 

ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. När det gäller aktiebolag 

så kommer prövningen att omfatta den verkställande direktören och andra personer 

som har bestämmande inflyttande över företaget. Vidare kommer det ställas krav att 

en spelanordnare ska ha kontroll över de risker som spelverksamhet är förknippad 

med. Detta för att styra, identifiera och rapportera spelrelaterade problem till 

regeringen eller ansvarig myndighet. Tillståndsförfarandet kommer att ligga på den 

nyutformade Spelmarknadsinspektionen som kan jämföras med den nuvarande 

Lotteriinspektionen.  

 

Spelutredningens betänkande kommer att ligga till grund för riksdagens beslut hur den 

framtida regleringen ska utformas på den svenska spelmarknaden. Oavsett utformning 

menar utredningen att en ny tillståndsmodell i form av en moderniserad lotterilag 

måste införas. Detta då icke tillståndsgivna aktörer idag fritt kan rikta sig mot svenska 

kunder på grund av en omodern lotterilagstiftning. Spelutredningen anser att den nya 

spelregleringen oavsett form ska kunna träda i kraft den 1 januari 2011. 

Lagstiftningen på den svenska spelmarknaden 

Sedan den 1 januari 1995 regleras den svenska spelmarknaden genom lotterilagen 

(1994:1000). Lotterilagen är en förbudslagstiftning vilket innebär att alla lotterier 

kräver tillstånd samtidigt som de står under offentlig kontroll. Lagen bygger på att i 

princip endast tre aktörer kan få lotteritillstånd nämligen; staten, hästsporten och 

organisationer med allmännyttiga ändamål. 

 

Staten bedriver spel genom det helägda Svenska Spel. Företaget är Sveriges största 

spelföretag vilka har ensamrätt att bedriva vadhållning på idrottstävlingar, 

automatspel och kasinoverksamhet (Svenska Spels årsredovisning, 2008). ATG ägs av 

Trav- och Galoppsporten som har ensamrätt för spel på hästar. Ett avtal mellan ATG:s 

ägare (Svenska Travsportens Centralförbund och Svensk Galopp) och staten reglerar 

verksamheten.  
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ATG bedriver spel via ca 2000 ombud, på Internet eller på Sveriges trav- och 

galoppbanor. (ATG:s årsredovisning, 2007). Organisationer för allmännyttiga ändamål 

har rätt att bedriva bingospel och lotterier genom ideell verksamhet. Tillstånd till 

verksamhetens ges av Lotteriinspektionen (lotterilagen, 1994:1000).  

 

I och med att endast dessa tre aktörer får anordna lotterier så innebär det att 

kommersiella intressen princip är utestängda från marknaden. Den enda möjligheten 

för näringslivet att bedriva spel regleras i 32-34§ lotterilagen, där lotterier av 

förströelsekaraktär med små insatser och vinster beviljas. Lotteriregleringen bygger 

vidare på principen att de svenska spelarrangörerna erbjuder spel till den svenska 

befolkningen och inte över nationsgränserna. För att hindra andra lotterier än de 

tillståndsberättigade så finns det ett främjandeförbud i lotteriregleringen. Det 

innefattar ett förbud att på något sätt främja svenska eller utländska lotterier som 

saknar tillstånd att rikta sig mot svenska kunder.  

EG- lagstiftning 

Sverige gick 1995 med i den europeiska gemenskapen (EU). Sveriges inträdande i EU 

har inte påverkat den nuvarande lotterilagen. Detta eftersom som EG-rätten har som 

utgångspunkt att lotterier inte är samordnade. Av detta följer att det inte finns något 

gemensamt regelverk inom EU för spelverksamhet och spel över nationsgränser. 

Vilken lagstiftning som ska gälla är alltså upp till varje medlemsland att bestämma. 

Detta hindrar dock inte EG-domstolen att pröva fall som rör spel och 

lotteriverksamhet. Ett tiotal olika rättsfall har avgjorts där de nationella domstolarna 

har vänt sig till EG-domstolen för att undersöka frågan om den nationella 

lagstiftningen är i överensstämmelse med EG-rätten (En framtida spelreglering, 2008).  
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De fall som har tagits upp av EG- domstolen har främst gällt artiklarna 43 och 49 som 

reglerar rätten att etablera filial i annat land respektive fri rörlighet av tjänster. I målet 

Schindler1 beslutade EG- domstolen att lotteriverksamhet ska betecknas vara en tjänst 

enligt artikel 49. Gemenskapsrätten har som grund att det skall råda fri rörlighet inom 

EU för tjänster.  

 

Det medför att likabehandlingsprincipen ska efterlevas, vilket innebär att det ska råda 

förbud mot diskriminering på grund av nationalitet. Vidare ska en tjänst som lagligen 

utförs i en medlemsstat inte nekas tillträde på en marknad i en annan medlemsstat. 

Utifrån denna tillämpning skulle det i sådant fall vara fritt fram för utländska aktörer 

att ta sig an den svenska spelmarknaden. Det som stoppar dem från att erbjuda 

spelverksamhet är dock att medlemstaterna kan upprätthålla undantag från den fria 

rörligheten genom att i artiklarna 45 och 46 göra avsteg genom att hävda 

spelverksamhetens påverkan på allmän ordning, säkerhet eller hälsa i negativ mening. 

I målet Schindler fastslog EG – domstolen att även om den fria rörligheten för tjänster 

utgör en grundläggande frihet inom EG – rätten, så utgör lotteriers speciella 

beskaffenhet att det är tillåtet att vidta inskränkande åtgärder. Domstolen menar att 

lotterier är av en speciell karaktär vilket gör det godkänt att hindra den fria rörligheten 

med tanke på att skydda konsumenterna samt säkerställa ordningen i samhället. 

Domstolen kom fram till att dessa speciella omständigheter ger de nationella 

myndigheterna rätt att göra skönmässiga bedömningar när det gäller att fastställa vad 

som krävs för att skydda spelarna och samhället för att bevara allmän ordning.  

 

I fallet Gambelli2 har EG- domstolen fastslagit att de nationella myndigheterna inte får 

stimulera och uppmuntra till spelande i syfte att erhålla finansiella intäkter, för att 

samtidigt hävda ett allmänintresse i konkurrenshindrande åtgärder.  

 

                                                 
1
 Schindlermålet: C-275/92 

2
 Gambellimålet: C-243/01 
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Domstolen menar att en medlemsstat måste ha en restriktiv lagstiftning som bidrar till 

att minska spelmöjligheterna och begränsa verksamheten om en inskränkning ska vara 

godkänd. De privata aktörerna stärkte genom Gambellimålet sin övertygelse att det 

svenska spelmonopolet strider mot gemenskapsrätten. Vid ett flertal tillfällen har 

dessa aktörer i svenska domstolar prövat spelmonopolets reglering, utan att det 

framkommit att den stridit mot EG - rätten (En framtida spelreglering, 2008).  

Företagsbeskrivningar 
I nedanstående företagsbeskrivningar presenteras Svenska Spels, Ladbrokes och 

Betssons verksamheter. Informationen är hämtad dels från sekundärdata men också i 

form av de e-postintervjuer vi genomfört med företagens representanter. På Svenska 

Spel var vi i kontakt med Johan Tisell som är informationschef, på Ladbrokes 

intervjuades PR-ansvarige Joakim Rönngren och vid Betsson Peder Lindfors som är 

butiksetableringsansvarig. 

Svenska Spel 

Svenska Spel bildades 1997 genom en sammanslagning av de statliga företagen 

Tipstjänst och Penninglotteriet. Företaget ägs till 100 % av den svenska staten och 

uppgiften är att anordna spel och lotterier. De har också till uppdrag att ta hänsyn till 

den internationella konkurrensen för att kunna erbjuda konkurrenskraftiga alternativ 

till kunderna. Svenska Spel har ensamrätt att i Sverige bedriva värdeautomatspel, 

kasinoverksamhet, vadhållning av sportspel och Internetspel. Företaget bedriver även 

lotterier och nummerspel. (Svenska Spels årsredovisning, 2008) Svenska Spels 

verksamhet bedrivs sammanlagt av cirka 9000 stycken ombud, restauranger, pubar, 

och bingohallar. Dessutom erbjuds kasinoverksamhet i Stockholm, Sundsvall, Göteborg 

och Malmö (Svenska Spels årsredovisning, 2008).  

Spelansvar 

Svenska Spel har som vision att skapa de mest attraktiva spelen på ett ansvarsfullt sätt 

med glädje för spelarna och till nytta för samhället. Företaget lägger stor vikt i frågor 

som rör spelansvar vilket förklaras av att det inte bara är ett naturligt åtagande mot 

kunderna och samhället, utan ett viktigt incitament som konkurrensverktyg (Svenska 

Spels årsredovisning, 2007).  
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Företaget påstår själva att den bärande filosofin inom verksamheten är att ansvar för 

kunderna går före vinst. Svenska Spel blev under 2008 utsedda till världens främsta 

spelföretag på området ansvarsfullt spelande. I samband med en spelkongress i 

Rhodos fick Svenska Spel lovorden från världsorganisationen World Lottery 

Associations president Arch Gleason att ”företaget totalt sätt uppvisar ett förstklassigt 

agerande på området ansvarsfullt spelande” (Svenska Spels årsredovisning, 2008). 

 

Svenska Spels nettoomsättning uppgick under 2008 till 8071 miljoner kronor varav 

vinsten var 5108 miljoner kronor. Av överskottet gick 1338 miljoner kronor till 

Riksidrottsförbundet och Ungdomsstyrelsen. Dessa pengar används till att finansiera 

idrott och föreningsverksamhet för barn och ungdomar runt om i Sverige. Dessutom är 

Svenska Spel en av landets störta sponsorer av idrott genom att de har ett samarbete 

med många nationella idrottsförbund (Svenska Spels årsredovisning, 2008). 

Svenska Spels intressent- och CSR – dialog 

Under 2005 inledde Svenska Spel en intressentanalys ur CSR- perspektiv med syfte att 

ta reda på vilka behov och förväntningar som existerade i och runt företaget (Svenska 

Spels årsredovisning, 2005). Tre år senare, 2008 presenterade företaget utifrån detta 

en hållbarhetsredovisning, vilken framkom genom att externa aktörer fått utrycka sig 

ur perspektivet samhällsansvar. Företaget anser att allt eftersom samhällsdebatten 

berör CSR- frågor så är det viktigt att ansvarstagandet intensifieras.  

 

En av Svenska Spels viktigare frågor i verksamheten benämner företaget 

samhällsansvar vilket innebär att spelföretag, samhället och de enskilda spelarna ska 

hjälpas åt för att spelandet ska förbli glädjefyllt, säkert och inte leda till problem. 

Företagets målsättning är därför att erbjuda spel på ett socialt ansvarsfullt, affärsetiskt 

och säkert sätt. Detta måste ske genom att Svenska Spel ska balansera den 

affärsdrivande verksamheten med fokus på samhällsansvar.  
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I årsredovisningen för 2007 presenterade Svenska Spel en intressentmodell. Syftet 

med modellen är att identifiera företagets viktigaste affärspartners samt vilka behov 

och förväntningar dessa har. Modellen beskriver också vilka de viktigaste 

kontaktytorna är gentemot varje intressentgrupp.  

 

 

 

Figur 7: Intressentmodell (Svenska Spels årsredovisning, 2007) 

 

KUNDER 

Av Sveriges befolkning som är över 18 år spelade 87 % under 2004 på någon form av 

spel- eller lotteriverksamhet. Svenska Spel kunde under samma år konstatera att 78 % 

av Sveriges befolkning spelade hos företaget, vilket motsvarade en kundkrets på 

närmare fem miljoner svenskar (Svenska Spels årsredovisning, 2004). 



