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Sammanfattning 

Onlinespelbranschen har de senaste åren exploderat i användning, inte minst genom 

tillströmningen av pokerspelare under början av 2000-talet. Olika spelformer såsom 

kasino växer sig starkare och det är inte längre bara konventionellt spelande som exi-

sterar på marknaden. Fler aktörer etablerar sig och konkurrensen ökar. Trots detta är 

det en marknad kantat av orosmoln inför framtiden, och externa faktorer såsom lagbe-

stämmelser och spelförbud påverkar utvecklingen. Bolag inom branschen likt Betsson 

växer snabbt och det har fått upp ögonen hos många investerare och analytiker.  

Denna kandidatuppsats ämnar undersöka konkurrensfördelar, utreda möjligheter att 

utvidga och behålla marknadsandelar samt att slutligen sätta denna information i rela-

tion till en finansiell analys. Med syfte att ur ett investeringsperspektiv beskriva och 

analysera framtidspotentialen av Betsson AB valdes ett tillvägagångssätt där en fall-

studie av företaget användes. 

Den valda metoden baseras på en kvalitativ ansats med halvstrukturerade intervjuer 

som underlag för data insamlingen. Urvalet av intervjupersoner uppgick till 6 stycken 

respondenter inom olika företag med anknytning till Betsson och spelmarknaden. Re-

spondent personerna sträckte sig allt från VD assistent till aktieskribent och poker-

proffs för att kunna genomlysa studien från flera olika håll och på så vis öka trovärdig-

heten och minska subjektiviteten i den insamlade datan.  

De slutsatser som dragits av studien är att Betsson AB har en stark ställning på inter-

netspelmarknaden både i form av konkurrensfördelar och marknadsandelar. Flertalet 

interna och externa faktorer talar för en positiv tillväxt och utveckling men där de lega-

la aspekterna fortfarande utgör en väsentlig risk, vars inverkan bör sättas i relation till 

varje investerares riskaversion. 

Sökord: discounted cash flow model, SWOT, PESTEL, Porter, five forces, omvärldsana-

lys, extern- internanalys, multiplar, företagsvärdering, marknadsandelar, onlinespel 

och onlinespelbolag, Betsson, fallstudie. 
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Abstract 

The online gambling market has during recent years experienced high growth 

mostly due to the popularity of online poker. Today other games such as casi-

no are growing in popularity and more customers are turning to the online 

gambling market instead of the regular gambling market. As with all growth 

markets more and more companies establishes on the online gambling mar-

ket even though high external risk factors such as regulations and national 

bans.  Companies such as Betsson connected to the online gambling market 

such are experiencing high growth which has made them interesting objects 

for investing. 

This bachelor thesis intends to study competitive advantages, investigate pos-

sibilities to keep and increase market share, and use this information com-

bined with a financial analysis. The purpose of the thesis is to describe and 

analyze the future of Betsson AB from the perspective of an investor. This is 

achieved with a case study of Betsson. 

Qualitative and quantitative research with semi-structured interviews has 

been chosen to collect information vital for the thesis. All six individuals from 

the interview sample work close to Betsson or the online gambling market on 

a daily bases. These individuals are the assistant of the CEO at Betsson, stock 

analysts and a professional poker player. This sample was chosen to view the 

problem from several different angles.  

The conclusion from this thesis describes Betsson as a company with a strong 

position on the online gambling market both in terms of competitive advan-

tage and market share. Several internal and external factors are in favour for 

continuing growth. The legal aspects are however still a major risk factor and 

its affects should be considered before an investment in Betsson is made. 

Key word: discounted cash flow model, SWOT, PESTEL, Porter, five forces, ex-

ternal analysis, internal analysis, multiples, company valuation, market share, 

online gambling and online gambling companies, Betsson, case study.  
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1 Introduktion 

Detta kapitel innehåller en diskussion kring bakgrund och problem som leder fram till 

syftet med uppsatsen samt de problemfrågeställningar som använts för att besvara 

syftet.  

1.1 Bakgrund 

Spel i all dess form har roat människan sedan urminnes tider och redan i antikens Kina 

och Grekland användes urmodeller av nutidens tärning. Spel har alltid funnits som en 

ingrediens i människans vardag och trots mycket förbud genom tiderna så har ”spelet” 

fortsatt att utvecklats. Spel har spridits världen över och är idag en miljardindustri med 

en omsättning i nivå med både film och skivbranschen tillsammans (www.spelnet.se, 

2009).  

Under 2008 beräknas endast den reglerade svenska spelmarknaden att ha omsatt cirka 

40.1 miljarder svenska kronor (lotteriinspektionen, 2009). I takt med den tekniska ut-

vecklingen har vi på spelmarknaden sett en stor tillväxt på internetbaserade spelbolag 

och enligt spelnet.se omsätter det globala onlinespelandet närmare 1 billion SEK. Kon-

ceptet med just onlinespel har existerat på marknaden i drygt 20 år men klassificeras 

ändå som en ny marknad och enligt H2 Gambling Capital, H2GC står onlinespelbolagen 

i Europa för knappt 8 procent av den totala spelmarknaden 2009 i Europa(Björn Wilke, 

di.se 2009). En av de större aktörerna på den europeiska onlinespelmarknaden är Bets-

son AB som erhåller spel inom bland annat sport betting, poker och kasino.  

Trots att vi i dagsläget befinner oss i en svikande konjunktur med ökad arbetslöshet 

och då spelandet kan förväntas avta, talar investerare, analytiker och affärspress sam-

tidigt positivt om spelmarknaden och om Betsson. I Veckans Affärer 2009-02-13 står 

att läsa att spelmarknaden förväntas öka med runt 20 procent det kommande året och 

enligt SEB 2009 framstår aktien som redo för ett lyft under 2009, beroende på dess 

låga värdering och höga direktavkastning.  

I takt med att Betsson växer ökar även intresset och avkastningsmöjligheterna för in-

vesterare och behovet av information kring tillväxt och framtid ökar. Analyser så som 

den tekniska analysen, baserat på historisk utveckling av aktievärdet, blir lätt för enkel 

i den komplexa omvärld som onlinespelbolagen etablerar sig i. För att analysera ett bo-

lags framtida tillväxtmöjlighet brukar man vanligtvis använda sig av olika mätmetoder 

för att beräkna framtida kassaflöden, en finansiell analys.  

Även om en finansiell analys kan ge en rimlig uppskattning på framtiden är det i den 

snabbt växande spelbranschen nödvändigt men framför allt av intresse att gå djupare 
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in på de faktorer som verkligen påverkar kassaflödena för Betsson. En väsentlig del för 

att kunna belysa dessa faktorer blir genom att gå djupare in på den externa och inter-

na analysen. Extern analysen som bygger på bransch och makrofaktorer, medan den 

interna bygger mer på mikrofaktorer och där företaget själv kan vara med och påverka 

(Pindyck & Rubinfeld, 2001). 

1.2 Problem 

Med hänsyn till den kraftiga uppgång och tillväxt i aktievärdet på Betsson AB under de 

senare åren växer frågorna fram huruvida den framtida utvecklingen av spelbolaget 

kommer att se ut och hur stor tillväxtpotential det egentligen finns inom spelmarkna-

den. 

En undersökning från H2 Gambling Capital talar för att onlinespelmarknaden kommer 

växa och stå för närmare 11 procent av Europas totala spelmarknad år 2012 (di.se 

2009). Betssons aktieutveckling på närmare 800 procent (betsson årsredovisning 2008) 

de senaste åren har dessutom skapat ett stort intresse hos såväl analytiker som intres-

senter och det framkommer mycket spekulationer på dess framtid. 

Många involverade i branschen ser ljust på tillväxten och möjligheten till ökade vinster, 

inte minst genom det faktum att nya onlinespelbolag etablerar sig på marknaden och 

befintliga expanderar. Konkurrensen ökar och det har därför blivit viktigt att kritiskt ut-

forska dessa faktorer och indata som talar till Betssons fördel. De tycks vara en mark-

nad med stora förväntningar och diskussioner förs huruvida det kan vara en bra inve-

stering.  

Betssons egna styrkor i form av kompetens och tillgångar står givetvis för en del av 

dess framtida utvecklingspotential men även externa faktorer spelar in. Nya aktörer på 

marknaden samt skärpt spellagstiftning i olika länder utgör till exempel ofta de främsta 

orosmolnen (Veckans Affärer, 2009).  

Problemfrågeställningar: 

Vilka konkurrensfördelar har Betsson för att kunna växa på marknaden? 

Hur ska Betsson behålla sin nuvarande marknadsställning i Europa? 

Är Betsson en lönsam investering ur ett femårsperspektiv? 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ur ett investeringsperspektiv beskriva och analysera fram-

tidspotentialen av Betsson AB.  
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2 Metod  

I detta avsnitt förs en diskussion kring viktiga aspekter för utformningen av uppsatsen. 

Med målsättning att hjälpa läsaren att förstå processen och tillvägagångssättet för att 

besvara studiens syfte, diskuteras research ansats, strategi, datainsamling samt be-

gränsningar och utvärdering av metodval i denna sektion.   

2.1 Forskningsansats 

Syftet med denna uppsats är att genom en omvärldsanalys undersöka och få en ökad 

förståelse för Betssons tillväxtpotential inom spelmarknaden. Resultatet av denna un-

dersökning kommer sedan att sättas i relation med en finansiellanalys för att belysa 

potentiellt investeringsvärde i Betsson. För att på bästa sätt kunna besvara syftet har 

författarna valt att använda en induktiv research ansats som kan ses vara av mer kvali-

tativ natur. Denna ansats lämpar sig bäst då man genom kvalitativa empiriska under-

sökningar kan dra slutsatser om hur det ser ut i verkligheten och vad förväntningar och 

tidigare undersökningar grundar sig på (Hussey, 1997). Viktigt för uppsatsen och en 

fördel med ett induktivt tillvägagångssätt är att det ger möjligheter att hitta nya fakto-

rer och alternativa förklaringar, något som den deduktiva ansatsen inte tillåter (Saun-

ders, Lewis & Thornhill., 2003).  

Det teoretiska ramverket som tillämpas har valts för att underlätta besvarandet av syf-

tet och är därför av beskrivande natur, vilket gör det möjligt för författarna att identifi-

era huvudvariabler och komponenter inom ämnet samt dess relation till varandra i den 

empiriska delen (Miles & Huberman, 1994). Det teoretiska ramverket ger därför en 

god anvisning till utformningen av omvärldsanalysen samt den finansiella analysen, i 

den induktiva ansatsen. Den ger möjligheter för författarna att dra nytta av egna erfa-

renheter och ger samtidigt en väsentlig vägledning i analysarbetet (Saunders et al., 

2003). 

Uppsatsen berör fenomenet omvärldsanalys vilket lämpar sig bäst för problemet då 

den ger en koppling mellan omvärld och verksamhetsutveckling och kan fokusera på 

nuläget eller ligga till grund för mer långsiktiga bedömningar av framtida utveckling 

genom en så kallad strategisk omvärldsanalys. Målet med en omvärldsanalys syftar till 

att företag ska få ökade förutsättningar att snabbt kunna reagera och agera på hot och 

möjligheter. Under förutsättning att en väl utformad analys genomförs kan företaget 

ges bättre flexibilitet och anpassningsförmåga till omvärlden, vilket slutligen bidrar till 

att en bättre planering, riskanalys och beslut kan fattas (Florén, 2009). I uppsatsen blir 

därför målet att undersöka dessa hot och möjligheter för att tydliggöra olika utveck-
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lingsmöjligheter. För att få en djupare förståelse och för att sätta resultatet av en om-

världsanalys i relation till ett finansiellt sammanhang har författarna valt att även an-

vända sig av en finansiell analys bestående av väl beprövade modeller för att få ett 

större perspektiv för omvärldsanalysens betydelse. En omvärldsanalys fungerar även 

som ett lämpligt komplement till den finansiella analysen genom att beröra de yttre 

och inre faktorerna på en djupare nivå.  