 

 

 

43 

 

För att även i framtiden behålla den marknadsandel och lönsamhet som Svenska Spel 

har idag så menar företaget att det gäller att utvecklas i takt med kundernas önskemål. 

Svenska Spel har som mål att genomföra ökade satsningar på hållbar utveckling med 

fokus på spelansvar och miljö. För Svenska Spel är det viktigt att kunden uppfattar dem 

som ett långsiktigt och ansvarstagande företag. Svenska Spels mål är bland annat att 

företaget skall vara världsledande inom spelansvar och visionen är att skapa en sund 

spelmiljö där kunden inte skall uppmanas till att spela för mycket. Företagets 

hållbarhetsarbete tar sin utgångspunkt i säkerhet för kunden samtidigt som de vill 

förebygga osunt spelande (Svenska Spels årsredovisning, 2007).  

 

Företaget har utvecklat sitt kundkort, Spelkortet, för att tillgodose kunderna. 

Exempelvis ingår det spelbevakning så att kunder slipper riskera att inte få ut vinster 

vid borttappade spelkuponger, samtidigt som det finns möjlighet att lägga upp en 

personlig spelbudget. Med Spelkortets hjälp har företaget på ett enklare sätt nått ut 

med information till kunderna, samtidigt som detta möjliggjort personliga erbjudanden 

och andra förmåner (Svenska Spels årsredovisning, 2007). Spelkortet hade under 2008 

mer än 1,1 miljoner registrerade kunder (Svenska Spels årsredovisning, 2008). 

 

Svenska Spel vill uppfattas som moderna och ansvarsfulla av sina kunder. Företaget 

har en medvetenhet om att kommunikationen med kunderna är en viktig del för att 

visa att de bryr sig om dem. Svenska Spel erbjuder en support där kunderna får komma 

till tals när de har frågor om något som berör verksamheten. Att Svenska Spel har ett 

stort kundfokus försöker tydliggöras genom påståendet att kunderna är företagets 

beställare, därmed är det deras krav som måste vara ledstjärnan i Svenska Spels 

utveckling (Svenska Spels årsredovisning, 2007).  
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Enligt Statens folkhälsoinstitut hade ungefär 2 % av Sveriges befolkning problem med 

för mycket spelande under 2006 (Svenska Spels årsredovisning, 2006). Svenska Spel 

arbetar aktivt med att förebygga spelberoende genom information och utbildning. 

Svenska Spel utgår ifrån den kunskap de har om spelarnas beteende och tjänsternas 

egenskaper när de beaktar konsumenternas intresse. Företagets viktigaste uppgift som 

tilldelats från staten är att kanalisera det spelintresse som finns bland medborgarna på 

ett säkert och ansvarsfullt sätt. Svenska Spel får således inte arrangera spel som ur 

beroendesynpunkt anses vara riskabla.  

 

Under senare år har företaget bedrivit en kampanj under namnet ”spela lagom”. Hos 

varje ombud finns det broschyrer som beskriver spelberoendets baksidor samt vad 

Svenska Spel gör för att minimera överdrivet spelande. Företaget arbetar ständigt med 

att åldersgränsen för att ingå spel efterlevs, samtidigt som inget kreditspel får 

förekomma. Svenska Spel har via sin hemsida arbetat hårt med spelansvar. Bland 

annat har pokerkunderna tvingande begränsningar i form av spelbudget samt inbyggda 

pauser. I och med Spelkortet så har även åldersgränsen för spel på Internet kunnat 

kontrolleras bättre (Svenska Spels årsredovisning, 2008). Företaget lanserade även 

under 2008 en internetsajt (spelalagom.se) där kunden genom information och verktyg 

kan fatta beslut om sitt spelande. Ett år tidigare så kunde företagets kunder via 

Spelkortet få sitt spelbeteende analyserat. Detta för att identifiera och informera om 

vad kunderna kan göra om de är på väg att utveckla riskabla spelvanor.  

 

Svenska Spel anser att spelansvar är det viktigaste hänsynstagandet för företaget. 

Samtidigt vill de tydliggöra att det inte är Svenska Spels uppgift att erbjuda eller 

finansiera vård av spelberoende utan det genomförs av bland annat Statens 

Folkinstitut, Spelberoendes Riksförbund och Socialtjänsten. Svenska Spel stödjer dock 

spelforskning eftersom ökad kunskap innebär bättre förutsättningar för ett effektivt 

spelansvar. Forskningen åskådliggör att spelansvaret fungerar bäst när spelarna själva 

får vetskap och insikt om att de får stå för följderna. Svenska Spel menar att företaget 

ger spelaren möjlighet att själv fatta informerade beslut och således ha kontroll över 

sitt spelande (Svenska Spels årsredovisning, 2007).  
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MEDARBETARE 

Svenska Spel pekar på att kompetensförsörjningen inom organisationen blir viktigare i 

och med en ökad förändringstakt. I årsredovisningen för 2007 kan vi läsa att 

ledningens förmåga att kommunicera och informera kommer vara av central betydelse 

för personalens engagemang. Utifrån företagets värdegrunder, ett starkt 

arbetsgivarmärke och effektiv kompetensförsörjning ska målen uppnås (Svenska Spels 

årsredovisning, 2007). Vid slutet av 2008 hade företaget 2312 anställda (Svenska Spels 

årsredovisning, 2008). Företagets arbetsgivarstrategi lyder ”Du vinner på Svenska 

Spel”. Målet är att skapa trivsel och engagemang bland personalen. Detta ska uppnås 

genom att medarbetarna skall känna att de arbetar på en attraktiv arbetsplats med ett 

gott ledarskap och möjlighet till kompetensutveckling. (Svenska Spels årsredovisning, 

2007) 

 

Under de senaste åren påstår företaget att man byggt upp en värdegrund som skapat 

en stabilitet och trygghet för Svenska Spels medarbetare. Målet har hela tiden varit att 

skapa en stark företagskultur där medarbetarna ska känna stolthet och tydligöra 

företagets uppdrag om att bedriva ansvarfullt spelande. Svenska Spels medarbetare 

genomgår kontinuerliga utbildningar där personalen ställs inför olika 

problemställningar som kan uppstå i samband med spelverksamhet. Detta för att ge 

verktyg hur de ska hantera dessa situationer på bästa sätt.  

 

OMBUD/RESTAURANGER 

En viktig distributionskanal är ombuden som under 2008 uppgick till nästan 9000 

stycken utspridda över hela Sverige. Dessa utgör en viktig länk till företagets kunder 

samtidigt som det är en konkurrensfördel mot internetspelande. Dessutom uppskattar 

många kunder den sociala kontakten som ombuden erbjuder mellan spelare men även 

gentemot företaget. Att ombudsverksamheten är viktig kan inte minst belysas genom 

att nettoomsättningen under 2008 uppgick till 5218 miljoner kronor (Svenska Spels 

årsredovisning, 2008).  
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Den största försäljningen sker via butik och styrkorna med denna distributionsväg ser 

Svenska Spel främst i personlig service, den sociala miljön samt en stark tradition av 

ombudsspel i Sverige. Under 2008 stod butiksförsäljningen för 54 % av Svenska Spels 

nettointäkter (Svenska Spels årsredovisning, 2008). Det råder enligt Svenska Spel stark 

ömsesidig relation mellan företaget och ombuden. Detta förklaras genom att en 

framgångsrik tjänsteutveckling och marknadsföring är av central betydelse för båda 

parter (Svenska Spels årsredovisning, 2007). 

 

LEVERANTÖRER 

Svenska Spel pekar på vikten av goda relationer med företagets leverantörer. Genom 

korrekta, objektiva och professionella upphandlingar önskas att en god relation 

uppnås. Målen består också av att skapa ett förtroende genom regelbundna 

avstämningar och möten. Detta sker bland annat genom Spelakademin som är ett 

årligt återkommande seminarium där viktiga intressenter, däribland leverantörer 

samlas för att diskutera aktuella frågor (Svenska Spels årsredovisning, 2007). Svenska 

Spel viktigaste leverantörer är säkerhetsföretag, reklambyråer, utbildningssamordnare, 

kommunikationskonsulter, mediaföretag och undersökningsföretag (Svenska Spels 

årsredovisning, 2008). 

 

ÄGARE 

Svenska är ett statligt företag och därmed indirekt ägt av befolkningen i landet. Genom 

ett samhällsansvar ska befolkningen erbjudas säkra speltjänster. Anledningen till att 

staten är ägare beror enligt Svenska Spel på att verksamheten utgör en socialt känslig 

verksamhet som kräver skyddshänsyn. Detta leder till att Svenska Spel blandar 

kommersiella budskap med information om de risker som föreligger med 

spelverksamhet (Svenska Spels årsredovisning, 2007). 
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MYNDIGHETER 

Då Svenska Spel regleras av staten gäller det att företaget förhåller sig till de riktlinjer 

som detta medför. Svenska Spel har bland annat restriktioner för hur stora företagets 

marknadsföringsåtgärder tillåts vara, samt att de inte får lansera riskabla spelformer 

som kan anses leda till spelmissbruk.  

 

I det uppdrag Svenska Spel får av regeringen är det sociala ansvaret viktigt. Företaget 

måste skapa ett starkt spelansvar till nytta för den enskilde spelaren såväl som för 

samhället i helhet. Detta genom att informera, utbilda och utveckla användbara 

verktyg för spelarna (Svenska Spels årsredovisning, 2007). Statens ambition är att 

spelmarknaden skall utvecklas med ett socialt ansvarstagande, en väl fungerande 

service och med en säkerhet i hanteringen av spel. Detta skall ske med en bibehållen 

utveckling och en god lönsamhet för staten. (Svenska Spels årsredovisning, 2006). 

 

KONKURRENTER  

Svenska Spel verkar på en marknad med konkurrens från andra reglerade aktörer 

såsom ATG och organisationer med allmännyttiga ändamål, men också från 

utlandsbaserade internetföretag som erbjuder spel till den svenska befolkningen. 

Konkurrensen på spelmarknaden har ökat kraftigt de senaste åren och förväntas ökas 

ytterligare. Eftersom Svenska Spels oreglerade konkurrenter bland annat kan erbjuda 

en högre återbetalningsprocent än vad Svenska Spel har tillstånd till så finns det en 

möjlighet att kunder i framtiden väljer att spela hos dessa företag (Svenska Spels 

årsredovisning, 2008).  

 

Svenska Spels största konkurrent på den fysiska marknaden är ATG som har en 

nettoandel av spelandet i Sverige uppgående till 19 % medan de utländska 

Internetbaserade spelföretagen står för 10 %. Organisationer med allmännyttiga 

ändamål hade 2008 en andel av spel och lotterier som uppgick till 17 % (Svenska Spels 

årsredovisning, 2008). 
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LOKALA SAMHÄLLET   

Svenska Spels verksamhet berör många i samhället. Det överskott som företaget 

genererar går till samhällsnyttiga ändamål. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv 

skapar företagets verksamhet många arbetstillfällen runt om i Sverige (Svenska Spels 

årsredovisning, 2007). Företaget arbetar för att förena ekonomisk lönsamhet med 

socialt ansvar genom att minska riskerna för spelberoende. Svenska Spel menar också 

att det är vikigt att företaget värnar om miljön. Företaget verkar för att de tjänster som 

tillhandahålls ska påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt (Svenska Spels 

årsredovisning, 2006).  

 

Svenska Spel har en miljöpolicy som utgår från att företaget skall vara en miljöansvarig 

koncern som ska arbeta för att bidra till en varaktig och hållbar samhällsutveckling 

genom att minska verksamhetens miljöpåverkan. Företaget ser miljösatsningen som 

en möjlighet till en positiv utveckling där miljöförbättringar även ger sociala och 

ekonomiska vinster exempelvis i form av bättre hälsa, produktion med högre kvalitet 

och effektivare användning av råvaror och energi. 

 

INTRESSEORGANISATIONER  

Svenska Spel bedriver sin verksamhet utan privata vinstintressen. Överskottet från 

spelverksamheten skall tillfalla allmännyttiga ändamål såsom barn- och 

ungdomsverksamhet, idrotts- och kulturverksamhet, såväl som statskassan. (Svenska 

Spels årsredovisning, 2008). Svenska Spel har som förhoppning att företagets 

intresseorganisationer ska uppfatta dem som en seriös och kunnig aktör som visar 

engagemang i CSR – frågor. Svenska Spels vill eftersträva ett nära samarbete med de 

aktörer som erhåller överskott från verksamheten (Svenska Spels årsredovisning, 

2007). 
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E-postintervju med Svenska Spel 

Svenska Spel menar att dagens lagstiftning inte fungerar ur skyddssynpunkt. 

Lagstiftningen är i grunden en skydds- och förbudslagstiftning, men idag kan vilket 

spelföretag som helst med lotterilicens från utlandet erbjuda spel via Internet mot 

svenska kunder. Företaget ser detta som ett problem, då lagstiftningen inte hindrar 

dessa aktörer från den svenska marknaden. Svenska Spel menar att ingen kommer att 

vilja betala licensavgift och skatt om en fungerande lagstiftning saknas så att 

Internetföretagen kan fortsätta i nuvarande form. 

 

Vad de största hoten med en omreglering innebär för Svenska Spel vill företaget inte 

uttala sig om av affärsmässiga skäl. Dock påtalar Svenska Spel att uppdraget från 

staten bland annat är att tillgodose en god samhällsservice i hela landet. Svenska Spel 

har idag cirka 900 ombud som är så kallade glesbygdsombud. Svenska Spel ser en risk i 

att flera ombud kan tvingas att lägga ner på grund av bristande lönsamhet i och med 

spelutredningens förslag om att tips- och oddsspel skulle försvinna ur sortimentet. 

Detta kan få följdverkningar på andra servicefunktioner som finns i butikerna såsom 

bensin, livsmedel, post och systembolag. 

 

Företaget menar att en konkurrensutsättning av tips- och oddsspel men exempelvis 

inte spel på hästar utgör ett inkonsekvent förslag i spelutredningen. Detta då bara 

vissa spelformer föreslås konkurrensutsättas. Svenska Spel anser vidare att företaget 

inte skall utestängas från att bedriva spelformer som tillåts av andra aktörer då dessa 

spelformer är lönsamma och inte minst viktiga ur imagesynpunkt. Företaget tydliggör 

dock att inga beslut i nuläget fattats baserat på uttalanden, påståenden och 

utredningar. 

 

Svenska Spel ser ett problem i en ökad konkurrens genom att det kan leda till stigande 

spelrelaterade problem. Vid en situation där konkurrensen på den fysiska 

spelmarknaden öppnas ser Svenska Spel att företag kan komma att konsolideras samt 

att vissa aktörer riskerar att slås ut från marknaden.  
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I spelutredningen föreslås ett obegränsat antal tillstånd, Svenska Spel tror dock att 

politikerna ser en framtida situation med ett fåtal licenser vilket knappast ger utrymme 

för dagens 50 till 60 Internetföretag att etablera sig i Sverige. 

 

Svenska Spel ser sina starkaste konkurrensfördelar i varumärkena Triss, Lotto, 

Stryktipset, Oddset och Keno. Vidare anser företaget sig inneha ett starkt 

modervarumärke i Svenska Spel. Företaget har en god relation till idrotten genom 

stödet till såväl elit- som breddidrott. Ett gott spelansvar ses också som en 

konkurrensfördel. Svenska Spel har ett väl utbyggt återförsäljarnät med ombud och 

krögare över hela landet vilket företaget menar kommer ta tid för nya aktörer att 

bygga upp. 

Betsson 

Betsson grundades 2002 och är ett internationellt spelföretag som främst bedriver 

onlinespel via Internet. Företaget har ett brett sortiment av speltjänster där kunden 

kan spela på sportspel, casino, poker, lotter och bingo. Betsson bedriver även en 

spelbörs där det är möjligt för kunderna att spela mot varandra. Betsson är registrerat i 

Malta och har som målsättning att ligga långt framme vad det gäller säkerhet, 

licensering och ansvarsfullt spelande. Företaget vill ta vara på de färdigheter som 

tekniken för med sig för att ha en så kundanvändbar webbplats som möjligt. Betsson 

hade 2008 nära 1,5 miljoner registrerade kunder via Internet, varav 167 400 var aktiva 

spelare. Omsättningen uppgick för 2008 till 321 miljoner kronor vilket kan jämföras 

med 190 miljoner kronor för 2007. Den stora omsättningsökningen förklaras genom att 

kunderna i ännu större omfattning spelade kasino- och sportspel via Internet 

(betsson.se).  

 

Betsson har som mål att tillhöra de tre största aktörerna inom spelbranschen vilket gör 

att de inte är främmande för att expandera till nya marknader. Företaget strävar efter 

att ha hög kvalitet och tillgänglighet på sina tjänster samt att nå en bred målgrupp. 

Under 2008 etablerade Betsson som första privata aktör en egen spelbutik i 

Stockholm.  

http://www.betsson.se/
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I butiken ges möjligheten för företagets kunder att spela på olika spelformer samtidigt 

som de kan följa sportevenemang och få speltips från så kallade experter. Butiken har 

av Lotteriinspektionen ålagts med vite och etableringen behandlas av domstol 

(Betssons spelbutik, gotgatan37.se).  

Spelansvar 

Betsson anser att det finns kunder som spenderar för mycket av sina pengar på 

spelverksamhet. Företaget erbjuder därför sina kunder att sätta upp en personlig 

budget för hur mycket pengar som denne kan avsätta till företagets tjänster. För att 

motverka att Betssons kunder spelar över denna nivå så har företaget flera olika 

verktyg för att stödja kunderna i spelansvarsfrågor. Sedan 2005 är företaget godkänt 

av The Global Gambling Guidance Group, G4 vilket gjort att kunderna bland annat 

kunnat göra självtester för att identifiera om man lider av spelberoende. (betsson.se)  

 

Betsson arbetar mot spelberoende, dock erbjuder företaget inte behandling i egen 

regi. Betsson medger att de har ett ansvar som underhållningsföretag men påtalar att 

det måste vara upp till varje vuxen individ att besluta om man ska nyttja de tjänster 

som erbjuds. För att hitta breda och effektiva lösningar så anser företaget att detta ska 

ske genom en dialog med andra aktörer, myndigheter och 

spelberoendeorganisationer. En ökad medvetenhet och kunskap om dessa frågor har 

resulterat i förbättringsförslag och nya möjligheter till tekniska lösningar. Med denna 

typ av information så menar företaget att man ständigt försöker förbättra de 

spelansvarsverktyg som redan idag finns tillgängliga för Betssons spelkunder. 

(bettson.se) 

E-postintervju med Betsson 

Betsson är redan idag etablerade på den svenska marknaden, både via Internet men 

även genom en spelbutik på Götgatan i Stockholm. Vid en förändring av regleringen på 

spelmarknaden ser Betsson att möjligheterna till fysiska etableringar förbättras 

avsevärt. Företaget hävdar dock att det är tveksamt hur många av de privata aktörerna 

som skulle vara intresserade. Detta grundar de i att spelutredningen endast föreslår att 

tips- och oddsspel ska tillåtas av privata aktörer. Betsson menar att dessa spelformer 

utgör de minst beroendeframkallande och därmed minst lönsamma. 

http://www.gotgatan37.se/
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Betsson är intresserade av ytterligare fysiska etableringar i Sverige, främst genom 

ombud och samarbetspartners. Företaget menar att trovärdigheten som de kan bygga 

upp genom butiker är svår att uppnå via Internet. Betsson ser ett stort värde i att 

kunderna kan komma in till en Betssonbutik och direkt få svar på sina frågor istället för 

att ringa ett supportnummer. Dock medger Betsson att fysisk närvaro utgör en dyr 

försäljningskanal i jämförelse med den företaget är vana att verka inom, det vill säga 

via Internet.  

 

Betsson påstår att konkurrenssituationen på den svenska spelmarknaden är skev både 

gällande spel via Internet såväl som på den fysiska marknaden. De är medvetna om att 

det kommer att dröja lång tid innan privata aktörer utgör en verklig konkurrent till 

Svenska Spel. Dock ser Betsson fördelar i att privata företag till skillnad från Svenska 

Spel har möjlighet att själva välja etableringsorter, där upptagningsområdet är stort. 

 

Betsson tror att det blir svårt att verkställa spelutredningens förslag om att utestänga 

aktörer från Internetmarknaden. Företaget påtalar situationen som råder i USA där 

internetspel förbjöds under 2006. De drar även en parallell till spritdrycksförbudet 

under 30-talet, där utbudet fanns kvar men på en förbjuden marknad. Det kan leda till 

att spelarna har tillgång till spel precis som förut, med skillnaden att det sker hos 

aktörer som inte lyder under några regleringar och tillstånd. 

Ladbrokes 

Ladbrokes har bedrivit spelverksamhet i England sedan 1886. Sedan 2000 finns man 

även representerade på Internetmarknaden. Företaget har närmare 3,2 miljoner 

registrerade medlemmar på sin hemsida med kunder ifrån 160 länder. Ladbrokes är ett 

av världens största spelföretag med fler än 2900 butiker i Storbritannien, Irland, Italien, 

Spanien och Belgien. Företaget erbjuder spelformer av olika karaktär såsom sport, 

casino, kändisliv och politik. Målsättningen är att spelformerna ska innehålla spänning, 

glädje men också trygghet och säkerhet (ladbrokes.se).  

 

 

http://www.ladbrokes.se/


 

 

 

53 

 

Under de senaste fem åren har företaget arbetat aktivt med att etablera sig i Norden. 

Ladbrokes vill se en marknad utan monopol men som ändå ska vara reglerad så att 

seriösa spelföretag kan erbjuda sina tjänster under kontroll från staten. De menar att 

det skulle vara bra för svenska konsumenter och samhället i stort eftersom det 

frambringar fler arbetstillfällen och större skatteintäkter.  

 

Som det är idag betalar Ladbrokes skatt för sin verksamhet i England vilket företaget 

upplever som negativt. Detta eftersom de vill betala skatt i den nation som kunden 

kommer ifrån. Företaget menar att det bara är en tidfråga innan spelmonopolet faller i 

Sverige eftersom EG- domstolen i ett flertal domar har påpekat orimligheter kring 

monopolsituationen i Norden (ladbrokes.se). 

Spelansvar 

Ladbrokes anser att monopolets syfte i huvudsak är att minimera missbruk. Företaget 

menar dock att andelen problemspelare i Sverige, runt 2 %, inte är lägre än i 

exempelvis Storbritannien där det råder konkurrens på marknaden. Företaget säger att 

de vill ta ett stort ansvar mot vård och forskning samtidigt som man riktar skarp kritik 

mot att den svenska staten endast lägger 26 miljoner på vård av missbrukare när 

Svenska Spel årligen genererar en vinst på 5000 miljoner (ladbrokes.se).   

 

På en avmonopoliserad spelmarknad men som ändå är reglerad påstår företaget att 

det öppnas en möjlighet att ta reda på vem som tar ansvar och inte mot spelandets 

negativa biverkningar. I dagsläget menar Ladbrokes att staten driver spelverksamhet i 

syfte att generera så mycket pengar till statsfinanserna som möjligt och för att lyckas 

med detta stänger ute konkurrens och alternativa vägar till socialt ansvarstagande. 

 

Ladbrokes anser att kunderna är fritt tänkande individer som själva kan avgöra vad 

som är bra och dåligt för dem. Samtidigt säger de sig vara medvetna om att människor 

med beroendebeteende och sjukdom inte kan göra dessa val utan riskerar att fara illa. 