2.2 Forskningsstrategi 

Med utgångspunkt från den induktiva ansatsen kommer uppsatsen att byggas på en 

blandning mellan en utforskande och beskrivande studie. Författarna avser att utreda 

hur det egentligen förhåller sig i en viss situation och söker genom kvalitativa under-

sökningar efter nya insikter kring ett fenomen, vilket kännetecknar en utforskande 

studie (Saunders et al., 2003). Uppsatsen kommer även att förklara med hjälp av de 

nya insikterna från undersökningarna, hur dessa påverkar det individuella företaget 

och vilken betydelse det har på det finansiella värdet. Studien kommer alltså porträtte-

ra en rättvisande bild av en person, event eller situation och kan därför enligt Saunders 

et al (2003) klassificeras som en deskriptiv studie. 

Ett viktigt inslag i det strategiska tillvägagångssättet för arbetet är att ta hänsyn till 

studiens omfattning och längd. Studier kan antingen genomföras genom att studera 

ett fenomen under en längre tid och på så vis följa utvecklingen och se skillnader, en så 

kallat långtidsstudie alternativt en tvärsnittsstudie, där undersökningarna utförs på fle-

ra olika företag fast under en och samma tid (Hussey, 1997). Tvärsnitts studier kan 

även användas som kvalitativ metod och tillämpas ofta i fallstudier baserade på inter-

vjuer under en kort tidsrymd (Saunders et al., 2003). Det område som uppsatsen 

kommer beröra skulle dra stor nytta av att studeras under en längre tid då spelmark-

naden genomgår många förändringar och det verkliga utfallet endast kan uppskattas i 

dagsläget. Akademiska uppsatser likt denna är dock tidsbegränsade så valet har istället 

blivit att göra en korttids studie för att få svar på syfte och frågeställningar. Ur ett inve-

steringsperspektiv är det dessutom mer önskvärt med en framtidsprognos än informa-

tion som speglar nutiden.            

För att ge ett så rättvisande resultat på studien som möjligt har författarna valt att be-

lysa problemet från flera olika håll genom att intervjua personer, alla med koppling till 

spelmarknaden men med skiftande delaktighet. Genom att intervjua personer aktiva 

inom spelbolagen såsom personer i ledande ställningar och bransch konkurrenter täcks 

både det strategiska perspektivet samt synen ur ett verksamhets perspektiv. Aktieana-

lytikerna fyller en viktig roll genom att vara insatt i både spelbolagen och branschen 
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men står samtidigt utanför verksamheten och bidrar således med en opartisk syn från 

ett utomstående perspektiv. Förhoppningarna är därför större att datan som ansamlas 

har större relevans och mindre felaktigheter (Saunders et al., 2003)   

I huvudsak innebär en fallstudie att man väljer ett eller några få företag och studerar 

dessa på djupet (Easterby-Smith et al., 2002), och bör ses som en omfattande under-

sökning av ett enskilt fenomen (Hussey, 1997). Att begränsa uppsatsen till en studie på 

ett företag innebär att man kan gå mer in i detalj och förståelsen för undersökningen 

ökar (Morris & Wood, 1991, ur Saunders et al., 2003). Fallstudier bygger vanligtvis på 

intervjuer och dokumenterade analyser och har för avsikt att besvara varför, vad och 

hur (Saunders et al., 2003). En fallstudie lämpar sig därför bäst som metod på denna 

studie och kommer noggrannare visa på hur faktorer påverkar det enskilda företaget.      

2.2.1 Kvalitativ kontra kvantitativ ansats 

Denna sektion av strategin berör konceptet kvalitativ- och kvantitativ metod och är be-

tydelsefullt för hur informationen ska insamlas och analyseras. Den övergripande skill-

naden mellan de båda metoderna är att den kvalitativa metoden speglas av namngiven 

data medan den kvantitativa metoden mäts i siffror (Hussey, 1997). Trots det är skill-

naderna inte alltid självklara (Easterby-Smith et al., 2002). En kvantitativ metod utgår 

vanligen från en teori eller hypotes som sedan ska testas genom att samla in stora pro-

ver och generalisera dessa för hela populationen genom en statistisk analys. Den kvan-

titativa metoden mäter frekvensen av en händelse för ett fenomen och det är av bety-

delse att informationen är specificerad och detaljerad (Hussey, 1997). Kravet på den 

specifika designen kan även innebära att viktig och intressant information uteblir (Hus-

sey, 1997). 

En kvalitativ metod beskrivs som uppsättningen av olika tekniker som ämnar beskriva, 

avkoda, utreda eller söka lösning, snarare än mäta frekvensen på ett fenomen (Van 

Maanen, 1983, ur Hussey, 1997). En kvalitativ metod är mer subjektiv i sin natur och 

innebär att man undersöker och utforskar ett fenomen mer ingående för att nå djupa-

re kunskap inom ett specifikt fall (Hussey, 1997). 

Kvalitativa undersökningar rekommenderas som den bästa strategin för att utforska, 

upptäcka nya områden och utveckla hypoteser. Flexibiliteten i kvalitativa studier ger 

även ökat förtroende för vad som verkligen har skett (Miles & Huberman, 1994). Den 

mest grundläggande metoden för kvalitativa undersökningar är djupgående intervjuer 

där undersökaren ges möjlighet att utveckla frågorna och även ställa följdfrågor, så kal-

lad fri konversation (Easterby-Smith et al., 2002). Innan man bestämmer för sig att till-

lämpa en kvalitativ eller kvantitativ metod är det viktigt att fastställa vilken inriktning 
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man har med arbetet, för att på bästa sätt kunna anpassa tillvägagångssättet.  

Grundat på denna vetskap har författarna valt att tillämpa ett kvalitativt tillvägagångs-

sätt i avsikt att besvara uppsatsens problem och syfte. Uppsatsen bygger till stor del på 

att genom intervjuer utforska externa och interna faktorer och hur dessa påverkar till-

växten hos Betsson och därigenom beskriva vilken framtidspotential de olika faktorer-

na kan leda till. Efterfrågan på kvantitativa frekvensmätningar utgår därför och inrikt-

ningen för arbetet erfordrar istället en större flexibilitet i undersökningarna. För att ut-

veckla och få djupare insikter i situationen anses därför en kvalitativ metod som mer 

applicerbar i sammanhanget. Författarna har för avsikt att nå fram till en hypotes eller 

slutsats snarare än att testa en hypotes, vilket gör att en kvalitativ metod lämpar sig 

bäst.  

2.3 Litteraturinsamling 

För att hitta lämpliga källor och modeller för uppsatsen har författarna inledningsvis 

valt att använda sig av idékläckning för att leda fram till tänkbara sökvägar och ämnes-

inriktningar. Uppsatsen utgår från en omvärlds- och finansiell analys och genom förfat-

tarnas egna erfarenheter och kunskap inom dessa områden har diskonterade kassaflö-

des modeller legat till grund för uppsatsens litteraturinsamling.  

En viktig del i litteraturinsamlingen har varit att utgå från väl kända facklitteraturböck-

er och därigenom fått tips om vidare studier och rekommenderade referenser inom 

området. Det valda teoriramverket har främst grundat sig på Damodarans – Invest-

ment Valuation; PESTEL; SWOT och Porters fem-kraftsmodell men i takt med arbetets 

gång har litteraturen breddats genom andra böcker, artiklar, tidigare uppsatser i äm-

net samt influenser från tidigare forskning.  

Litteraturen som används har framtagits genom sökningar på Göteborg Universitets 

bibliotekskatalog – Libris, och genom Jönköping Universitets bibliotek. Framför allt har 

utnyttjandet av databas sök varit av stor betydelse. Via Jönköpings bibliotekskatalog 

Julia har författarna fått tillträde till flertalet databaser, däribland: Google Schoolar 

Beta, JSTORE och Google book search för att hitta lämpliga böcker, artiklar och tids-

skrifter. I flera fall har det dock inte funnits exemplar tillgängliga och därför har an-

vändning av olika sökmotorer såsom ebrary varit av stor betydelse för att finna elek-

troniska upplagor.  

Vid sökandet i databaserna har ett flertal sökord använts för att hitta lämpliga uppslag 

till uppsatsens teoretiska ramverk. Häribland har sökord som; DCF, discounted cash 

flow model, SWOT, PESTEL, Porter, five forces, omvärldsanalys, extern- internanalys, 
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multiplar, företagsvärdering, marknadsandelar, onlinespel och onlinespelbolag före-

kommit och varit av stor vikt för resultatet av insamlingen.  

Ämnesområdet för uppsatsen berör till stor del onlinespelbranschen och forskningen 

på området är relativt begränsad då det fortfarande är en ”färsk” marknad. Tryckt lit-

teratur är av denna anledning knapphändig och mycket informationen i ämnet publice-

ras elektroniskt. Därför har mycket av materialet av information ansamlats från olika 

internetsidor där, Betssonab.com, Spelnet.se, di.se, va.se, redeye.se är några av de 

hemsidor som använts.      

2.4 Datainsamling 

Detta avsnitt av metoden är uppdelad i tre sektioner. Den första berör insamlandet av 

de personer och företag som ska delta i studien, denna process beskrivs i avsnittet Ur-

val och tillgänglighet. Den andra delen berör därmed själva data insamlingen, vilket 

genom en kvalitativ metod innebär intervjuer med personer som besitter kunskaper 

kring området. Denna del beskrivs i avsnittet Intervju metod. Den tredje och sista delen 

berör insamlandet av data för den finansiella analysen, vilket beskrivs under finansiell 

data.    

2.4.1 Urval och tillgänglighet 

Förvisso innebär ett större urval en mer rättvisande bild av verkligheten och feldata 

minskar men samtidigt ökar även omfattningen och det är inte alltid säkert att denna 

metod är bäst lämpad. Genom ett avsiktligt urval gör författarna egna bedömningar 

och bestämmer utifrån dessa det urval som bäst kan tänkas besvara uppsatsens syfte 

(Saunders et al., 2003). 

Målet med denna urvalsprocess var att få fram ett flertal personer med mer specifika 

kunskaper om onlinespelbolag. Då uppsatsen bygger på att utforska Betssons tillväxt-

potential var Betsson AB en ytterst viktig källa att få knyta an och den inledande kon-

takten med Betsson togs i ett tidigt skede. Genom ett tidigare samarbete mellan en av 

författarna och affiliatehemsidan rakeback.se upprättades en e-post konversation och 

därigenom fick författarna en trovärdig kontakt med Betsson. Med avsikt att få en 

större bredd på urvalsgruppen fann författarna via Betssons årsredovisning en uppsjö 

av listade namnförslag på personer i utomstående bolag som specifikt följer Betsson 

och spelmarknaden. Författarna beslutade sig därefter för att välja ut ett par stycken 

av dessa. De utvalda företagen utifrån listan följdes upp via telefonsamtal och önske-

mål om att få tillstånd intervjuer framfördes. Genom efterforskningar på andra aktörer 

inom branschen valdes även intervjuer med konkurrenter och för att ytterligare bred-
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da urvalet sökte författarna, genom personliga kontakter, upp en professionell poker-

spelare för att även höra dennes syn på Betsson och tillväxtpotentialen. 