Det är dessa personer företaget menar ska skyddas genom en hållbar reglering.  

 

http://www.ladbrokes.se/
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Ladbrokes påstår vidare att det inte finns något rationellt argument för varför staten 

skulle vara bättre lämpad att efterfölja ett regelverk till skillnad från en kommersiell 

aktör. Vid en konkurrensutsättning är företaget tvunget att följa det regelverk som 

gäller. Vid en förlorad licens skulle hela affärsverksamheten på den svenska 

marknaden gå förlorad. (ladbrokes.se). 

E-postintervju med Ladbrokes 

Ladbrokes finns representerade i Sverige för att bistå koncernen med politisk, juridisk, 

kommunikativ och affärskritisk rådgivning gällande de nordiska marknaderna. 

Ladbrokes menar att ett enhetligt regelverk inom EU skulle gynna och skydda 

konsumenten.  Vidare anser företaget att inget särintresse behöver förloras på en 

omreglerad marknad, dock påpekar Ladbrokes att spelutredningens föreslagna 

alternativ kommer leda till att konsumenten fortfarande är förlorare. Detta genom att 

de föreslagna regleringsmodellerna riskerar att skapa en oligopolsituation med ett 

fåtal dominerande aktörer. 

 

Företaget menar att spelutredningen syftar till att upprätthålla en protektionistisk 

hållning och näringsfientlig inställning. Uppstramning och förbud verkar därför vara 

nyckelord i utredningen istället för samhällsnytta. Ladbrokes menar att inga bevis 

uppvisas varför främjandeförbudet i nuvarande lagstiftning har en positiv effekt på 

folkhälsan. Vidare påpekar företaget att vadhållningen redan i praktiken är fullt 

konkurrensutsatt via Internet. Därmed är förslaget att konkurrensutsätta denna 

spelform endast ett alibi för att kunna fortsätta bedriva övriga spelformer i Svenska 

Spels regi. 

 

Ladbrokes menar att vadslagning som enligt spelutredningens förslag skall 

konkurrensutsättas inte passar samtliga aktörer som idag agerar via Internet. 

Företaget menar att stora delar av Internetföretagen har en annan inriktning på sin 

verksamhet. Därför anser Ladbrokes att en framtida reglering måste skapa 

förutsättningar för en verklig marknad och inte en förmyndarreglering.  
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För att värna om spelansvarsfrågor föreslår Ladbrokes att en punktskatt avsedd för 

preventiva åtgärder, forskning och vård bör införas för alla licenstagare. På så vis skulle 

även en andel av vinsten avsättas till allmännyttiga ändamål. Vidare ifrågasätter 

företaget om ett ansvarsfullt spelande bedrivs av den statliga aktören då exempelvis 

automatspel tillåts i alkoholrelaterade miljöer utan ålderskontroll, men inte av privata 

aktörer i spelbutiker med utbildad personal.  

 

Vidare menar Ladbrokes att Svenska Spels reklam inte varit passiv i sin framtoning utan 

endast syftar till att maximera spelintäkter och hindra kunder från att söka sig till 

konkurrenter. Ladbrokes anser att en exkluderande reglering innebär en fara genom 

att en svart spelmarknad kan skapas. Det menar företaget leder till att redan utsatta 

individer lider ännu större skada genom att inget ansvar föreligger. Ladbrokes drar 

paralleller till situationen i USA där utländska Internetföretag stängs ute men ändå 

erbjuder spel, trots rådande förbudslagstiftning. 
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Analys 

I detta kapitel analyseras den svenska spelmarknaden ur ett CSR – perspektiv. Med 

utgångspunkt i den teoretiska referensramen diskuterar vi inledningsvis avregleringar 

och hur en ändrad reglering påverkar det sociala ansvarstagandet. Detta för att utreda 

vilken strategisk roll som CSR kan utgöra för att skapa konkurrensfördelar på en 

avreglerad marknad. 

 

I kapitlets andra del ser vi till aktörerna på den svenska spelmarknaden för att urskilja 

vilka intressenter som är viktiga beträffande CSR – arbetet på en avreglerad marknad. 

Med intressenterna som utgångspunkt analyseras sedan det företagsinterna 

perspektivet för att urskilja vilka resurser som är värdefulla ur CSR – synpunkt. 

Monopolmarknader under förändring 
Spelmarknaderna i Europa är under förändring då globaliseringen leder till att nya 

aktörer kan tillgodogöra sig andelar av nationella marknader, utan att för den skull inte 

finnas fysiskt representerade. Genom informationsteknik och med hävd av EG – 

lagstiftningens etableringsfrihet har företagsverksamhet över nationsgränserna 

underlättats markant. Att nya aktörer vill tillgodogöra sig andelar på den svenska 

spelmarknaden är förståeligt då den reglerade verksamheten under 2008 omsatte 

närmare 41 miljarder kronor samtidigt som tillväxttakten varit stadig under flera år. 

 

För att minimera medborgarnas negativa följdverkningar hävdar många länder 

behovet av en skyddande lagstiftning. Nya aktörer anser att deras närvaro bidrar till 

samhällsutveckling exempelvis i form av arbetstillfällen och skatteintäkter. På 

spelmarknaden i Sverige är staten huvudägare till monopolisten, vilket ger ett starkt 

ekonomiskt motiv till dagens regleringsmodell. 
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Att en förändring sker genom globaliseringens effekter menar vi får viktiga följder när 

vi ser till lokala marknader som idag vilar under en reglering med statliga monopol. Att 

upprätthålla en skyddad marknad har försvårats genom att trender till följd av 

förhållanden i och med globaliseringen utvecklas i en högre takt än tidigare. 

Framväxten av nationella unioner exempelvis i form av EU har inneburit att 

gemensamma konkurrenslagstiftningar tagits fram, vilket minskar enskilda nationers 

möjligheter till en protektionistisk hållning. Nationsöverskridande unioner menar vi 

också leder till att lokala samhällsnormer i allt större grad påverkas och förändras av 

omvärlden genom att rörligheten av såväl varor, tjänster samt människor ökar. 

 

Det som vi anser skiljer spelmarknaden från tidigare avreglerade monopol är att nya 

distributionsvägar beträffande speltjänster medfört att nuvarande lagstiftning förlorat 

sin huvudsakliga innebörd. Detta genom att endast tillståndsgivna aktörer ska tillåtas 

bedriva verksamhet mot svenska kunder. Vid tidigare avregleringar har marknader 

öppnats för nya aktörer genom anpassningar av lagstiftningen i syfte att uppnå högre 

marknadseffektivitet. I detta fall har en anpassning av lagstiftningen ansetts nödvändig 

på grund av globaliseringens följder. Hur en förändrad reglering på spelmarknaden 

påverkar det sociala ansvarstagandet diskuteras i följande avsnitt. 

Marknadsreglering och socialt ansvarstagande 
Att en marknad avregleras kan bero på ett antal olika faktorer, till exempel att uppnå 

effektivisering genom ökad konkurrens. En annan faktor har varit att 

globaliseringstrycket i form av internationell konkurrenslagstiftning inneburit att 

marknader öppnats för gränsöverskridande företagande. I spelmarknadens fall kan vi 

se att ny teknik gjort den reglerande lagstiftningen omodern. Att speltjänster 

distribueras via Internet innebär att distributionskanalerna ständigt utvecklas, vilket vi 

tror leder till svårigheter att lagstifta bort nya aktörer från nationella marknader. 
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Om vi ser på regleringsfenomenet med Carroll och Schwartz (2003) tredomänmodell 

som utgångspunkt så menar vi att en reglering avser att tvinga aktörerna på 

marknaden att positionera sig i mitten av modellen. Det vill säga en position där 

samhällets preferenser beträffande de tre dimensionerna uppfylls av samtliga aktörer. 

Vi påstår att staten genom en stark lagstiftning styr företagets handlingsutrymme mot 

att fånga även den ekonomiska och etiska dimensionen. Det kan ske genom krav på 

socialt ansvarstagande för att verka på marknaden, exempelvis genom 

vinstavsättningar till välgörande ändamål och forskningen kring spelrelaterade 

problem i samhället. 

 

Figur 8: Företag under reglering (Carroll & Schwartz, 2003) 

Genom lagstiftningen och att endast tillåta ett helägt företag har staten försökt att 

kontrollera den etiska dimensionen. En monopolställning kan därmed innebära att 

utbudet av speltjänster kontrolleras inom landet. Således har statens mål att 

upprätthålla ett ansvarsfullt företagande och sociala skyddsintressen byggts på en 

protektionistisk skyddslagstiftning och starka kontrollinstanser för att stänga ute andra 

aktörer. I spelmarknadens fall har som tidigare diskuterats ett antal faktorer inneburit 

att nya aktörer kunnat tillgodogöra sig marknadsandelar trots rådande 

förbudslagstiftning. När detta sker anser vi att regleringens syfte att bibehålla ett 

starkt socialt skydd förlorat sin verkan. 
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I nedanstående modell har vi överfört denna situation till Carroll och Schwartz (2003) 

tredomänmodell med spelmarknaden i Sverige som utgångspunkt. Situationen är 

sådan att ett antal aktörer bedriver verksamhet från utlandet och därmed inte fångas 

upp under den nuvarande regleringsmodellen. Det innebär enligt det tidigare 

resonemanget att dessa aktörer inte skulle behöva uppfylla någon dimension förutom 

den ekonomiska. Nya aktörer skulle således helt kunna koncentrera sig på de 

ekonomiskt rationella frågorna. Nedan positionerar och argumenterar vi för vår syn på 

spelföretagens uppfyllande av Carroll och Schwartz (2003) dimensioner enligt 

nuvarande regleringsform. 

 

Figur 9: Spelföretagens positionering vid nuvarande reglering (Egen modell baserad på Carroll & Schwartz, 2003) 

Svenska Spel 

Svenska Spel bedriver verksamhet i syfte att maximera sitt ägarvärde för staten vilket 

gör att den ekonomiska dimensionen uppfylls. Att företaget tar hänsyn till den legala 

dimensionen kan vi motivera genom att Svenska Spel dels är tillståndsgivna, men också 

ägs av staten. Vi kan konstatera att Svenska Spel följer rådande lagstiftning på den 

svenska marknaden eftersom företaget står i en nära relation med staten.  

 

I vilken grad företaget förhåller sig till den etiska dimensionen är en central fråga 

beträffande regleringens utformning. Svenska Spel ska dels generera vinst samtidigt 

som branschen är förknippad med sociala problem, exempelvis i form av spelberoende 

och kriminalitet.  
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Det som vi anser anmärkningsvärt ur etisk synvinkel är att staten kan hävda behovet av 

en stängd marknad på grund av sociala skyddshänsyn, för att sedan bedriva 

spelverksamhet i syfte att gynna statskassan. Dock har Svenska Spel ett väl utvecklat 

spelansvar där etiska frågor har fått en framträdande roll samtidigt som företaget står 

under ständig kontroll från Lotteriinspektionen. Företagets vinst återgår också till 

statskassan, vilket gynnar hela befolkningen. Dessa faktorer anser vi bidrar till att den 

etiska dimensionen uppfylls. 

Privata aktörer 

I den ovanstående figuren positionerar vi Ladbrokes och Betsson med inslag av den 

etiska dimensionen. Att företagen uppfyller den ekonomiska dimensionen förklaras 

genom att de strävar efter att maximera ägarvärdet. Den legala dimensionen menar vi 

inte uppfylls eftersom de inte är tillståndsgivna på marknaden och således inte lyder 

under den svenska lotterilagstiftningen. Beträffande den etiska dimensionen så kan vi 

se att båda företagen engagerar sig för dessa frågeställningar.  