Eftersom delar av urvalet redan presenterats som tillförlitliga källor, insatta på ämnet, 

behövdes ingen djupare överläggning för att få tag i lämpade personer inom dessa fö-

retag. Efter att ha sammanställt alla personer som kan lämpa sig för uppsatsen kontak-

tades samtliga personer till en början via telefon och på så vis var det lättare att få kla-

ra och snabba besked.  Vid de inledande telefonsamtalen presenterades även syftet 

med uppsatsen och upplägget kring intervjuerna. Vid dessa tillfällen diskuterades även 

alternativ om företag och intervjupersoners anonymitet i uppsatsen. De sex intervjuer 

som bekräftades positivt följdes sedan upp genom e-post då författarna valde att 

skicka ut frågeformuläret som låg till grund för uppsatsen. Dessa skickades från skolans 

e-post adress, vilket om möjligt ökade författarnas trovärdighet. Via e-post bestämdes 

även tid för intervjuerna samt andra faciliteter och frågor, såsom telefon nummer och 

kontaktvägar.          

För att kunna genomföra en utforskande studie var det av vikt att höra personer från 

olika branscher och med olika erfarenheter från spelbranschen, i syfte att på så vis 

uppnå en mer objektiv bild av verkligheten. Betsson likt många andra bolag på en kon-

kurrensmarknad försöker troligtvis uppvisa en så god framtidsutsikt som möjligt för att 

värna om sina intressenter, vilket gjort valet av att höra externa parter och deras åsik-

ter än viktigare.     

Tillgängligheten hos de tillfrågade intervjupersonerna var av skiftande skala. Utav to-

talt tre tillfrågade från namnlistan i Betssons årsredovisning var det en som inte kunde 

ställa upp på intervju med anledning av uteblivet svar. Utav de urval utöver namnlistan 

var tillgängligheten bättre, utav sex tillfrågade var det endast en pokerspelare och yt-

terligare ett bolag som avstod. Totalt sett resulterade urvalsprocessen i, verkställande 

direktörsassistenten på Betsson, aktieanalytiker på Anonym investment bank och Re-

deye, aktieskribent på Börsveckan, försäljningschef på Svenskaspel.se och en profes-

sionell pokerspelare, samtliga av dessa valde att ställa upp vid första kontakt tillfället. 

Utifrån ett totalt urval av elva personer landade det slutliga urvalet på sex responden-

ter efter att några valts bort. Storleken på urvalet bestäms av trovärdigheten i datan 

ansamlad och tiden man väljer att lägga ner på insamling, bearbetning och analys av 

informationen (Saunders et al.,2003). Efter att ha genomfört sex intervjuer ansåg för-

fattarna ha fått en mättad information och ett resultat som på ett rättvisande sätt re-

presenterar bilden av tillväxtpotentialen.  
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2.4.2 Intervjumetod 

Intervjuer är en vanligt förekommande forskningsmetod och är ofta bra för insamling 

av kvalitativ data. Det finns olika varianter av intervjuer och valet av intervjutyp beror 

främst på uppsatsens syfte, problemfrågeställningar, mål och val av strategi för studien 

(Saunders et al., 2003). Enligt Saunders et al (2003) finns det tre definitioner på en in-

tervju; ostrukturerad, halvstrukturerad och strukturerad. Det är väsentligt att ha kun-

skaper om skillnaderna mellan de olika sorterna för att kunna välja rätt typ för uppsat-

sen (Lantz, 2007).  

Intervjuer fastslås ofta som den bästa metoden för att samla information (Easterby-

Smith et al., 2002). Det är en metod som med fördel används om i de fall då frågorna 

antingen är komplicerade eller förutsättningslösa, det är ett stort antal frågor som ska 

täckas samt om ordningen på frågorna kan komma att ändras (Saunders et al., 2003) 

Djupgående halvstrukturerade intervjuer ses ofta som kvalitativa intervjuer (Mason, 

1996) och denna intervjutyp lämpar sig bäst för utforskande studier (Robson, 2002, ur 

Saunders et al., 2003). 

Intervjuutförandena under denna studie kan därför karaktäriserats som halv-

strukturerade. Halvstrukturerade intervjuer definieras som en djupgående kategori av 

intervjumetod där intervjuarna utgår från ett tema med frågor men är beredda på att 

ändra ordningen på dessa frågor och även ställa nya frågor inom ramen för uppsatsens 

syfte (Saunders et al., 2003). Genom detta metodval av intervju har den intervjuade 

större möjlighet att påverka innehållet i undersökningen (Lantz, 2007) 

En aspekt kring halvstrukturerade intervjuer är att ämnesdiskussionen, frågorna och 

fenomenet som utforskas kan komma att ändras från intervju till intervju i takt med att 

nya insikter i ämnet tillkommer (Hussey, 1997). 

Intervjuerna som genomfördes i studien låg tidsmässigt på mellan 25 minuter och 80 

minuter, med ett genomsnitt på 45 minuter per intervju. Alla intervju respondenter 

blev tillsända ett dokument med frågorna samt även en kortare introduktion och be-

skrivning av syftet med uppsatsen. På så vis kunde respondenterna få en ökad inblick 

och förståelse för frågorna och eventuellt vara mer förberedd på innehållet i intervjun. 

Frågeformuläret framställdes till en början som ett utkast vilket sedan skickades runt 

bland samtliga författare för genomarbetning. Frågeformuläret prövades sedan på en 

testgrupp bestående av utomstående vänner för att testa korrekthet och förståelsen i 

frågorna. Gensvaren från testgruppen togs sedan i beaktande vid utformningen av den 

slutliga versionen av frågeformuläret som låg till grund för intervjuerna.   

De utförda intervjuerna var så kallade en-mot-en intervjuer och samtliga av dessa 
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genomfördes via telefon. Att göra intervjuer över telefon kan medföra fördelar i form 

av bättre tillgänglighet, snabbare datainsamling och till en lägre kostnad (Saunders et 

al., 2003). Det ansågs därför vara ett passande tillvägagångssätt att utföra intervjuerna 

på, vilket även innebar större möjlighet att få tillträde till personer som, på grund av 

långa distanser, inte skulle vara tillgängliga för en ansikte-mot-ansikte intervju.  

Dokumenteringen från intervjuerna antecknades av alla tre författarna under inter-

vjuns gång och därför gjordes ingen inspelning. I direkt anslutning till intervjuernas av-

slut sammanställdes alla anteckningar från intervjuerna på en gemensam dator, vilket 

resulterade i ett utkast. Sammanställningen, utkastet och anteckningarna användes i 

den efterföljande renskrivningen av intervjuerna för att på så vis bevara tillförlitlighe-

ten av citat och referenser i den slutliga resultat delen.    

Eftersom alla respondenter var hemmahörande i Sverige skedde intervjuerna sålunda 

på svenska för att underlätta förståelse men även för att få den intervjuade att känna 

sig bekväm med språket. Då uppsatsen också framställs på svenska undgår författarna 

eventuella översättningsdilemman. Författarna behövde därför inte ta någon extra 

hänsyn till språkbarriärer och potentiella missvisanden till följd av detta. De intervjua-

de personerna gavs även möjlighet att ta del av uppsatsen för att granska innehållet 

och kunna påvisa eventuella felaktigheter i informationen innan den färdigställdes. 

Något som välkomnades då en del önskade att få vara anonyma.  

2.4.3 Finansiell data 

Den finansiella data som legat till grund för den finansiella analysen har främst insam-

lats från Betsson ABs årsredovisningar men även uppgifter och siffror från intervjuper-

sonerna har i vissa fall använts. På så vis har uppskattade framtidssiffror i årsredovis-

ningar underbyggts med externa parters uppfattningar, för att få en mer objektiv upp-

fattning om framtida siffror och nyckeltal.   

2.5 Urvalsbeskrivning 

Detta avsnitt kommer ge en kortfattad sammanställning över de personer som ingick i 

undersökningen, bakgrundsinformation om respondenternas erfarenheter av spel 

samt deras betydelse för uppsatsen. Därefter följer en kort beskrivning av de delaktiga 

företagen bortsett från Betsson som beskrivs mer ingående i empiridelen. 
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Företag Namn Position Erfarenhet av spel Bidrag 

Betsson AB 
Axel Lind-

berg 
VD assistent 

Tidigare pokerspelare 
och kom på så vis i 
kontakt med bran-
schen. Insatt i spel-
marknaden sedan 
2004 och har jobbat 
som VD assistent på 
Betsson sedan januari 
2009.  

En nyckelperson inom Betsson 
med unika kunskaper och in-
sikter om företaget och mark-
naden, om ledningen och dess 
styrning samt finansiella rap-
porter. Bidrog med ett djupgå-
ende perspektiv ur en styrelses 
synvinkel kring såväl tillväxt 
som omvärld.  

Anonym in-
vestmentbank 

Anonym Aktieanalytiker 

Spelmarknadsansvarig. 
Har följt dessa sedan 
tre år tillbaka. 

Från ett välrenommerat bolag 
bidrog aktieanalytikern med 
intressanta insikter ur ett inve-
steringsperspektiv och bidrog 
med unik förståelse och kun-
skap om nordiskt näringsliv 
och aktiemarknad samt ovär-
derlig tillgång till nyckelperso-
ner och informationsflöden.  

Börsveckan 
Patrick 

Bergström 
Aktieskribent 

Har följt spelmarkna-
den sedan 2005 och 
spelar själv emellanåt. 
Täcker många bran-
scher men följer även 
specifikt spelmarkna-
den. 

Bidrog ur ett journalistiskt per-
spektiv med en övergripande 
insikt kring spelmarknaden 
men även kring Betsson speci-
fikt. Bidrog även med åsikter 
om tillväxt och marknadsmäs-
siga frågor.    

Svenskaspel.se 
Adam Ja-
cobsson 

Försäljningschef 

Har ingen specifik erfa-
renhet från spelmark-
naden privat sett men 
har goda kunskaper 
kring branschen ge-
nom sina tre år som 
försäljningschef. 

Med kvalificerade erfarenheter 
och insikter i spelbolagsverk-
samheten bidrog intervjun 
med ett nytt perspektiv. Bland 
annat erhölls utvidgade insik-
ter kring spelmonopolet, va-
rumärkesbetydelse och spel-
ansvar. 

Redeye.se 
Dawid 

Myslinski 
Aktieanalytiker 

Har under sina fyra år 
på redeye anförskaffat 
sig goda kunskaper 
kring spelbranschen 
och Betsson med in-
riktning på stock-
holmsbörsen. 

Som ett ledande analysföretag 
bidrog intervjun med Redeye 
till ökade insikter i finansiell in-
formation för Betsson och 
marknaden. Lämpade sig även 
för att få ytterligare bredd ur 
ett investeringsperspektiv.  

Expert 
Anton 

Svensson 
Pokerspelare 

Har spelat poker på 
professionell nivå se-
dan 3-4 år tillbaka och 
har därigenom goda 
kunskaper kring spel 
och spelmarknaden. 

Har som spelare bidraget med 
unika kunskaper kring spel-
former, hemsidor, plattformar, 
affiliateverksamheter och för-
ändringar inom spelmarkna-
den. Genom sitt aktiva spel bi-
drar en spelare med relevanta 
jämförelser av olika bolag och 
dess konkurrensfördelar ur ett 
kundperspektiv. 
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Tabell 2-1 Urvalsbeskrivning 

2.5.1 Börsveckan 

Börsveckan är en del av Placera Media Stockholm AB, vilka i sin tur tillhör den operati-

va verksamheten hos Avanza Bank Holding AB. Börsveckan är en renodlad aktietidning 

med enda mål att hjälpa läsarna att göra bättre aktieaffärer. Tidningen publiceras på 

www.placera.nu, som är integrerad med Avanza Banks webbtjänst (avanza.se 2009). 

2.5.2 Svenskaspel.se 

AB Svenska Spel bildas 1997 genom sammanslagningen av Svenska Penninglotteriet AB 

och AB Tipstjänst och ägs av den svenska staten. Året därpå, 1998 ger regeringen 

Svenska Spel i uppdrag att testa spel på internet och under 2006 lanserar Svenska Spel 

sin pokerspelssajt (svenskaspel.se 2009a). I samband med detta erbjuder det statliga 

bolaget Spelkoll på sin hemsida och företaget arbetar aktivt med spelansvar. I början 

av 2008 var antalet anställda 2 281 och resultat i slutet på året uppgick till 4 985 MSEK 

(svenskspel.se 2009b). 