 

Att företagen intresserat sig för de etiska frågeställningarna anser vi kan förklaras som 

ett led i att påverka opinionen mot en avreglerad spelmarknad samtidigt som de vill få 

tillstånd att agera i Sverige. Om dessa företag uppfyller den etiska dimensionen är 

svårt att avgöra, eftersom de inte finns representerade i Sverige förutom via Internet. 

Därmed kan utlåtandet endast göras grundat på uttalanden och den begränsade 

verksamhet som bedrivs. Även om dagens reglering innebär att företagen inte skulle 

behöva ta hänsyn till de etiska frågeställningarna genom lagligt tvång, har såväl 

Ladbrokes som Betsson en uttalad ambition att ta ett samhällsansvar vilket enligt vår 

bedömning grundar sig i viljan att erhålla acceptans och möjlighet att ta sig an den 

fysiska marknaden i Sverige. 
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Strategi och samhällsansvar 
Whittington (1992) menar att synen på strategi är avgörande för hur verksamheten ska 

utformas. Ur ett klassiskt perspektiv skulle en avreglerad marknad medföra att 

aktörerna fokuserar på ett rationellt ekonomiskt beteende där vinstmaximering utgör 

det centrala målet. Med avseende på spelmarknaden i Sverige skulle således de sociala 

skyddssyften som regleringen avser att upprätthålla gå förlorade, eftersom dessa 

frågor enligt ett klassiskt synsätt inte skulle bidra till den affärsmässiga verksamheten. 

Ur ett rationellt ekonomiskt perspektiv skulle följaktligen marknader där det föreligger 

risker för såväl sociala som fysiska skadeverkningar behöva regleras i syfte att skydda 

befolkningen. Denna syn ligger till grund för dagens monopolmarknad. Dock 

presenterar Whittington (1992) också den systemteoretiska synen på 

strategibegreppet.  

 

Enligt ett sådant synsätt styrs ett företags strategiska utformning av sociala system och 

normer, vilket leder till att frågor som inte är av rent ekonomisk natur blir viktiga för 

framgång. Det finns alltså enligt denna inriktning anledning för företagen på 

spelmarknaden att utforma sin strategi med hänsyn till de sociala ställningstaganden 

och etiska värderingar som finns i samhället. Svenska Spel arbetar mot mottot ”ansvar 

före vinst”. I Ladbrokes och Betssons fall kan vi finna att företagen strävar efter att 

skapa en god bild av sitt ansvar mot kunderna. Vi kan alltså konstatera att 

Whittingtons (1992) påpekanden om strategiutformningens beroende av sociala 

sammanhang stämmer in på dessa spelföretag. 

 

Ladbrokes bedriver verksamhet i ett flertal länder i Europa, där företaget lyckats 

anpassa sig till samhällets krav och värderingar. Betsson säger sig också vilja agera 

under svensk lag på en konkurrensutsatt marknad. Vi anser att företagen har en syn på 

strategiutformningen där medvetenheten är hög beträffande de sociala frågornas 

ställning för att etablera sig på nya marknader, vilket kan förklaras genom ett 

systemteoretiskt perspektiv. 
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Samhällsansvar som strategisk konkurrensfördel 
Det kan alltså finnas anledningar för företag att engagera sig i samhällsfrågor i syfte att 

skapa synergier till kärnverksamheten. Svenska Spels grundpelare är ett socialt 

ansvarstagande och samtidigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga tjänster. Socialt 

ansvar är en fråga som präglar den svenska spelmarknaden, således blir det intressant 

att resonera kring om detta kan utgöra en konkurrensfördel på en avreglerad 

spelmarknad.  

 

Porter och Kramer (2006) pekar på att företag som lyckas integrera CSR – arbetet i 

affärsstrategin kan uppnå långsiktiga konkurrensfördelar. Vid en avreglering av 

spelmarknaden skulle konkurrenstrycket öka, vilket vi anser skulle intensifiera fokus 

mot socialt ansvarstagande. Detta eftersom vi menar att det vid en 

konkurrenssituation är sannolikt att exponeringen mot kunderna ökar genom bland 

annat marknadsföring, vilket kan leda till en förhöjd grad av negativa följdverkningar 

exempelvis i form av kriminalitet och spelberoende. 

 

Eftersom nya aktörer idag kan vända sig mot den svenska marknaden utan tillstånd har 

de sociala skyddssyften som regleringen ursprungligen bygger på förlorat sin innebörd. 

Svenska Spel har argumenterat för att en försvagad reglering leder till att det sociala 

ansvarstagandet påverkas negativt genom nya aktörers inträde på marknaden. Vi ser 

dock incitament som påverkar företagens behov av CSR – arbete på en 

konkurrensutsatt marknad. Under konkurrens krävs att företagen profilerar sig och kan 

erbjuda starka tjänster gentemot sina kunder. En monopolist har stort inflytande 

gentemot marknadens intressenter. Vid en konkurrensutsättning överförs istället makt 

till dessa grupperingar att kunna påverka marknadens aktörer. Detta kan exempelvis 

ske genom krav på kvalitet, pris eller kringtjänster eller att ta ansvar för sociala 

frågeställningar. Starka intressentgrupperingar kan genom medieexponering eller 

kampanjer lyfta generella frågor beträffande marknaden eller angripa enskilda företag 

som anses klandervärda. Dock måste vi ha i åtanke att en avreglering inte innebär att 

lagstiftningen upphör. En konkurrensutsatt marknad kan fortfarande vara förknippad 

med stark lagstiftning som reglerar hur det sociala ansvaret ska bevaras. 
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Porter och Kramer (2006) anser att ett stort problem har varit att CSR separeras ifrån 

företagets affärsmässiga strategi. Vi anser att vid en avregleringssituation är CSR – 

arbetets integration i den affärsmässiga strategin av central betydelse, eftersom det 

sociala ansvarstagandet utgör en viktig komponent till regleringens utformning och 

innehar en kulturmässig roll i samhället. Hur ett företag kommunicerar engagemanget 

i CSR – arbetet anser vi därför är en nyckel som bidrar till företagens förmåga att skapa 

en stark marknadsposition. 

 

Vi menar således att det finns starka intressenter exempelvis i form av kunder och 

lagstiftare som gör att ett CSR – arbete är värt eller till och med nödvändigt att bedriva. 

Socialt ansvar skulle således kunna vara en nödvändighet för att accepteras på en 

marknad, eller ett sätt att differentiera sig i konkurrensen. Med Carroll och Schwartz 

(2003) tredomänmodell som bakgrund anser vi att den etiska dimensionen även kan 

uppfyllas på spelmarknaden trots frånvaron av en monopollagstiftning i syfte att 

upprätthålla sociala skyddshänsyn. Vi menar att CSR utgör en viktig del i företagens 

strategiska inriktning på en framtida spelmarknad. Detta eftersom det sociala ansvaret 

har en traditionsmässig roll samtidigt som den kommande lagstiftningen kommer 

kräva att aktörerna uppvisar ett hänsynstagande i sociala frågor. 

SWOT – analys med hänsyn till CSR 
För att skapa förståelse kring vilka faktorer som är viktiga vid CSR – dialogen på en 

avreglerad marknad måste det interna perspektivet ställas i relation till de yttre 

faktorer som påverkar företagets handlingsutrymme. Genom att ställa marknadens 

möjligheter och hot i relation till företagsinterna styrkor och svagheter avser vi att 

redogöra för hur CSR kan skapa konkurrensfördelar. 

Den fysiska spelmarknaden i Sverige under ny reglering 

Det följande avsnittet fokuserar på vilka marknadsfaktorer som är viktiga på den 

fysiska spelmarknaden ur CSR - synpunkt. Sedan fastställs de mest betydelsefulla 

intressenterna samt vilka möjligheter och hot vi anser följa med det sociala 

ansvarstagandet. 
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Nuvarande aktörer på marknaden 

Genom en monopolställning menar vi att Svenska Spel byggt upp en stark organisation 

där medvetenheten bland befolkningen är stor. Detta kan bekräftas då en 

undersökning 2004 visade att 78 % av befolkningen spelade på någon av företagets 

tjänster (Svenska Spels årsredovisning, 2004). Svenska Spel har en dominerande 

ställning på marknaden och goda möjligheter att bibehålla en stark position genom ett 

väl utvecklat distributionsnät med ombud och affärspartners över hela landet, 

samtidigt som företaget idag saknar konkurrens på den fysiska marknaden.  

Utländska aktörer hotar idag Svenska Spel främst via Internet. Att vara dominerande 

på en marknad behöver inte enbart vara positivt. Det största hot vi ser vid en 

avreglering ur Svenska Spels synvinkel är avvägningen mellan att behålla 

marknadsandelar och samtidigt bedriva ett starkt samhällsansvar.  

 

Vid en konkurrenssituation skulle det vara svårt att hävda företagets särställning i 

sociala frågor, vilket verksamheten bygger på idag. Vi menar att företagets CSR – profil 

kan inriktas mot reaktiva åtgärder istället för dagens proaktiva förhållningssätt till 

spelansvarsfrågor. Att vid en konkurrenssituation fokusera på förebyggande åtgärder 

menar vi blir mindre effektfullt när problemkunder kan söka sig till andra aktörer. Ett 

alternativ skulle därför kunna vara att profilera sig genom att avsätta ytterligare medel 

till forskning och behandling, för att visa sitt engagemang för hela marknaden. 

Potentiellt nya aktörer 

Nuvarande lagstiftning hindrar nya aktörer från att vända sig mot den svenska 

spelmarknaden i full utsträckning. I och med att den svenska spelmarknaden omsätter 

omfattande summor så anser vi att många utländska företag har starka incitament till 

att etablera sig i Sverige. Att beträda den fysiska marknaden skulle innebära en stor 

möjlighet för nya aktörer att marknadsföra och profilera sin verksamhet till skillnad 

mot att endast vara verksamma via Internet. En fysisk närvaro menar vi skapar 

möjligheter till att bygga förtroenden gentemot intressenterna, till skillnad mot att 

enbart agera via Internet. Således menar vi att det finns stora synergivinster att erhålla 

mellan verksamheten på den fysiska marknaden och Internet. 
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Ett stort hot mot nya aktörers inträde på en avreglerad marknad är att den tidigare 

monopolisten kunnat bygga upp en stark verksamhet. Svenska Spels konkurrenter 

verkar idag främst via Internet, en distributionskanal som är förhållandevis billig och 

samtidigt når många människor. Att agera på en fysisk marknad ställer andra 

kunskapskrav och kapitalinsatser. Att Svenska Spel som statlig aktör redan finns på 

marknaden menar vi också utgör ett hinder genom att företaget har en stark ställning 

på marknaden.  

 

Det skapar svårigheter för nya aktörer att kunna tillgodogöra sig marknadsandelar 

eftersom Svenska Spel till exempel skulle kunna intensifiera konkurrensen på de 

platser nya aktörer väljer att etablera sig. Spelutredningen föreslår att endast tips- och 

oddsspel till en början skall konkurrensutsättas. Det menar vi leder till att inträdet på 

marknaden blir svårare för nya aktörer, då de inte kan agera i samma omfattning som 

Svenska Spel.  

Kunder 

Kunderna på spelmarknaden har idag en begränsad möjlighet att välja leverantör av 

speltjänster. Vid en konkurrensutsättning skulle valmöjligheten öka vilket ställer krav 

på marknadens aktörer att erbjuda attraktiva kunderbjudanden. För den tidigare 

monopolisten utgörs ett hot i risken att förlora kunder till konkurrenter, samtidigt som 

nya aktörer har möjligheter att knyta dessa kunder till sig.  

 

Vi anser att speltjänster är förhållandevis standardiserade i utformningen och i många 

fall lätta att efterlikna, varvid oddssättning eller återbetalningsgraden ofta utgör de 

främsta konkurrensmedlen. Vi menar att kringtjänster och hur företagen väljer att 

profilera sig utgör en viktig del i konkurrensen om kunderna. Hur företagen tar ansvar 

för sina kunders spelbeteende menar vi utgör grunden för det sociala ansvaret på 

spelmarknaden. Regleringen i Sverige bygger på att skydda kunderna från överdrivet 

spelande. Forskning och bidrag till behandling av spelrelaterade problem riktar till stor 

del in sig på den enskilde individen. Att kundansvaret är viktigt åskådliggörs också 

genom att samtliga undersökta spelföretag har tydliga kundvårdsprogram. 
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Leverantörer 

Vilka leverantörer ett företag väljer är ett viktigt led i CSR – kommunikationen 

gentemot omvärlden. Att välja leverantörer som beaktar miljömässiga och sociala 

aspekter visar att ett företag tar ett starkt ställningstagande i sitt sociala ansvar genom 

hela värdekedjan. I Spelföretagens fall skulle företagens distribution i form av 

hemsidor och spelombud vara det slutgiltiga steget. Därmed utgör detta den viktigaste 

kontaktpunkten gentemot företagens kunder. Svenska Spel har som vi tidigare nämnt 

en stark fördel i att vara representerade på den fysiska marknaden över hela Sverige.  

Det menar vi gör att företaget skapat en möjlighet att skapa en positiv identitet och 

medvetenhet bland såväl spelare som befolkning. Ett hot för såväl befintliga som nya 

aktörer är svårigheten att skapa och upprätthålla en tilltro mot kunder och samhälle. 

Oansvariga ombud eller affärspartners kan snabbt skada trovärdigheten i sociala 

frågor, genom att exempelvis sälja speltjänster till minderåriga personer. 

Substitut 

Spelande kan för de flesta kunder ses som en nöjesform av förströelsekaraktär, varvid 

vi anser att hot från substitut kan komma från många olika branscher beroende på 

individuella intressen. Vi anser att CSR kan skapa möjligheter för att generera ett starkt 

förtroendekapital för ett spelföretag. Idag bedrivs många spelformer över Internet 

vilket innebär att kunden måste ha ett förtroende till företaget då pengar sänds 

elektroniskt och spelen kan vara av virtuell karaktär. Det innebär att kunden kan 

uppleva svårigheter i att veta om spelen bedrivs på ett ärligt sätt. Vi menar att 

förtroendeaspekten är av stor betydelse eftersom många spelformer främst inom 

turspel är av sådan karaktär att vinstutfallen är svåra för kunderna att kontrollera. 

Viktiga intressenter i CSR – dialogen 

För att analysera CSR – arbetet menar vi att det är viktigt att identifiera spelföretagens 

mest betydelsefulla intressenter. I nedanstående modell har vi baserat på den tidigare 

marknadsanalysen fastställt fyra intressentgrupperingar som vi anser är viktiga för ett 

lyckat arbete med CSR på en avreglerad marknad. För att CSR ska kunna utgöra ett 

underlag till att skapa konkurrensfördelar ser vi det betydelsefulla i att arbetet riktar 

sig mot intressentgrupperingar som har ett starkt inflytande på marknaden.  
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Kunder och konkurrenter utgör viktiga intressentgrupperingar i varje företags 

verksamhet. Marknader som nyligen avreglerats har ofta ett starkt samhällsintresse 

genom att ett skyddsvärde ansetts nödvändigt. Därför anser vi att såväl staten som 

befolkningen är viktiga intressenter för att gentemot dessa visa att behovet av 

skyddslagstiftning inte är nödvändigt. Risken finns annars att inskränkningar mot 

möjligheten att bedriva verksamhet lagstiftas på grund av samhällsintressen. 

 

Figur 10: CSR – intressentmodell (Egenutformad) 

I nedanstående avsnitt diskuterar vi möjligheter och hot för varje intressentgruppering 

med hjälp av O´Riordan och Fairbrass (2008) CSR – dialogmodell. 

Staten 

Staten bestämmer vilken regleringsform som gäller på marknaden, vilket innebär att 

besluten både kan underlätta eller försvåra möjligheten till att bedriva verksamhet på 

en marknad. I statens intresse ligger att företagen rättar sig efter lagstiftningen, vilket 

vi också anser bör ligga i företagens målsättning. Om företagen uppfyller de ändamål 

som staten sätter upp, så tror vi att statens inblandning på marknaden skulle minska 

och att en friare marknad blir verklighet. Aktörer som ständigt testar lagstiftningens 

gränser skapar ett hot för sig själva genom att kontrollen intensifieras så att 

kontrollinstanser och regler ökar i omfattning. Vi kan här dra paralleller till den 

nuvarande situationen på spelmarknaden, där huvudsakligen icke tillståndsgivna 

aktörer har aktualiserat ärendet kring en omformad lagstiftning.  
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Vi menar att CSR kan utgöra en möjlighet för att påverka staten i utformandet av en ny 

reglering. I spelmarknadens fall är förslaget att tips- och oddsspel ska 

konkurrensutsättas. Detta skulle kunna ses som en utvärdering från statens sida för att 

ta reda på hur väl nya aktörer uppfyller de skyddssyften som regleringen bygger på och 

hur samhället bemöter denna förändring. Vid en situation där utvecklingen är gynnsam 

menar vi att det finns en möjlighet till att fler spelformer i framtiden kan öppnas upp 

för konkurrens. 

  

Företagens mål med CSR kan skilja med den föregående diskussionen som 

utgångspunkt. Svenska Spels skulle kunna hävda att en stark reglering är nödvändig på 

spelmarknaden för att upprätthålla starka skyddsintressen. Svenska Spel skulle i 

egenskap av statligt ägande kunna profilera ett större samhällsansvar då 

verksamheten inte uppfyller samma krav som vid ett privat ägande. Det skulle kunna 

motiveras genom att vinsten i högre grad fördelades till allmännyttiga ändamål, vilket 

är svårare när privata vinstintressen föreligger. Det innebär en möjlighet att bibehålla 

en stark reglering, vilket också skulle skydda företagets affärsverksamhet. I de 

potentiellt nya aktörernas fall skulle CSR istället vara ett led i att visa hur väl företagen 

förhåller sig i frågor beträffande det sociala ansvarstagandet och minimerande av 

negativa följdverkningar för samhället. I ett längre perspektiv kan det leda till 

möjligheten att bedriva fler spelformer under lägre grad av statlig reglering.  

Befolkning 

Ur befolkningens synvinkel menar vi att företagen är intressanta med avseende på hur 

verksamheten påverkar omvärlden, både ur sociala och ekonomiska aspekter. 

Befolkningen har ett intresse i hur företag bedriver verksamhet inom nationen. Ett hot 

är att det kan skapas opinion mot enskilda företag eller branscher om dessa förknippas 

med sociala skador eller kostnader. Möjligheterna ligger i att uppvisa en positiv bild av 

verksamheten, att den gynnar samhället i stort exempelvis genom arbetstillfällen och 

skatteintäkter. Hur CSR – dialogen förmedlas till allmänheten är således mycket viktig 

för att bygga upp en trovärdighet beträffande företagets värderingar och 

ansvarstagande i samhället. På spelmarknaden ser vi att CSR – kommunikationen 

bedrivs på olika sätt gentemot befolkningen.  
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Det sociala ansvarstagandet kommuniceras bland annat genom årsredovisningar, 

rapporter och uttalanden via media vilket är direkta kontaktvägar mot befolkningen. 

Svenska Spels fokus vilar på ansvarsfullt spelande. Genom att visa befolkningen sitt 

ansvar för kunder med spelproblem menar vi att en större acceptans kan erhållas för 

verksamheten.  

 

I ett längre perspektiv kan det innebära att spelverksamhet når ett högre samtycke 

även bland den del av befolkningen som inte är kunder, utan enbart ser till 

företagandets konsekvenser för samhället. Ladbrokes och Betsson menar att de på 

grund av gällande reglering inte fått en chans att bedriva verksamhet i Sverige och 

således inte heller har möjlighet att bedriva aktivt CSR – arbete exempelvis i form av 

sponsring, bidrag och andra insatser i samhället. Ladbrokes påtalar också att 

spelmissbruket inte är lägre i Sverige än något annat land trots gällande 

regleringsmodell. Den svårighet vi ser ur nya aktörers synvinkel är att de endast kan 

argumentera för sin sak och har svårt att uppvisa praktiska åtgärder. 

Kunder 

Kundens val av spelföretag anser vi i grunden vilar på vilka speltjänster samt villkor 

som erbjuds. Vi menar att det finns goda anledningar för spelföretagen att inrikta sitt 

CSR – arbete mot kunderna. Den främsta anledningen är att det utgör ett sätt att 

profilera sig på en marknad med ökad konkurrens, eftersom de flesta problem på 

spelmarknaden är förknippade med kunderna. 

 

Vi kan se att de främsta frågorna som förs fram i CSR – dialogen mot kunderna både 

från Svenska Spel och nya aktörer är ansvarsfrågorna samt viljan att bidra till goda 

ändamål. Ladbrokes och Betsson menar att kunden i största möjliga utsträckning bör 

erbjudas möjligheten att göra egna val, eftersom en majoritet av kunderna kan 

hantera sitt spelande. Vi kan här se att synen skiljer mellan dessa företag och Svenska 

Spel. På dagens spelmarknad bygger Svenska Spel ansvaret på en preventiv modell 

som ska hindra kunden innan det uppstår spelrelaterade problem. 
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Dessa skilda synsätt menar vi kommer att sätta sin prägel på spelmarknaden vid en 

avreglering. Även om lagstiftningen sätter upp gränser för hur företagen kan agera, så 

innebär en konkurrenssituation att aktörerna måste kämpa om marknadsandelar. 

Svenska Spel har inte samma behov som nya aktörer att tillgodogöra sig 

marknadsandelar, utan kan fokusera på att behålla och försvara företagets position 

genom en affärsmodell som präglas av starkt ansvarstagande då företaget redan finns 

representerade över hela Sverige. 

 

Ladbrokes menar att konkurrens är bra eftersom det då går att se vilka aktörer som 

verkligen tar ansvar. Genom punktskatter menar företaget att ett fungerande 

spelansvar kan upprätthållas även på en konkurrensutsatt marknad. Betsson har en 

uttalad ambition att tillgodogöra sig marknadsandelar i Sverige genom fysiska 

etableringar, vilket också bör ligga i Ladbrokes intresse trots att företaget inte vill 

uttala sig i dessa frågor. Således anser vi att det är troligt att dessa företags CSR – 

arbete till skillnad från Svenska Spel kommer att inriktas mot expansion på den 

svenska marknaden. Genom att synas i många sammanhang, sponsra och bidra till 

exempelvis idrottsevenemang, samt erbjuda fördelaktiga erbjudanden kommer en 

stark medvetenhet bland kunderna att kunna skapas. Det menar vi kan leda till att 

hänsyn till kundansvaret hotar att få mindre plats i CSR – dialogen, då avvägningen 

mellan att snabbt vinna marknadsandelar och att samtidigt uppfylla en trovärdig 

ställning i sociala frågor kan vara svår att uppnå.  

Konkurrenter 

Ett företags konkurrenter är viktiga med anledning av CSR – arbete. Hur 

konkurrenterna agerar på marknaden, beträffande både affärsverksamheten och det 

sociala ansvarstagandet menar vi är viktigt vid utformandet av en CSR – strategi. Det är 

sannolikt att konkurrerande aktörer kan utnyttja varandra i CSR – kommunikationen, 

både genom att belysa dåliga sidor av verksamheten men också i form av att tillägna 

sig idéer från varandra. 
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Vi kan se en situation där privata spelföretag tillsammans tar upp kampen mot Svenska 

Spel för att skapa en plattform till att komma in på marknaden i fullständig skala. 