2.5.3 Redeye 

Redeye grundades av en grupp finansanalytiker och affärsjournalister i november 

1999. Redeye AB är ett fristående analysföretag bestående av två delar, en analysav-

delning inriktad på tillväxtbolag och en fristående sajt www.redeye.se som tillhanda-

håller beslutstöd för aktieinvesterare. Stommen i redeye:s verksamhet är analysverk-

samheten som i dagsläget består av 10 analytiker (redeye.se 2009a) och hade 2007 ett 

resultat på drygt 2,8 MSEK (allabolag.se 2009). 

2.5.4 Expert 

Anton Svensson är en pokerspelare som började sin spelkarriär för cirka 3-4 år sedan 

och klassas i dagsläget som en professionell pokerspelare. Han har spelat på flera olika 

onlinespelbolags pokersajter och är även verksam inom affiliate verksamheter.  

2.6 Begränsning av vald forskningsstrategi 

Att helt frångå begränsningar och restriktioner är nästintill omöjligt vid utförandet av 

en studie likt denna. Genom att vara medveten om potentiella begränsningar i arbetet 

och aktivt ha det i åtanke vid olika tillvägagångssätt så kan man öka trovärdigheten 

kring forskningen (Saunders et al., 2003) I många fall kan det dessutom anses som en 
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styrka att erkänna begränsningar och misstag då det får uppsatsen att framstå som än 

mer trovärdig om författarna visar medvetenhet kring sina metodval. 

2.6.1 Begränsningar vid datainsamling 

Metoden för data insamlingen för denna uppsats har byggts på ingående halv-

strukturerade intervjuer för att uppnå en utforskande studie. Val av intervjuteknik dis-

kuterades men då det geografiska avstånden visade sig vara påtagliga fick författarna 

välja att tänka om och istället för en intervju ansikte mot ansikte så beslutades om att 

genomföra dem per telefon. 

Visserligen kan telefonintervjuer medföra att man går miste om många av fördelarna 

som ansikte mot ansikte intervjuer skulle kunna innebära, men då situationen var som 

den var så gjordes det bästa av situationen. Förvisso finns det många fördelar med te-

lefonintervjuer men man ska samtidigt vara varse om nackdelarna så som tillit, förtro-

ende för de som intervjuar och även problemet med att kunna gestikulera och använ-

da kroppsspråket. I hopp om att minska risken för bland annat tillits problem valde för-

fattarna att sända en introduktion och frågeformulär till respondenterna för intervju-

erna via högskolans e-post service. Saunders et al (2003) beskriver även vikten av att, 

som intervjuare, skapa ett bra förtroende gentemot den svarande. Extra viktigt med 

tillit är när känsliga frågor ställs, och ett steg för att öka tilliten så erbjöds anonymitet i 

samtliga fall, trots det kunde givetvis mer ha gjorts men det blir då samtidigt en fråga 

om tid och pengar. 

En annan viktig begränsning vid telefonintervjuer är att den som intervjuas inte har 

möjlighet att uppfatta om intervjun bandas, vad som antecknas och hur fort anteck-

ningar förs. Detta leder till svårigheter då mer ingående frågor ger längre svar och be-

hov av tid för att göra noteringar ökar. Denna problematik försökte lösas genom att 

samtliga författare var delaktiga under intervjuerna och på så vis kunde en författare 

få med viktig information som en annan missade.  

 

Till själva utförandet bör även tilläggas begränsningen i hur frågorna tolkas och ställs. 

Även om frågorna testats på en grupp av utomstående vänner är det inte säkert att 

den intervjuade uppfattar frågan på samma sätt som författarna. Genom att ha en 

halvstrukturerad intervju gavs dock möjlighet till att ändra på frågorna och styra inter-

vjun på så vis. Därmed uppstår även en annan begränsning i form av hur författarna 

påverkar och styr svaren i intervjun. Hur frågorna ställs blir därför av stor betydelse 

och författarna har i möjligaste mån försökt framföra dem på ett objektivt sätt. Dock är 
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även frågorna i grunden baserade på författarnas kunskaper och kan därför inte ses 

helt som objektiva. En annan begränsning med halvstrukturerade intervjuer är att vissa 

områden som kan vara väsentliga inte berörs då frågorna kanske inte täcker alla delar. 

Även detta minimerades genom att fråga om intervjupersonen hade övriga synpunkter 

eller kommentarer kring ämnet.  

2.6.2 Begränsning av kvalitativ metod 

Inom kvalitativa undersökningar stöter man ofta på problem med undersökarens neut-

ralitet och därtill hur stor påverkan tidigare kunskaper har på studien. Enligt Guba & 

Lincoln, (1981) är det alltså viktigt att vara medveten och urskilja om analyser och slut-

satser baseras på det studerade ämnet och undersökningarna eller om på undersöka-

ren. I vissa fall är datan från en kvalitativ undersökning väldigt strukturerad och analy-

sen sker genom formaliseringar, medan författarna i andra fall behöver göra mer egna 

tolkningar i analysarbetet Saunders et al., 2003). Mindre strukturerade undersökningar 

kräver mer egna tolkningar för att göra analyser och baseras sålunda mer på en induk-

tiv ansats.  

Uppsatsens kvalitativa metodval har därför begränsningar i form av författarnas egen 

påverkan på bearbetningen av resultatet. Vid utformningen av analysen kan subjektivi-

tet uppstå eftersom författarnas egen tolkning av resultatet kan färga analysen och på 

så vis bli missvisande. För att minimera denna effekt övervägdes bland annat att bifoga 

original anteckningarna från intervjuerna tillsammans med resultatet men då det an-

sågs tidskrävande beslutades att en noggrann beskrivning av metodval och belysning 

av subjektivitet var ett passande alternativ för att öka trovärdigheten.        

2.6.3 Subjektivitet och partiskhet begränsningar 

Att använda intervjuer för data insamling innebär även risker kring subjektivitet och 

kan ske i många olika former. Under intervjuns gång är det lätt hänt att de som inter-

vjuar bli partiska genom att omedvetet fylla i svaret för intervjupersonen eller att hålla 

med kring en åsikt, så kallad intervju partisk (Saunders et al., 2003). Detta kan även fö-

rekomma i motsatt riktning om den som intervjuas har en väldigt subjektiv inställning 

till ämnet. I ett steg för att undgå detta har författarna försökt öka bredden på urvalet 

för att på så vis åstadkomma en mer objektiv helhet. Det andra tillfället är som tidigare 

beskrivet när författarna ska tolka och analysera informationen från intervjuerna.   

I denna uppsats är det betydelsefullt att även diskutera potentiell subjektivitet vid till-

vägagångssättet för urvals insamling. Att välja ut ett urval från en och samma källa kan 

anses riskfyllt för subjektivitet och risk för att exkludera andra personer som kunde va-
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rit mer betydelsefulla. Dock tillhörde de namngivna förslagen över insatta personer på 

spelmarknaden olika företag med socialt hög renommé, så därför satte författarna sin 

tillit till dessa.  

2.7 Utvärdering av metodval 

Vid användning av en kvalitativ metod är det samtidigt viktigt att noggrant granska de 

metoder som valts och dess tillförlitlighet. Då en kvalitativ studie ofta innebär att man 

studerar ett fenomen på djupet finns risk för att resultatet från gång till gång skiftar. 

Det är därför av stor vikt att granska reliabiliteten, validiteten och generaliserbarheten 

av studien. 

2.7.1 Reliabilitet 

Enligt Hussey (1997) kretsar reliabiliteten främst runt resultatet av studien och beskri-

ver hur tillförlitlig fakta och slutsatser är. En hög reliabilitet innebär således att samma 

studie, givet samma mätinstrument, ska leda fram till ett likartat resultat. Eventuella 

förändringar i slutresultatet bör snarare förklaras med förändringar i objek-

tet/fenomenet eller att författare tolkar informationen olika (Hussey, 1997). Under 

studien har erkända och vedertagna teorier kring omvärldsfaktorer använts men de är 

av sådan natur att de fortfarande kan tolkas olika. På samma sätt ska man vara medve-

ten om att små förändringar vid antaganden i de finansiella DCF-modellerna kan leda 

till stora förändringar på slutresultatet. Reliabiliteten bör därför ses som hög även om 

resultatet kan skifta vid en liknande studie.  

2.7.2 Validitet 

Validiteten beskriver däremot i vilken utsträckning som resultatet motsvarar det fe-

nomen som studeras. Vid lägre grad av validitet är det ofta författarnas felbedömning i 

form av dåligt tillvägagångssätt, urval och missvidande mätningar som ligger till grund 

(Hussey, 1997). Problematiskt med validitet är också att urskilja andra faktorer än den 

utvalda teorin som påverkar undersökningen. Vilka faktorer som inkluderas i omvärlds- 

och finansiellanalys påverkar givetvis validiteten i uppsatsen. Eftersom det inte existe-

rar vare sig någon universal modell för företagsvärdering och ej heller för vilka faktorer 

som påverkar ett företag är det svårt att säga att de valda instrumenten verkligen 

fångar in hela fenomenet. Att ytterligare faktorer skulle vara bättre tillämpade för att 

besvara syftet är naturligtvis möjligt men genom avgränsningar i både problemdiskus-

sion, syfte och metod är förhoppningen att minska omfattningen av studien och på så 

vis även höja validiteten av det avgränsade området.      
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2.7.3 Generaliserbarhet 

Generaliserbarheten berör den externa validiteten och beskriver huruvida studien 

skulle vara applicerbar i andra situationer eller på andra organisationer (Saunders et 

al., 2003). Problemet med generaliserbarhet i fallstudier är om fenomenet eller företa-

get som studeras är väldigt unikt. I denna studie har arbetet inriktat sig på ett specifikt 

bolag och även om företag i branschen har mycket gemensamt är undersökningarna 

inte menade att tillämpas generellt. Författarna är medvetna om bristerna kring att 

endast studera ett företag på djupet men studien ämnar mer att utforska ett specifikt 

fenomen och såvida det inte framförs att teori, resultat och slutsats är generaliserbara 

är detta inget problem (Saunders et al., 2003).     
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3 Teoretiskt ramverk 

Det teoretiska ramverket består av teorier och modeller som aktivt kommer att använ-

das i analysen av empirin, men består även utav tidigare forskning för att ge mer tyngd 

och förståelse kring området som studeras.       

Värdering av framtidspotential för företag är en komplex process där ingen universal 

modell är anpassningsbar på varje enskilt företag. Det är alltmer viktigt att se vilka och 

hur externa faktorer påverkar ett företag men även betydelsen av interna styrkor och 

svagheter. Omvärldsanalysen kan belysa såväl externa som interna händelser och det 

teoretiska ramverket sammanfattar därför dessa i modellerna PESTEL, SWOT och Por-

ters femkraftsmodell. 

3.1 PESTEL 

PESTEL är en modell som beskriver extern analys, och hur trender och föränd-

ringar i makromiljön kan påverka ett företag.  De faktorer som påverkar företag 

på en marknad beskrivs i PESTEL och identifieras genom; politiska, ekonomiska, 

sociala, teknologiska, miljöorienterade och lagbestämda faktorer. Genom att tit-

ta på dessa olika faktorer kan företaget på ett bättre sätt dra fördel av förutsätt-

ningar som finns och på så vis förbereda sig inför potentiella hot som finns på 

marknaden. När faktorer ändrar sig förändras också förutsättningarna för företa-

get.  PESTEL bevisar huvudsakligen marknadsmässiga fördelar i en starkt konkur-

renskraftig marknad. Eftersom det tillåter företag att positionera sina konkurren-

ter och titta på vilka åtgärder som kan göras för att ändra strategin och stärka 

positionen på marknaden gentemot konkurrenterna. Tidigare innefattade model-

len enbart PEST och de miljöorienterade och lagbestämda faktorerna ingick inte 

då i PEST men har kommit att bli så viktiga att modellen har utvidgats med EL ( 

Johnson & Scholes, 1993). 

Den politiska faktorn omfattar hur staten kan påverka vår omvärld och som i sin 

tur kan leda till förändringar både i företaget och i organisationen.  Ett byte av 

regeringsparti skulle kunna skapa stora politiska förändringar såsom välfärdspoli-

tiken, skattepolicyn och den internationella handeln (Johnson & Scholes, 1993). 

Den ekonomiska faktorn omfattar konjunkturförändringar och med dessa ändras 

även en rad olika ekonomiska faktorer såsom inflation, BNP, arbetsmarknadssi-

tuation, arbetslöshet, räntenivåer och växklingskurser. Inflationen bidrar till ex-

empel till högre kostnader för företaget och de anställda kan komma att kräva 

mer betalt i form av löner. Även växlingskurserna kan ha stor effekt och om ett 

företag exporterar mycket kan en stark valutakurs kan exporten självklart vika 

(Johnson & Scholes, 1993). 
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Sociala faktorer kan handla om ändringar i sociala trender och demografiska för-

ändringar. Vad gäller demografiska förändringar kan dessa påverka samhället 

genom att en åldrande befolkning kan innebära att färre människor kan arbeta. 

De sociala trenderna kan handla om att attityder till arbete och ledighet ändras 

och att livsstilen ändras (Johnson & Scholes, 1993). 

De teknologiska faktorerna omfattar ny teknologi som resulterar i nya processer, 

nya produkter och nya upptäckter, till exempel vad gäller fart av överföring av 

teknologi. Den webbaserade spelindustrin har växt markant de senare åren och 

fler och fler företag stationerar sig på denna marknad.  

De miljöorienterade faktorerna har blivit allt viktigare för företagen. Då männi-

skor blir alltmer miljövänliga har det blivit viktigt för företagen att följa miljöla-

gar. 

De lagbestämda faktorerna spelar stor roll hos företagen. En förändring av en lag 

skulle kunna påverka ett helt företags lönsamhet. Alla länder har egna lagar och 

för att ett företag skall få verka i andra länder krävs att man måste ta hänsyn till 

de olika ländernas lagar (Johnson & Scholes, 1993). 

 

 

Figur 3-1, PESTEL-modellen (Provenmodels, 2009) 

3.2 SWOT 

SWOT analysen är en modell som beskriver strategisk analys och innefattar S 

(strengths) som är företagets styrkor, W (weaknesses) som är företagets svagheter, 

O(opportunities) som är företagets möjligheter och T (threats) som företagets hot 
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(Johnson & Scholes, 1993).  Dessa faktorer analyserar den interna och den externa mil-

jön runt omkring ett företag. Den externa miljön innefattar möjligheter och hot . Möj-

ligheter är en positiv extern faktor som kan bidra till att öka företagets lönsamhet me-

dans ett hot är en extern faktor som istället kan leda till att minsta företagets lönsam-

het (Kotler, 2003). 

Den interna miljön innefattar styrkor och svagheter. Styrkor är en intern möjlighet för 

företaget att nå sina mål och ta del av de möjligheter som finns samt att försöka und-

vika hot. Svagheter är en intern faktor som hindrar företaget att nå sitt mål och att ef-

fektivt ta till vara på möjligheterna och undvika hoten (Kotler, 2003). 

Figur 3-2, SWOT-modellen (Provenmodels, 2009) 

3.3 Porters femkraftsmodell 

Porters femkraftsmodell beskriver fem konkurrenskrafter nämligen nuvarande konkur-

renter, leverantörers förhandlingsstyrka, kunders förhandlingsstarka, etableringshot 

och hot från substitut (Michael Porter, Harvard Business Article 2008, s79-80). 

Nuvarande konkurrenter beskriver den nuvarande konkurrenten på marknaden och in-

nebär att desto mer differentierad en produkt är desto mindre är konkurrensen på 

marknaden. En annan faktor som påverkar konkurrensen är hur stor efterfrågan det 

finns på produkten (Michael Porter, Harvard Business Article 2008, s85-86). 

Leverantörernas förhandlingsstyrka kan innebära att leverantörerna hotar att höja pri-

set på produkterna. Leverantörernas förhandlingsstyrka ökar desto färre leverantörer 

det finns på marknaden, om leverantörernas produkter är differentierade, om det inte 

finns några substitut till produkten och om kostnaden för ett företag att byta företag är 

hög (Michael Porter, Harvard Business Article 2008, s82-83). 
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Kundernas förhandlingsstyrka kan vara att förhandla om billigare priser eller att kräva 

bättre kvalitet. Förhandlingsstyrkorna ökar om ett företag har ett mindre antal kunder, 

kunderna köper i stora volymer jämfört med företagets totala försäljning och om pro-

dukterna är odifferentierade. Modellen omfattar även faktorer då konsumenterna är 

mer priskänsliga som uppstår när produkterna är mer odifferentierade, dyra i förhål-

lande till inkomsten eller om kvaliteten spelar mindre roll för konsumenterna (Michael 

Porter, Harvard Business Article 2008, s83-84). 

Etableringshot omfattar nya aktörer vilken påverkas hur attraktiv marknaden är för en 

specifik produkt och om den är lönsam. Detta påverkas av ett antal hinder som är att 

startkostnaden kan vara dyr för en ny aktör på marknaden, kundlojalitet hos befintliga 

företag är stor och nya aktörer får det därför svårt. Risken för det stora kapital som 

behövs för att inta marknaden avskräcker många, reducerad möjlighet till distribu-

tionskanaler hos nya aktörer, samt att regeringen kan ha etablerat begränsningar som 

gör det svårt för nya aktörer att etablera sig på marknaden (Michael Porter, Harvard 

Business Article 2008, s80-81). 

Med hot från substitut menar man företag som säljer liknande produkter och som där-

för blir en konkurrent. När hoten från substituten ökar det vill säga att de kan erbjuda 

lägre priser kommer lönsamheten att minska. Även kundlojalitet och kundkontakter 

spelar in vid hot från substitut (Michael Porter, Harvard Business Article 2008, s84-85). 

 

Figur 3-3 Porters femkraftsmodell (Provenmodel, 2009) 

 

3.4 Omvärlds- kontra finansiellanalys 

En stark ställning vid genomförd omvärldsanalys resulterar i en stark tillväxt och där-

med intresse för investering då detta påverkar framtida kassaflöden positivt. Även om 

yttre och inre faktorer som beskrivits enligt olika modeller kan påvisa stora effekter på 

ett enskilt företag är det ur ett investeringsperspektiv väsentligt att även sätta dessa 
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omvärldsfaktorer i relation till det finansiella värdet. Finansiell analys är en viktig del 

för att få en djupare insikt kring hur förutsättningar och tillväxtpotential påverkas av 

olika faktorer. Urvalet av finansiella värderingsmetoder kan göras lång och bör därför 

anpassas efter företag och situation. 

3.5 Värderingsmetoder 

Följande texter är baserade på Damodaran (2002). Vid beräkningen av aktie och 

företagsvärdering kan man normalt sett urskilja två olika slags metoder. Den för-

sta beräknas genom att diskontera den framtida utdelningen på en aktie (DDM) 

och den andra närbesläktade metoden använder sig av diskonterade kassaflöden 

(DCF) som ett företag förväntas uppbringa i framtiden. 

3.5.1 Diskonterade kassaflödesmodeller 

Den generella modellen av diskonterad utdelning och som även antas vara den 

simpla modellen för värdering av tillgångar kan beskrivas som: 

 

Ekvation 3-1 (Damodaran, 2002) 

 

Där DPS = Förväntad utdelning per aktie 

       Ke = Kostnad eget kapital 

       g = Tillväxt 

Den diskonterade utdelningsmodellen är uppbyggd av två insatsfaktorer, förvän-

tad utdelningen per aktie och kostnad för eget kapital. Osäkerheten i de framtida 

utdelningarna förbises genom att inkludera riskfaktorn i kostnaden för eget kapi-

tal. Denna värderingsmodell ligger även till grund för flertalet kompletterande 

och vidareutvecklade modeller, så som Gordons tillväxt modell. Den senare kan 

beräknas genom: 

 

 

Ekvation 3-2 (Damodaran, 2002) 
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Modellen tillämpas bäst då företaget beräknas ha en stabil tillväxt i framtiden. 

Nackdelen med modellen är dock att den är väldigt känslig för antaganden kring 

tillväxt takten då en liten förändring av tillväxt takten kan göra stora skillnader på 

det beräknade nuvärdet av aktien. 

En vanlig metod vid värdering av företag och aktier är att uppskatta nuvärdet av 

de framtida kassaflöden som kan uppstå i ett företag. Familjebetäckningen för 

dessa metoder kan skrivas som diskonterat kassaflöde och kan delas in i fritt kas-

saflöde till eget kapital och till företag. En kritisk del i värderingsprocessen är 

modellens känslighet för de olika parametrarna. Enligt Vick (2000)  är diskonte-

rade kassaflödes modeller dynamiska och ändras allteftersom ekonomiska för-

hållanden förändras, så som räntor, skuldsättningsgrad samt andra förändringar 

på marknaden. Många parametrar kommer därför behöva antas och det kan vara 

svårt att inte frångå en fullständig objektivitet. För att minska denna effekt bör 

därför olika värden på parametrar ske för att inte värderingen endast ska spegla 

ett specifikt scenario (Hoover, 2005). Det fria kassaflödet anger den mängd av 

nettoinkomsten som ett företag rent teoretiskt skulle ha möjlighet att dela ut till 

sina aktieägare efter det att reinvesteringar är gjorda. Det är därmed inte sagt att 

det beräknade fria kassaflödet som kan delas ut motsvarar den verkliga utdel-

ningen. Vad som avgör hur stort kassaflödet uppgår till beror till stor del på före-

tagets netto omkostnader, dess behov av arbetskapital och i vilken tillväxtfas det 

befinner sig i. Det antagande som görs vid användningen av DCF modeller är att 

hela kassaflödet kommer delas ut till aktieägarna (Damodaran, 2002) 

Det finns två olika tillvägagångssätt för beräkning av det fria kassaflödet. Det ena 

är Fritt kassaflöde eget kapital (FCFE) och det andra är Fritt kassaflöde företaget 

(FCFF). Det finns flera olika vägar att kalkylera de två fria kassaflödena och ett 

sätt att göra det är genom att först kalkylera FCFF för att genom det kalkylera 

FCFE. Formlerna för att räkna ut de fria kassaflödena är följande: 

 

 

Ekvation 3-3  FCFF(Bodie et. Al., 2008) 

 

Ekvation 3-4  FCFE (Bodie et. Al., 2008) 
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Skillnaden mellan FCFE och FCFF är att den senare tar det totala kassaflödet i be-

aktande medans FCFE endast berör kassaflödet kopplat till eget kapital.  

Tillväxten är en avgörande faktor för hur DCF-modellerna skall användas. Bero-

ende på om företaget i fråga upplever en konstant tillväxt för framtiden eller en 

hög tillväxtperiod nu följd av en konstant tillväxt i framtiden används tre olika va-

rianter av formler. Vid konstant tillväxt beräknas värdet genom ekvation 3.4.1.2 

där DPS1 byts ut mot det fria kassaflödet en period framåt i tiden.  