Eftersom spelutredningen endast anser att de privata spelföretagen till en början ska 

få bedriva odds- och tipsspel så kommer det ligga i samtliga nya aktörers intresse att 

uppfylla regleringens ändamål och bevisa sin lämplighet för att i framtiden få bedriva 

fler spelformer. Om en enskild aktör skulle missköta sig så skulle det kunna skada 

samtliga privata aktörers möjligheter till en öppen marknad med fullständig 

konkurrens.  

CSR ur ett resursbaserat perspektiv 
I det föregående avsnittet diskuterades vilka intressenter vi anser vara centrala för att 

lyckas med CSR - dialogen på en marknad under avreglering. Med spelmarknaden som 

utgångspunkt utreds i nedanstående avsnitt vilka företagsinterna faktorer som vi 

uppfattar som viktiga i CSR – arbetet gentemot företagens intressenter. Detta baseras 

på företagets omvärld med utgångspunkt i de intressentgrupperingar som vi 

identifierat i föregående avsnitt. 

Företagets ägande 

Vi menar att ägarformen utgör en grundläggande omständighet med hänsyn till hur ett 

företag bedriver CSR – arbete. På spelmarknaden finns en statlig monopolist som har 

till uppdrag att tillgodose efterfrågan på en stängd marknad. Ett statligt ägt företag har 

ofta inte samma vinstkrav på verksamheten som ett privatägt och har därför 

möjligheten att inta en restriktiv position på marknaden. Därför menar vi att ett starkt 

socialt ansvar kan vara ett verktyg för att intyga varför företaget ska inneha rättighet 

att som ensam aktör bedriva vissa spelformer. 

 

Ur ett resursbaserat perspektiv menar vi att ägarförhållandet utgör en varaktig 

konkurrensfördel i Svenska Spels fall eftersom det är en oimiterbar resurs, då det 

statliga ägandet ger företaget en unik position beträffande CSR – arbetet enligt det 

tidigare resonemanget. Risken finns dock att ägandeförhållandet vänds till en svaghet 

om resursen utnyttjas på fel sätt. Det skulle kunna ske i en situation där en målkonflikt 

mellan konkurrens och socialt ansvar uppstår. 
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Ladbrokes och Betsson har vinstintresse som grundläggande affärsmål. Företagen 

menar i de genomförda intervjuerna att det är viktigt att ta hänsyn till CSR – frågor för 

att vinna kundernas tilltro. Genom att dessa företag ägs av privata intressen finns 

risken att vinstintresset tränger undan den sociala dimensionen av CSR – arbetet. Vi 

menar att privata aktörer har större svårigheter att för samhällets intressenter bevisa 

sitt ansvar i sociala frågor. Detta till skillnad från Svenska Spel vars uppdrag från staten 

är att upprätthålla ett socialt skyddshänseende. Synen på CSR från ägarnas sida blir 

således avgörande för resursens ställning. Genom att se CSR – arbetet som ett verktyg 

för att skapa konkurrensfördelar istället för en belastning, kan ägarnas inställning göra 

att verksamheten finner synergier mellan engagemang i samhället och 

affärsverksamheten. 

Kundansvar 

För att verka på spelmarknaden i Sverige är spelansvar ett centralt begrepp. Vi anser 

att spelansvarsfrågor är kärnan i det kundansvar som regleringen bygger på för att 

minimera förekomsten av spelandets negativa följder. Vi kan se att Svenska Spels 

verksamhet tar sikte mot denna företeelse. Genom bland annat ålderkontroller, 

Spelkortet och personliga budgetbegränsningar anser vi att företaget markerar sin 

ståndpunkt i dessa hänseenden. Spelverksamhet anses förknippad med sociala risker 

vilka skall minimeras med ovan nämnda lösningar, samtidigt som Svenska Spel vill 

erhålla intäkter från sina kunder. Vi menar att Svenska Spels svårighet ligger i att 

förena den affärsmässiga strategin med CSR.  

 

Ladbrokes och Betsson intar en rationell syn på spelansvar. I grund och botten menar 

båda företagen att det i slutändan är kundens val som är avgörande, att varje individ 

vet vad som är bäst för sig själv. Vi kan se att de privata aktörernas intresse för 

spelansvarsfrågor växt sig starkare i och med ambitionen att tillträda nya marknader. 

Det har inneburit att CSR fått en större plats i företagens dialog med intressenterna. 
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Då ett socialt ansvarstagande kommer att vara en nödvändighet för att tillåtas bedriva 

spel mot svenska kunder vid en ny reglering, anser vi att ett starkt kundansvar utgör en 

viktig resurs. Vi anser att Svenska Spel idag har ett försprång gentemot nya aktörer då 

företaget varit ensam aktör på den svenska marknaden och kunnat utveckla ett starkt 

spelansvar. Vi anser dock att resursen är möjlig att imitera, varför Ladbrokes och 

Betsson har potential att uppnå ett gott spelansvar. Det är möjligt eftersom 

kundansvarsfrågor kommer att vara viktiga för att få tillstånd, men också eftersom 

risken finns att Svenska Spel vid en konkurrensutsättning inte längre har möjlighet att 

fokusera lika mycket på kundansvar på grund av ett ökat konkurrenstryck. 

Distribution 

På vilket sätt ett företag distribuerar sina produkter eller tjänster anser vi är viktigt 

med avseende på hur CSR – arbetet kommuniceras till intressenterna. 

Distributionsledet på spelmarknaden utgörs främst av fysiska ombud eller hemsidor på 

Internet. Givetvis är kommunikationen via distributionen främst riktad mot företagets 

kunder, men vi menar att ställningstagandet i CSR – frågor också kommuniceras till 

företagets övriga intressenter via denna kanal. Svenska Spel har ett välutvecklat nät av 

återförsäljare på den fysiska marknaden, vilket innebär att företaget kan möta sina 

kunder på ett personligt plan. Detta till skillnad från Ladbrokes och Betsson som 

huvudsakligen finns representerade på Internetmarknaden. 

 

Genom att finnas på den fysiska marknaden är det lättare att synas mot företagets 

intressenter, samtidigt som vi menar att ett större förtroende skapas vid en personlig 

kontakt. Ålderskontroller kan genomföras och kunder med uppenbara spelproblem 

kan på ett lättare sätt identifieras för att erbjudas vård. Distributionskedjan utgör 

också en vikig marknadsföringskanal. Svenska Spel har ett återförsäljarnät över hela 

landet vilket innebär en stor möjlighet i att förmedla CSR – arbetet till en stor del av 

intressenterna. 
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Ladbrokes och Betsson har en konkurrensnackdel i att idag huvudsakligen bara kunna 

verka via Internet. Vid en konkurrensutsättning tror vi att det skulle ta lång tid innan 

företagen skulle utgöra ett hot gentemot Svenska Spel på den fysiska marknaden. Dock 

är privata aktörer inte tvungna att finnas representerade över hela landet, utan kan 

välja etableringsorter där företagen finner det lämpligt. Således skulle de privata 

aktörerna kunna välja att etablera sig inom ett geografiskt område med hård 

konkurrens och pressad lönsamhet. Detta genom att på så sätt exponera sig och 

erbjuda personliga kontakter men även vinna synergier mot Internetverksamheten. 

 

Distributionskanalerna är en viktig resurs för att nå ut med CSR – arbetet. Under den 

nuvarande regleringen är resursen sällsynt eftersom Svenska Spel är ensam aktör på 

den fysiska marknaden. Vi anser dock att den inte är omöjlig att imitera, men att det 

inte ligger i privata aktörers intresse att etablera sig fysiskt över hela Sverige. 

Marknadsföring 

Marknadsföringen är en viktig del i hur ett företag uppfattas av intressenterna. Således 

kommuniceras CSR – frågorna till stor del genom den marknadsföring som 

spelföretagen bedriver. Uppdraget Svenska Spel har är att kanalisera spelandet till 

säkra former och samtidigt inte aktivt uppmuntra till spelande. Det gör att företagets 

möjlighet att marknadsföra sig begränsas till att inte omfatta spelfrämjande budskap, 

vilket skulle kunna ses som något positivt ur social ansvarssynpunkt. Problematiken 

som Svenska Spel ställs inför under nuvarande regelring är att dels inte uppmuntra till 

ett ökat spelande, men samtidigt marknadsföra sig för att kanalisera spelandet till 

säkra miljöer. Ur social ansvarstagandesynpunkt anser vi att avvägningen mellan dessa 

två perspektiv är svår att göra, vilket riskerar att få negativa effekter på CSR – arbetet 

inom företaget.  

 

Denna avvägning menar vi blir än svårare att göra på en avreglerad marknad om 

Svenska Spel ska inneha samma uppdrag som idag. Vid en hårdnande kamp om 

kunderna blir marknadsföringen än viktigare för att vinna kunder. Marknadsföringen 

utgör en möjlighet att presentera och framhäva företagets positiva egenskaper mot 

intressenterna.  
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En väl utformad marknadsföringskampanj kan måla upp en bättre bild av ett företag 

och endast fokusera på specifika områden. Således utgör marknadsföringen ett 

kraftfullt medel för att skapa en positiv publicitet gällande kundansvar, sponsring och 

andra engagemang i samhället. 

 

Privata aktörer är enligt främjandeförbudet i nuvarande lotterilagstiftning inte tillåtna 

att marknadsföra sig mot svenska kunder. Teknikutvecklingen har ändå inneburit att 

privata aktörer kunnat göra så eftersom rättsläget är osäkert. Detta har gjort att 

exponeringen i dagspress och tv ökat vid sidan om Internet. Rätten för utländska 

aktörer att marknadsföra sig har behandlats av såväl EG- som nationell domstol. 

Eftersom ingen gemensam lagstiftning förekommer inom EU beträffande 

spelbranschen så har dessa frågor diskuterats flitigt i massmedia. Detta leder till 

svårigheter för utländska aktörer att erhålla positiv publicitet, eftersom många försök 

till marknadsföringsåtgärder inneburit rättsprocesser och vitesförelägganden. 

 

Marknadsföringen utgör en värdefull resurs för såväl Svenska Spel som nya aktörer 

med avseende på CSR – dialogen. Vid en avreglering kommer samtliga aktörer att 

inneha samma grundförutsättningar att bedriva marknadsföring. Resursen kommer 

således inte att vara unik med avseende på att samtliga aktörer får bedriva 

marknadsföring. Dock är vissa aktörer bättre än andra på att utnyttja resursen vilket 

leder till att företag som är skickliga marknadsförare kan tillgodogöra sig 

konkurrensfördelar. 

Varumärke 

Ett starkt varumärke är en viktig del i att differentiera sig mot kunderna samtidigt som 

det har en stark anknytning till företagets tjänster och värderingar. Svenska Spel har 

som ensam aktör på den svenska marknaden under lång tid kunnat bygga upp 

varumärket genom verksamhet på en skyddad marknad. Ett starkt varumärke 

förknippas med positiva egenskaper, vilket Svenska Spel främst vill förmedla genom att 

erbjuda konkurrenskraftiga tjänster under ett starkt ansvarstagande för kunden.  
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Svenska Spel har en lång historik på den svenska marknaden vilket har byggt upp en 

stark marknadsmedvetenhet och starka associationer till CSR. Varumärket som resurs 

måste betecknas som en konkurrensfördel eftersom företaget har en stark kännedom 

bland befolkningen. Varumärken går inte att kopiera varför resursen utgör en varaktig 

konkurrensfördel på en avreglerad marknad. Ladbrokes och Betssons varumärken är 

inte etablerade på den svenska marknaden i samma utsträckning som Svenska Spel, 

men tilltalar kunder som söker alternativ. Företagens varumärken är dock förknippade 

med egenskaper och värderingar som påverkar samtliga intressenter på marknaden.  
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Slutsats 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i det syfte 

vi formulerat. Slutsatsen är uppdelad enligt de två frågeställningar som presenterades i 

uppsatsens inledande kapitel. 