För ett företag som upplever hög tillväxt för en tidsperiod som sedan följs av 

konstant tillväxt finns två- och trestegsmodell. Tvåstegsmodellen är uppdelad i 

två enheter. Den ena beräknar värdet av företaget under åren för hög tillväxt och 

den andra värdet vid efterföljande konstanta tillväxten. Tillsammans utgör de 

värdet av företaget. Det enda som skiljer FCFE och FCFF åt vid beräkningen av 

värdet är diskonteringsräntan. För FCFE används kapitalkostnaden medans den 

viktade genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC) används för FCFF.  

 

 

Ekvation 3-5  (Damodaran, 2002) 

 

Värde = Nutidsvärde av aktien 

CFt= FCFE/FCFF 

R = Diskonteringsränta 

hg= Ränta vid hög tillväxt 

g = Konstant tillväxt takt på förväntat fritt kassaflöde  

Pn= Värdet av DCF ett år efter inträde i konstant tillväxt 

 

 

 

 

 

 



 

 24

Eftersom det kan vara realistiskt med en övergångsperiod från hög tillväxt till låg 

har trestegsmodellen utvecklats. Den kalkylerar värdet av företaget för åren med 

hög tillväxt följt av en övergångsperiod med successivt minskad tillväxt som slut-

ligen övergår till konstant tillväxt. 

 

Ekvation 3-6  (Damodaran, 2002) 

P0=Värdet av aktien idag 

CFt=Kassaflöde under år t 

r = diskonteringsränta 

Pn2=Slutvärde vid slutet av övergångsperioden 

n1=Slutet på inledande högtillväxtperioden 

n2=Slutet på övergångsperiod 

3.5.2 Värdering genom multiplar 

Genom standardiserade värden jämförda med konkurrenter eller industri som företa-

get är verksam inom kan en värdering av bolagets prestation under året genomföras. 

Dessa tal kallas för nyckeltal och är även känt som multiplar. Fördelarna med multiplar 

är främst att de inte kräver antaganden vid beräkningarna och att de är lätta att grep-

pa och presentera genom jämförelse med en norm eller en konkurrent. (Damodaran, 

2002). 

3.5.2.1 PE-tal 

En av de mest frekvent använda multiplarna är price-earnings multipeln som är priset i 

förhållande till vinsten. En investerare söker ett lågt PE-tal för investering då det inne-

bär ett lägre pris på aktien i förhållande till vinsten än ett högt PE-tal. (Damodaran, 

2002). 

3.5.2.2 PS-tal 

Den här multipeln uttrycker priset i förhållande till omsättningen och är känd som pri-

ce-to-sales multipeln. Även här söker investerare ett bolag med förhållandevis lågt 

värde då det innebär ett lägre pris på aktien i förhållande till omsättningen. (Damoda-

ran, 2002). 
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3.5.2.3 Räntabilitet på eget och totalt kapital 

Räntabilitet på eget kapital är en procentsats som mäter hur väl företaget förvaltar in-

vesterat kapital. Talet uttrycker vinst i förhållande till eget kapital och därmed förränt-

ningen på kapitalet. Räntabilitet kan även uttryckas hur väl det totala kapitalet förval-

tas då vinsten är uttryckt i förhållande till det totala kapitalet (Thomasson et al., 2003) 

3.6 Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en välkänd modell som används för att be-

räkna avkastningen för en specifik aktie med hänsyn till risken den anses ha på 

marknaden. Resultat ger oss ett referensvärde för vad avkastningen bör vara gi-

vet risken och detta värde jämförs sedan med förväntad avkastning beräknad av 

andra värderingsmetoder (Bodie, Kane, Marcus, Perrakis & Ryan, 2008). 

 

Ekvation 3-7  CAPM-model (Bodie et. Al, 2008) 

 

E(ri)=Förväntad avkastning 

Rf = Riskfri ränta 

Rm=Avkastning på marknaden 

ß=Betavärdet 

Risken mäts av betavärdet vilket kan tolkas som marginalrisken aktien i fråga 

medför till marknadsportföljen och riskpremien som krävs av investerare är pro-

portionell till beta. Ett beta som har värde ett (1) har samma risk som den totala 

marknaden. Ett betavärde över ett innebär större volatilitet i aktien och ett beta-

värde under ett innebär lägre volatilitet än marknaden. (Brealy, Myers & Allan, 

2008). Betavärdet räknas ut genom att dividera covariance mellan marknaden 

och aktien med marknadens variance (Bodie et al., 2008). 

 

Ekvation 3-8  Beta formel (Bodie et. Al, 2008) 

För att avgöra om en aktie är under- eller övervärderad enligt CAPM så jämförs 

den förväntade vinsten med Security Market Line (SML.) Det är en rät linje från 

den riskfria räntan på y-axeln till den punkt där beta har ett värde av ett (1) sam-

tidigt som förväntad avkastning på marknaden kan läsas av på y-axeln. Denna 
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punkt är känd som marknadsportföljen och motsvarar den portfölj samtliga inve-

sterare skulle investera i. Hur stor del av investeringen som läggs i marknadsport-

följen och hur stor del som läggs på den riskfria räntan bestäms av den individu-

ella investerarens riskaversion. En aktie som beräknas ligga under SML anses 

vara övervärderad och priset på aktien förväntas sjunka till den ligger på SML. 

Om en aktie ligger under SML finns det möjlighet att investera i marknadsportföl-

jen och den riskfria räntan samtidigt som investeraren utsätter sig för lägre risk 

(Brealy et al., 2008) 

3.7 Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen innefattar Kapitalkostnad där Betavärde och Riskpremie in-

går. Därefter går vi in på tidigare forskning av internetspelbolag på såväl finansiell- som 

omvärldsanalysnivå.  

Tidigare forskning - Kapitalkostnad 

3.7.1 Betavärde 

Betavärdet för ett företag är den risk som företaget för med sig till marknadsrisken 

(Bodie et al, 2008). Genom att se till tidigare forskning får vi en uppfattning om vilket 

betavärde som är rimligt för Betsson AB.  

Dawid Myslinski (2008) genomför kontinuerligt analyser av Betsson AB där betavärde 

för företaget uppskattas. Dessa utgåvor heter Analysgaranti (Myslinski, 2008) och är 

en helhetsvärdering av Betsson AB. 2007 antogs ett betavärde av 1,5 för Betsson (Mys-

linski, D., 2007) och året senare hade betavärdet sjunkit till 1,3 (Myslinski, 2008).  

När Weaver Capital AB (2008) genomförde en värdering av det onoterade företaget 

Betting Promotion, som verkar inom samma bransch som Betsson, antogs ett betavär-

de på 1,5. 

Enligt Avanza (2009) ligger dagens betavärde på 0,63 vilket innebär en lägre risk att in-

vestera i Betsson än att investera i marknaden. 

3.7.2 Riskpremium 

Enligt finansiell teori kräver en investerare en högre riskpremie för en investering med 

hög risk än för en investering med låg risk (Brealy et al., 2008). Riskpremien är, som ti-

digare nämnts, skillnaden mellan förväntad avkastning på marknaden och den riskfria 

räntan motsvarar en obligation med utgångsdatum om mindre än ett år (Bodie et al., 
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2009). Den 6 månaders riskfria obligationen utgiven av Riksgälden ger en ränta på 0,14 

% och den femåriga obligationen ger en ränta på 2,62 % (Riskgälden, 2009). Markna-

den har under de tio senaste åren i genomsnitt haft en avkastning på drygt 6 %.(OMX 

Stockholm 30 Index) 

Myslinski på Redeye (2008) beräknar för 2008 riskpremien till 5 % samtidigt som Wea-

ver Capital (2008) beräknar riskpremien för Betting Promotion till 5,5 %.  

Tidigare forskning - Finansiell Analys 

3.7.3 Finansiell värdering 

Det har inte bedrivits mycket forskning vad det gäller värdering av internetspelbolag 

hittills. Mi Jung Kim Walsgård (2006) har dock forskat inom detta område då han 

genomförde en fallstudie där fyra internetspelbolag jämfördes. Bland dessa fanns ett 

internetspelbolag med svensk anknytning nämligen Unibet. Walsgård (2006) kom fram 

till att vid användande av modifierad DCF-modell nåddes ett värde som till stor del 

stämde överens med värdet på aktiemarknaden då de stora marknadsföringsposterna 

bör ses som en investering istället för en kostnad när det gäller internetbolag. 

I artikeln “The Stock Valuation Process: The Analysts’ View” (Chugh & Meador, 1984) 

har författarna kartlagt aktieanalytikers tillvägagångssätt vid värdering av aktier. De 

fann att analytikerna lägger stor vikt vid analys av företagets miljö. De fann att de tre 

viktigaste faktorerna att analysera är industrimöjligheter, förväntad utveckling i vinst 

per aktie och generella ekonomiska förutsättningar. Fortsättningsvis fann de även att 

strategisk planering är viktig vid analys av företag, men att uppgifter som dessa ofta 

var av låg kvalitet då de var presenterade av ledningen av bolagen. Analytikerna anser 

till stor del att finansiella rapporter används av ledningen som ett marknadsföringsin-

strument för aktien.  

Vad det gäller den finansiella analysen fann de fyra huvudpunkter som analytiker är in-

tresserade av. Dessa är: 

1. Kvalitet på ledningen 

2. Sund strategisk plan 

3. Marknadsdominans 

4. Strategisk trovärdighet 

Chugh och Meador (1984) fann också att de finansiella modellerna för att analysera ett 

företag till stor del inte inkluderade diskonterade kassaflödesmodeller. Analytikerna 

var istället mer intresserade av en vinstansats där utdelning uttrycks som ett nyckeltal 

av vinsten. Dessa nyckeltal inkluderar avkastning på det egna kapitalet och vinst per 

aktie.  
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Med hjälp av sin forskning kom Chugh and Meador (1984) fram till figur 3-4 för att be-

skriva analytikers tillvägagångssätt vid värdering av aktier. 

 

 

 

Figur 3-4  (Chugh, L. C. & Meador, J. W., 1984) 

 

Tidigare forskning - Omvärldsanalys 

3.7.4 Omvärldsanalys 

Vad gäller tidigare forskning inom omvärldsanalys av internetspelbolag har Axel Hed-

ström och Magnus Janfjord tidigare forskat kring detta i en magisteruppsats från Lunds 

universitet från 2006. De beskriver framtidsutsikterna för långsiktig lönsamhet inom in-

ternetpokerbranschen. De menar på att en aktiv omvärldsanalys är väsentlig för att 

upptäcka nya potentiella marknader och att man hela tiden måste anpassa sin produkt 

efter den aktuella marknaden. Eftersom att det är en bransch i snabb tillväxt att det är 

viktigt att prioritera på rätt saker vid rätt tillfälle. Det menade också på att det är för-

delaktigt att äga sin egen mjukvara i form av teknologi och på ett tillförlitligt sätt han-

tera in- och utbetalningar på ett snabbt och säkert sätt. Pålitlighet inför företaget är 

viktigt och ett bra rykte genererar fler kunder. Genom att analysera det empiriska ma-

terialet använder de porters femkratsmodell för att beskriva hur innovation, globalise-

ring, digitalisering och nätverk påverkar internetspelbranschen ur ett externt perspek-

tiv. Porter är en erkänd modell för att beskriva en branschs attraktion.  
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4 Empiri 

Denna empiridel presenterar den data som insamlats under studien. Empirin inleds 

med en presentation av fallstudieföretaget Betsson AB för att därefter beröra den 

sammanställda datan från intervjuerna. Data presentationen är främst indelad efter 

olika områden som intervjuerna berörde.  

4.1 Betsson AB - Företagspresentation 

Betsson grundades ursprungligen 1963 genom AB Restaurang Rouletter, och har sedan 

dess växt genom sammanslagningar och uppköp. Företaget gick sedan 1972 under 

namnet Cherry och bedrev främst spelautomatverksamhet och kasino i viss utsträck-

ning. Cherry köper år 2003 upp det engelska sportspelsbolaget Betsson.com och för-

värvar några år senare de utestående delarna av Betsson. Cherry beslutar slutligen om 

att byta namn 2006 och går sedan dess under namnet Betsson. Spelbolaget har där-

med över 45 års erfarenhet av spelbranschen (Betsson AB, 2009) och koncernens verk-

samhet är inriktad på internetspel. 

Moderbolaget Betsson AB investerar i och förvaltar spelbolag verksamma inom online-

spel men bedriver i sin tur ingen egen spelverksamhet utan sköter denna verksamhet 

via dotterbolaget Betsson Maltas internetsajter Betsson.com, CasinoEuro.com och 

CherryCasino.com (Årsredovisning Betsson AB, 2009). Betsson Malta erbjuder därmed 

spel inom poker, kasino, odds, lotter, spelbörs, bingo, aktiespel och games och har 

främst marknadsandelar i Norden men växer även inom Europa. Betsson hade drygt 

1,5 miljoner registrerade spelkunder i slutet på 2008, av dessa var ungefär 167 000 ak-

tiva spelare. Under 2008 var medelantalet anställda inom koncernen 154 stycken varav 

106 av dessa ingick i dotterbolaget Betsson Malta. Betsson AB är ett publikt börsnote-

rat svenskt holdingbolag och deras B-aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordic Ex-

change Mid Cap list.   

•••• Affärsidé - Betsson AB:s affärsidé är att investera och förvalta i snabbt växande 

bolag verksamma inom spel på internet.  

•••• Mål - Betssons målsättning är att generera långsiktig tillväxt och lönsamhet på 

ett ansvarsfullt sätt, för att aktieägarna på sikt ska få så hög avkastning som 

möjligt  

•••• Vision - Betsson ska vara ett av världens mest framgångsrika bolag inom mo-

derna spelformer. 
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4.2 Marknad och tillväxt 

Internetspelmarknaden har upplevt en stark trend av hög tillväxt de senaste åren och 

denna trend förväntas hålla i sig de kommande åren. Uppskattningen är att internet-

spelmarknaden skall omsätta runt 200 miljoner kronor 2012 (Årsredovisning Net Enter-

tainment, 2009). 

Den totala spelmarknaden i världen, inklusive internetspel och konventionellt spelan-

de, omsatte 2200 miljarder kronor under 2008. Av den omsättningen beräknades in-

ternetspelmarknaden endast utgöra 129 miljarder kronor vilket motsvarar ca 6 % av 

den totala marknaden. Enligt Net Entertainments marknadsanalytiska partner H2GC 

(Årsredovisning Net Entertainment, 2009) spås internetspelmarknaden växa 33 % på 

den totala marknaden till 2012 och därmed utgöra ca 8 % av den totala spelmarkna-

den.  

På internetspelmarknaden finns det två huvudfaktorer som driver tillväxten. Dessa är 

tillväxten av bredband samt flödet av spelare från konventionella spelformer till att 

spela på nätet (A. Jacobsson, personlig kommunikation, 2009-05-26). Dessutom ser 

Dawid Myslinski (personlig kommunikation, 2009-05-26) att förändringar i den dispo-

nibla inkomsten spelar ännu en underordnad roll för tillväxten för spel på internet. Det 

är först när spel på internet blir en mycket mogen bransch som landbaserat spel som 

den disponibla inkomsten blir av huvudsaklig betydelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4-1  Tillväxt totala marknaden kontra internetspelmarknaden (Årsredovisning Net Enter-

tainment).  
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4.2.1 Marknadstrender 

Net Entertainment (2009) gör undersökningar över hur marknaden tros utvecklas och 

har upptäckt trender som vid bokslutet 2008 ansågs viktiga. 

• Tillväxt – Som diskuterats tidigare spås tillväxten på marknaden fortsätta att 

vara stark och marknaden sprider sig geografiskt. 

• Förändring av spelbolagen – Internetspelbolagen liknar alltmer en spelportal 

där allt spel skall finnas tillgängligt via en och samma hemsida som skall intro-

ducera spelare till nya spelformer. 

• Större spelbolag – det blir färre och större spelbolag på marknaden vilket med-

för större etableringshinder då de stora bolagen upplever skalekonomi. 

• Marknadsföring spelar större roll – det är viktigt att skapa lojalitet bland kun-

derna som annars lätt kan byta speloperatör.  

4.2.2 Geografiska marknader 

Eftersom Betsson är verksamma främst på den Nordiska marknaden med utsikter mot 

Europa är det dessa två uppsatsen främst fokuserar på. Av Betssons totala omsättning 

för första kvartalet 2009 på 256 miljoner kronor, kom endast 13 % från marknader 

utanför Norden och Turkiet (Anonym, personlig kommunikation, 2009-05-20). För att 

få en förståelse vart branschen är på väg tillväxtmässigt har författarna valt att även 

nämna övriga geografiska områden.  

Den europeiska internetspelmarknaden är den i särklass största geografiska markna-

den med en täckning på drygt 45 % av den totala internetspelmarknaden 2008 (Årsre-

dovisning Net Entertainment, 2009).  Vidare beräknas den Europeiska marknaden om-

sätta nästan 70 miljarder kronor där uppskattningsvis Betsson utgör 1,4 miljarder (D. 

Myslinski, personlig kommunikation, 2009).  

Den europeiska marknaden beräknas dessutom uppleva hög tillväxt för 2009 med en 

tillväxtsats på 17 % (Årsredovisning Net Entertainment, 2009). Anonym är dock mer 

försiktig i sina beräkningar då han beräknar en tillväxt på 10-15 % på den europeiska 

marknaden för 2009. Det baseras på hur marknaden sett ut historiskt samt tillström-

ningen av spelare från konventionella kanaler till internet. Anonym förväntar sig däref-

ter att tillväxttakten skall avtaga under de två efterföljande åren med en tillväxttakt på 

10 % respektive 5-6 %.  

Idag är det endast 50 % av Europas befolkning som har tillgång till internet (World 

Bank, 2008). Enligt VD assistenten på Betsson Pontus Lindwall (personlig kommunika-

tion, 2009-05-19) spås en tillväxt av internet på den europeiska marknaden på 10 %. 

Enligt de aktieanalytiker författarna pratat med är det svårt att översätta internettill-

växten till en tillväxtsats på internetspelmarknaden då fler faktorer påverkar. Myslinski 

säger att vid antagande att rörelsemarginalen inte skulle förändras kan en tillväxt på 
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marknaden i skala med tillväxt på internet kunna antagas. Han förväntar sig samtidigt 

att tillväxten på den europeiska marknaden skall fortsätta de tre kommande åren på 

en tillväxttakt av 10-20 %.  

Den största marknaden efter Europa är den Nordamerikanska som under 2008 hade 

en omsättning på nästan 35 miljarder kronor. I Nordamerika förväntas dock markna-

den ha negativ tillväxt under 2009 på grund av främst legala komplikationer (Årsredo-

visning Net Entertainment, 2009). 

Övriga marknader på den globala internetspelmarknaden förväntas uppleva positiv 

tillväxt under 2009, men den här ökningen sker från historiskt låg omsättning (Årsre-

dovisning Net Entertainment 2008, 2009) 

Geografiskt område Tillväxt Marknadsandel 

Nordamerika -1,7 % 26 % 

Central- och Sydamerika +21% 1,7 % 

Europa +17% 49 % 

Afrika +75% 1,4 % 

Asien och Mellanöstern +16% 15 % 

Oceanen +10% 6,5 % 

Tabell 4-2  Tillväxt och marknadsandel för de geografiska marknaderna (Årsredovisning Net En-

tertainment, 2009) 

4.2.3 Tillväxt för Betsson AB 

Under de tre senaste åren har Betsson upplevt en vinsttillväxt på drygt 60 % per år, 

samtidigt som omsättningen ökat med nästan 45 % under de fyra senaste åren (Årsre-

dovisning Betsson AB, 2009). Under 2008 lyckades Betsson dessutom växa 40 % på den 

nordiska marknaden. Enligt Dawid Myslinski på Redeye (2009-05-26) råder det över-

etablering på den nordiska marknaden med ett 60-tal aktörer och marknaden betrak-

tas därmed som mogen. Även anonym betraktar marknaden som mogen och säger att 

det gör en tillväxt på 40 % för 2008 imponerande. 

Författarna har tidigare sett att Betsson är duktigare än sina konkurrenter på att stjäla 

marknadsandelar och därmed växa i högre takt än marknaden. Enligt Patrick Berg-

ström på Börsveckan (personlig kommunikation, 2009-05-20) har Betsson lyckats växa 

åtminstone dubbelt så snabbt som marknaden de senaste åren och man bör lägga fo-

kus på trender då de ofta håller i sig över en längre period. Detta stämmer överens 

med Betssons mål att växa snabbare än marknaden (Årsredovisning Betsson, 2009) och 
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anonymt (2009-05-20) är inne på samma spår när de beräknar tillväxten för Betsson de 

kommande åren. Han tror att bolaget skall växa med 26 % under 2009, 17 % under 

2010 och sedan strax under 10 % för 2011. Uppskattningen av tillväxten för 2009 från 

Bergström (2009-05-20) beräknas till ett intervall mellan 25-30%.  

Myslinski (2009-05-26) säger att det är svårt att bedöma tillväxten för Betsson då det 

finns marknader i Europa de ej utforskat i en större utsträckning. Samtidigt växer in-

ternet med hög takt. Detta gäller till exempel Spanien som har en stor marknad på 

sportspel, men där nästan allt spel sker över disk samtidigt som internet fortfarande 

växer (Anonym, personlig kommunikation, 2009-05-20) 

I och med Betssons starka finansiella ställning finns även möjlighet för bolaget att växa 

genom förvärv enligt anonym. 

4.2.4 Utdelningspolicy 

Betssons officiella utdelningspolicy säger att 75 % av vinsten skall betalas ut till aktie-

ägarna med villkoret att ”…passande kapitalstruktur” finns (Betssons årsredovisning, 

2009). Eftersom Betsson har en gedigen nettokassa på nästan 400 miljoner kronor och 

inga skulder ser inte anonym någon anledning till att det inte skall infrias. Så länge de 

kan köpa vad som behövs för att växa kommer de att fortsätta med den här policyn 

(anonym, personlig kommunikation, 2009-05-20). Att dela ut 75 % av vinsten är även 

samma utdelningspolicy som konkurrenten Unibet har (anonym, personlig kommuni-

kation, 2009-05-20). 

Resonemanget att dela ut största delen av vinsten får stöd av både anonym (2009-05-

20) och Bergström (2009-05-20). Anonymt säger att även 50 % utdelning är väldigt 

högt samtidigt som Bergström (2009-05-20) menar att till och med 100 % av netto-

vinsten bör kunna betalas ut så länge inga förvärv skall genomföras. Detta eftersom 

verksamheten inte är kapitalkrävande. 

Bergström och anonym (2009-05-20) säger att i och med att verksamheten inte kräver 

stor mängd bundet kapital har Betsson låga kapitalkostnader. Generellt är en kapital-

struktur passande så länge skulderna inte är en för stor del av tillgångarna. Enligt ano-

nym (2009-05-20) kan Betsson ta på sig en nettoskuld motsvarande två gånger EBITDA 

utan att utdelningspolicyns behöver ändras vilket motsvarar ett lån på 800 miljoner 

kronor. Myslinski (2009-05-20) ger inte några exempel på hur framtida belåning skulle 

kunna se ut, men säger generellt att utdelningspolicyn troligtvis kommer att förändras 

till en lägre utdelning vid belåning i och med amorterings- och räntekostnader. 
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4.2.5 Spelformer 

De tre dominerande spelområdena som Betsson är verksam inom är kasino, poker och 

vadslagning. Tillsammans utgör de 96 % av bolagets omsättning. Kasinodelen är den 

klart dominerande och står för nästan 60 % av omsättning, följd av poker och vadslag-

ning som båda utgör nästan 20 % av omsättningen vardera (Årsredovisning Betsson 

AB, 2009). 