CSR på en avreglerad marknad 
Globaliseringstrycket har i samband med teknikutveckling medfört att marknader blivit 

svårare att reglera. Ur samhällets synvinkel skulle en avreglerad marknad riskera att 

försvaga de sociala skyddshänsyn som ligger till grund för en reglerad marknad med ett 

statligt monopol. Med hänsyn till ett ekonomiskt rationellt synsätt skulle således en 

avreglering medföra att företagen på marknaden kan välja att fokusera på ett 

vinstmaximerande perspektiv där CSR – frågor inte prioriteras. Genom studien av 

spelmarknaden i Sverige kan vi konstatera att nuvarande reglering bygger på en etisk 

och ekonomisk dimension där det sociala ansvarstagandet används som 

huvudargument för en stark reglering. 

 

Vi kan fastslå att en avskaffning av ett statligt monopol inte behöver medföra en 

marknad utan hänsyn till samhällets intressen. Lagstiftning kommer att upprätthålla 

ett grundläggande socialt ansvar även på en konkurrensutsatt marknad. Eftersom 

sociala aspekter legat till grund för en skyddande reglering av spelmarknaden i Sverige 

menar vi att en integration av CSR i företagens affärsmässiga strategi utgör en 

förutsättning för att nå acceptans bland intressenterna. Fokus på ett tydligt socialt 

ställningstagande visar företagens förmåga att verka på en marknad som tidigare var i 

behov av en skyddsreglering. Att integrera CSR i den strategiska utformningen är en 

del i att uppfylla lagstiftningens krav, samtidigt som konkurrensfördelar skapas genom 

att synergier uppstår mellan företagets verksamhet och samhället. 
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CSR som kommunikationsmedel 
För att lyckas med CSR – arbetet så gäller det att ta hänsyn till företagets interna såväl 

som externa perspektiv. Vid studien av spelmarknaden i Sverige har vi identifierat fyra 

intressentgrupperingar samt fem interna resurser som vi anser är viktiga för att lyckas 

med CSR – dialogen på en avreglerad marknad. 

 

Figur 11: CSR – dialogmodell (Egenutformad) 

Marknadens intressenter 

Vid en avregleringssituation har vi funnit att företagens CSR – dialog måste inriktas 

mot ett flertal intressenter. Eftersom en marknad som tidigare varit reglerad baserats 

på ett skyddsvärde av befolkningen i nationen, så måste företagen bevisa att även en 

avreglerad marknad uppfyller samhällets ställningstagande mot förekomsten av sociala 

skador. Därför menar vi att CSR – dialogen måste riktas mot hela samhället och inte 

bara de intressenter som direkt berörs av företagen. Om kraven på en 

konkurrensutsatt marknad inte uppfylls finns risken att regleringen åter stramas upp. 

 

Staten avgör vilken regleringsform som gäller på en marknad, varvid det gäller för 

företagen att inrikta sin verksamhet så att hänsyn tas till nationens lagstiftning. 

Befolkningen är opinionsbildare vilka kan påverka beslutsfattandet och därigenom 

vilken lagstiftning som ska gälla på marknaden. Kundernas inflytande ökar kraftigt på 

en avreglerad marknad varför CSR – arbetet kan påverka kundens val av företag. 

Konkurrenterna utgör en viktig intressent, för att identifiera hur andra aktörer bedriver 

CSR – arbete. Utifrån detta kan företagen sedan anpassa och skapa en särskiljande 

strategi för att erhålla konkurrensfördelar. 
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Resurser i CSR – dialogen 

Företagens ställningstagande i CSR – frågor grundar sig i ägarförhållandet. Vi har funnit 

att synen på CSR – arbete skiljer sig mellan statligt- och privatägda aktörer. En statlig 

aktör har andra hänsyn att ta ställning till vid sidan om vinstsyftet, till exempel i form 

av att upprätthålla ett socialt ansvarstagande på marknaden. De privata aktörerna har 

ett uttalat vinstintresse där målet är att maximera ägarnas nytta. Den statliga aktören 

kan utforma CSR – strategin för att motivera en stark reglering, medan privata aktörer 

istället främst använder den som ett verktyg för att få tillträde till nya marknader. 

Problemet för den statliga aktören är att dels bibehålla målet att upprätthålla det 

sociala ansvaret, men samtidigt konkurrera på marknadsmässiga villkor. Det är i 

relationen mellan dessa perspektiv som vi menar att den svåra avvägningen ligger för 

samtliga aktörer på en avreglerad marknad. 

 

Företagens varumärke och marknadsföring är viktiga komponenter i CSR – dialogen. 

Ett starkt varumärke som förknippas med positiva värderingar inger ett förtroende 

bland företagets intressenter. Marknadsföringen är ett kommunikationsmedel där 

företaget kan lyfta fram viktiga ställningstaganden mot marknaden. Genom till 

exempel sponsring, bidrag och deltaganden i välgörande projekt kan företagen visa sitt 

engagemang i samhället.  

 

Kunderna utgör användarna av företagets tjänster och det är denna intressentgrupp 

som primärt drabbas av verksamhetens negativa följder. Grundläggande i CSR - arbetet 

bland samtliga undersökta företag har också varit att profilera kundansvarsfrågor. 

Distributionen är också en viktig del i kundansvaret där företagen genom fysisk 

distribution på ett lättare sätt till skillnad från Internetverksamhet kan bedriva aktivt 

CSR – arbete genom personliga kontakter. Att ta hänsyn till de intressentgrupperingar 

och resurser vi identifierat menar vi utgör en god grund för en lyckad CSR – dialog. Att 

beakta de resurser vi presenterat leder till acceptans och förtroende från dessa 

intressenter. Genom att kombinera detta med en konkurrenskraftig affärsmodell så 

har företagen kommit en bra bit på vägen för att lyckas på en avreglerad marknad.  
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Bilagor 

Intervjuunderlag till Betsson 
Bakgrunden till vår uppsats är den statliga spelutredningen En framtida spelreglering som 
presenterades under december 2008. I detta betänkande framkommer det två alternativa 
regleringsmodeller. Det första förslaget innebär en åtstramning av den nuvarande 
lagstiftningen i syfte att utestänga andra aktörer än de tillståndsgivna från såväl den fysiska 
marknaden som Internet. Det andra föreslagna alternativet innebär att tips- och oddsspel ska 
tillåtas av privata aktörer via ett licenssystem. Det skulle innebära att dessa företag har rätt att 
erbjuda vissa spelformer såväl via Internet som fysiskt. För att det totala spelandet inte ska öka 
föreslås att Svenska Spel inte skall bedriva de spelformer som konkurrensutsätts. Det vi vill 
undersöka är att ta reda på i vilken utsträckning kommersiella spelföretag är intresserade av 
en fysisk etablering med den föreslagna regleringsmodellen som bakgrund.  
 

1. Hur tror ni att etableringsmöjligheterna kommer att se ut på den fysiska 
spelmarknaden i Sverige vid en eventuell omreglering? 

2. Hur ser ni på konkurrenssituationen, då exempelvis Svenska Spel har en väl utbyggd 
infrastruktur i form av ombud? 

3. Då ni redan etablerat er fysiskt i Sverige, finns det ett intresse av ytterligare 
etableringar? 

4. Är Betssons expansion på den fysiska marknaden i Sverige fokuserad på 
butiksetableringar, eller kan ni tänka er andra alternativ? (ombud, allianser med andra 
aktörer etc.) 

5. Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med en fysisk närvaro på den svenska 
spelmarknaden? 

6. Ett licenssystem som tillåter privata aktörer att bedriva spelverksamhet via Internet 
såväl som på den fysiska marknaden kommer att vara förenligt med kostnader och 
krav på att uppfylla den lagstiftning som författas inom området. För att det ska vara 
av intresse att betala en licens bör endast licensierade aktörer ha tillträde till 
marknaden.  Ser ni det möjligt att garantera de licensierade aktörernas exklusiva 
tillgång till den svenska marknaden, med tanke på de tekniska möjligheterna att nå 
svenska kunder exempelvis via Internet? 

7. Hur tror ni att den svenska spelmarknaden kommer att påverkas vid en eventuell 
omreglering på kort respektive lång sikt. 
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Intervjuunderlag till Ladbrokes 
Bakgrunden till vår uppsats är den statliga spelutredningen En framtida spelreglering som 
presenterades under december 2008. Vi tar där fokus på det andra föreslagna alternativet 
innefattande en ny tillståndsmodell, vilken öppnar upp spelmarknaden i Sverige för privata 
aktörer. Utredningen lägger stor vikt vid hur de regleringsmässiga frågorna ska lösas. Det vi vill 
undersöka är hur marknadens aktörer ser på densamma. Detta genom att både undersöka hur 
Svenska Spel förbereder sig inför en förändrad konkurrenssituation, samt i vilken grad privata 
aktörer är intresserade av en fysisk etablering i Sverige.  
 

1. Hur tror ni att den svenska spelmarknaden kommer att påverkas vid en eventuell 
omreglering på kort respektive lång sikt. 

 
2. Med den föreslagna regleringsmodellen som bakgrund (vilken föreslås 

konkurrensutsätta tips- och oddsspel), vilka etableringsmöjligheter ser ni på den 
svenska marknaden? 

 
3. Har Ladbrokes en ambition att etablera spelverksamhet i fysisk form på den svenska 

marknaden vid en förändrad regleringssituation enligt förslaget i spelutredningen? I 
vilken form och omfattning skulle detta tänkas ske från er sida (egna butiker, ombud, 
allianser etc.)? 

 
4. Vilka för respektive nackdelar ser ni med en fysisk närvaro på den svenska 

spelmarknaden? 

 
5. Hur ser ni på konkurrenssituationen då endast vissa spelformer föreslås 

konkurrensutsättas, samt att etablerade aktörer till exempel har en hög 
marknadsandel och väl utbyggd infrastruktur i form av ombud? 

 
6. Då Ladbrokes redan har ett stort antal spelbutiker i Europa, vilka erfarenheter har ni av 

tidigare omregleringar och vad ser ni som de viktigaste lärdomarna från dessa? 

 
7. Ett licenssystem som tillåter privata aktörer att bedriva spelverksamhet via Internet 

såväl som på den fysiska marknaden kommer att vara förenligt med kostnader och 
krav på att uppfylla den lagstiftning som författas inom området. För att det ska vara 
av intresse att betala en licens bör endast licensierade aktörer ha tillträde till 
marknaden.  Ser ni det möjligt att garantera de licensierade aktörernas exklusiva 
tillgång till den svenska marknaden, med tanke på de tekniska möjligheterna att nå 
svenska kunder exempelvis via Internet? 
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Intervjuunderlag till Svenska Spel 
Bakgrunden till vår uppsats är den statliga spelutredningen En framtida spelreglering som 
presenterades under december 2008. Det vi vill undersöka är att ta reda på i vilken 
utsträckning privata spelföretag är intresserade av en fysisk etablering i Sverige, samt hur 
Svenska Spel förbereder sig för en förändrad konkurrenssituation.  
 

1. Hur tror ni att den svenska spelmarknaden kommer att påverkas vid en eventuell 
omreglering på kort respektive lång sikt. 
 

2. Om privata aktörer skulle tillåtas bedriva verksamhet på den fysiska spelmarknaden, 
vilka hot ser ni med en sådan situation? 
 

3. Vilka är era främsta konkurrensfördelar vid en omreglerad spelmarknad? 
 

4. Vilka förberedelser har Svenska Spel genomfört för att möta en eventuellt förändrad 
konkurrenssituation på den fysiska spelmarknaden? 
 

5. Spelutredningen föreslår att Svenska Spel inte längre ska ges tillstånd att anordna de 
spelformer som enligt det andra förslaget ska licensbeläggas (tips och oddsspel). Hur 
planerar ni att möta en potentiell situation där dessa spelformer inte längre kan 
erbjudas i ert tjänstesortiment? 
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