På den Europeiska marknaden med Norden borträknad är det vadslagning som domi-

nerar internetspelmarknaden. Kasino förväntas växa och det är svårt att se att det inte 

skall växa så länge stora jackpots delas ut enligt anonym (2009-05-20). Bergström 

(2009-05-20) förväntar sig att kasino skall växa ”...extremt snabbt” både i Norden och i 

övriga Europa. Idag utgör kasino 25 % av internetspelmarknaden vilket motsvarar un-

gefär 30 miljarder.  Net Entertainment (2009) förväntar sig att kasinomarknaden på nä-

tet skall växa med 20 % de kommande åren och enligt Adam Jacobsson på Svenskas-

pel.se förväntas casino bli lika stort som poker (A. Jacobsson, personlig kommunika-

tion, 2009-05-25). Under 2008 var kasinomarknaden värd $4,6 miljarder där den nord-

amerikanska marknaden utgjorde 30 % enligt H2GC som även uppskattar tillväxten av 

kasino på internetspelmarknaden till 17 % per år till och med 2012 (Partygaming, 

2009a). Därmed uppskattar man att den totala kasinomarknaden på internet kommer 

att omsätta $6,1 miljarder 2012.  

Vad det gäller poker har dess framfart stagnerat betydligt sedan boomen 2004 då ett 

poker-set till och med blev årets julklapp (A. Lindberg, personlig kommunikation, 2009-

05-19). Från början var det Pokern som var den stora inkomstkällan för Betsson då de 

låg på ett nätverk som accepterade amerikanska kunder. Idag upplever inte pokern 

samma tillväxt och på marknaden råder dessutom hård konkurrens om spelarna (Ano-

nym, personlig kommunikation, 2009). Under 2008 hade pokern en omsättning på $3,7 

miljarder enligt H2GC (Partygaming, 2009b) 

Enligt anonym (2009-05-26) är vadslagning, och då främst inom sport, populärt i Syd-

europa där internetanvändandet är betydligt lägre än i Norden. Användandet av inter-

net växer dock starkt (World Bank, 2008). Enligt Betssons VD Pontus Lindwall (Stock-

picker Newsletter, 2009) är just Sydeuropa en intressant marknad för bolaget att ut-

forska i och med tillväxtpotentialen för internetspel.  

4.3 Konkurrens  

Tillströmningen av nya internetspelbolag de senaste åren har varit mycket stor vilket 

har ökat konkurrensen på marknaden. Framförallt har konkurrensen att locka till sig 

nya kunder ökat vilket har drivit upp marknadsföringskostnaderna på rekordnivåer.  Ef-

tersom konkurrensen blir tuffare krävs det att internetspelbolagen etablerar sig på nya 

marknader för att behålla sin tillväxt. En del av tillväxten framöver kommer också att 
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bestå av nya tekniska lösningar, nya spelprodukter och nya partnersamarbeten. Under 

2008 skedde ett flertal produktiva partnerskap som ledde till att Betsson kunde nå nya 

marknader (Årsredovisning Betsson AB, 2009).  

Enligt VD på Betsson Pontus Lindwall tar de marknadsandelar och utvecklas i en snab-

bare takt än konkurrenterna mycket tack vare att de har lanserat sig på 18 marknader, 

lanserar 2-3 nya spel per år och inte minst att det har ett starkt och välkänt varumärke. 

Lika så har han inte några strategibyten inför 2009 i åtanke. (Veckans Affärer, 2009) 

Konkurrensen har tvingat internetspelföretagen till att leverera bra spel och trygghet 

vad gäller in- och utbetalningar på spelsidorna, samt erbjuda många olika språk på 

hemsidorna. Enligt Betsson har de Nordens starkaste varumärke för onlinespel och er-

bjuder inte mindre än 18 språk på sin hemsida.  Andra konkurrenskraftiga medel är en 

bra kundtjänst samt en bra och modern hemsida. Betsson menar på att det viktigaste 

är att lyssna på kunden, de vill ge kunden den spelupplevelse de söker och vill i allra 

högsta mån radera den fortsatta skepticism som finns kvar mot onlinespel. (Årsredo-

visning Betsson AB, 2009) 

Den professionella internetpokerspelaren Anton Svensson (personlig kommunikation, 

2009-05-26) delar uppfattningen med Betsson och menar att känna trygghet och att ha 

en snabb och kvalitativ support är viktigt för honom. 

Det har varit mycket bråk inom Ongame, som är nätverket som Betsson ligger på för 

pokern. Detta eftersom vissa sajter officiellt har erbjudit rakeback. Rakeback är en 

form av återbetalningssystem man ger tillbaka till spelarna. Detta gäller pokern då man 

betalar en summa av en spelhand för varje hand man spelar, som kallas rake. Rakeback 

är då vad man får tillbaka i form av återbetalning av det man betalar för att spela.  

Betonbet är en sida som officiellt erbjöd rakeback men uteslöts från nätverket på 

grund av detta. De fick stora problem då de var tvungna att byta nätverk till det så kal-

lade prima nätverket. VD Assistenten Axel Lindberg på Betsson (2009-05-19) menar på 

att Betsson istället erbjuder en form av value back, ett bonuspoängssystem som sedan 

kan växlas till pengar. Enligt den professionella pokerspelaren Anton Svensson (2009-

06-26) gav dock Betsson ut maximalt 50 procent i rakeback under tiden han spelade 

där och han menar på att förutsatt att sajterna ligger på samma nätverk och konkurre-

rar på samma villkor är rakeback det enda konkurrensmedlet.  

Därutöver säger Svensson att det även finns en rad andra minimikrav såsom modern 

layout, fungerande mjukvara och så vidare. Han menar att det är viktigt för en sida att 

knyta till sig professionella spelare eftersom en storspelare omsätter ungefär 100 

gånger så mycket som en vanlig spelare i rake. Dock påstår han att det kan vara de-

struktivt för nätverket i sig att knyta sig an för många storspelare då alla dessa storspe-

lare ses som ett stort minus för andra storspelare. Svenssons (2009-05-29) uppfattning 
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är att Betsson kör med en ganska aggressiv marknadsföring vilket leder till många nya 

spelare vilket han tycker är bra, eftersom det är lika med många mindre bra spelare. 

Det höjer också Ongames attraktivitet för stora spelare eftersom det kan vara ganska 

lätt att vinna på nätverket, mycket tack vare Betsson tror han själv. När Svensson spe-

lade på Betsson fick han vissa förmåner i form av pokerset och biobiljetter. Gåvorna 

var i sig dock blygsamma i förhållande till hur mycket han omsatte på sidan. Dock var 

det mycket uppskattade och gjorde att han stannade på sajten i flera år, detta trots en 

högre rakeback på 15 procent på en annan sajt. Betsson kör ganska offensiv marknads-

föring när det gäller att locka kasinokunder till sig då de skickar ut erbjudanden via e-

post om bonussummor vid insättning.  En konkurrensbrist Betsson kan ha enligt Svens-

son är att de är ett ganska formellt företag och det känns lättare att knyta bra avtal 

med mindre sajter vars regler är mindre strikta. 

Enligt Axel Lindberg på Betsson (2009-05-19) har de en rad konkurrensfördelar gent-

emot andra spelbolag såsom att de är breda i sitt spelsortiment, att de har en god 

know-how inom kasino och att de har bra koll på sina produkter som de hela tiden ut-

vecklar. Live bettingen är något de har lyckats driva upp de senaste kvartalen och in-

house bettingen kör de själva.   

4.4 Marknadsföring 

Anonym på investmentbank (2009-05-20) menar på att Betsson är unika på sitt sätt att 

jobba med kundanskaffning. De använder dels traditionell marknadsföring och dels 

marknadsföring i form av partnersamarbeten, så kallade affiliates.  De var tidiga och 

jobbade flitigt med dessa redan i slutet på 2006 vilken faktiskt var tiden då Betsson ak-

tien började ta fart på allvar. Affiliates är samarbetspartners som marknadsför Betsson 

till låg risk. Genom Betssons hemsida anger man som sajtägare om man vill bli affiliate 

och registrerar sig då via Betssons affiliatenätverk, www.affiliatelounge.com.  På det 

sättet når Betsson nya kunder via annonser på affiliate hemsidor som exempelvis kan 

vara spelsidor eller bloggsidor. På det sättet sparar Betsson tid istället för att själva 

etablera en kontakt med sajterna. Affiliaten får sedan betalt när någon registrerar sig 

på Betsson via deras hemsida och gör en insättning.  Priset sätts av annonsören vanli-

gen betalas 30 % till 50 % i kommission till affiliaten av vad spelaren som registrerat sig 

via affiliaten genererar till Betsson (Affiliatelounge, 2009). För att sticka ut med sin an-

nons kräver det att Betsson har ett bättre erbjudande än sina konkurrenter, det gör att 

Betsson får fler kunder, men att de har en bra annons för att det skall bli attraktivt för 

affiliaten att publicera deras annons (Delårsrapport kvartal 1 Betsson AB, 2009).  

Eftersom andra bolag inte ens är i närheten av deras effektivitet räknar anonym (2009-

05-20) med att Betsson kommer att fortsätta att ta marknadsandelar. Ett smart drag i 

deras strategi är att de är duktiga på att besöka på mässor för att marknadsföra och 

locka till sig kunder genom attraktiva erbjudanden.   
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Anonym (2009-05-20) räknar även med att kasinodelen, som utgör ca 60 procent av 

Betssons omsättning, kommer att fortsätta växa i Europa så länge de lockar med stora 

jackpots.  

 Ett annat unikt drag enligt anonym (2009-05-20) var att införa så kallad Turkisk poker 

på den stora turkiska marknaden som endast dem och Sportingbet agerar på. Utöver 

detta har också Betsson tagit marknadsandelar genom att de har hållit hemsidan upp-

daterad och modern, till skillnad mot exempelvis Unibet som under en tid höll deras 

hemsida likadan vilket i efterhand visade sig innebära förlust. 

 Även Bergström (2009-05-20) menar på det som talar för Betsson och varit lite av 

nyckeln till framgångssagan är deras effektiva marknadsföring med sina affiliates. 

Bergström anser att det enda negativa man har kunnat se är att pokern har gått lite 

knackigt den senaste tiden, särskilt efter att amerikanarna blev utestängda från nät-

verket ongame som Betsson ligger på. Efter förbudet tillåts amerikanarna endast spela 

på Pokerstars och Full Tilt. Även att de inte tillåts att etablera sig offline och att de inte 

kan göra reklam hur de vill kan också ses som något negativt. 

4.5 Legala aspekter 

Eftersom internetspelen sprider sig mer globalt har regler och lagar en central roll i 

spelet. Förändringar av lagar och regler kan snabbt ändra konkurrenssituationen.  

Enligt Axel Lindberg på Betsson (2009-05-19) är det svårt att få konventionella spelare 

till internet. Målet är att etablera sig offline, det vill säga konventionellt spel och lagar-

na håller på att luckras upp mer och mer allteftersom. Rent juridiskt är det mycket som 

händer på den fronten och det ligger ett lagförslag om att släppa enbart sport betting 

helt fritt i Sverige, men Axel (2009-05-19) menar på att det är ett lagförslag som det 

inte kommer att bli någonting med. I Norge förbereder man ett internetspelförbud, 

dock oklart när det kommer att komma men man har redan alternativa betalningslös-

ningar klara. Dock så menar anonym på investmentbank (2009-05-20) om bankbetal-

ning skulle förbjudas på spelsidor så går det att komma runt. Även i Frankrike händer 

det mycket just nu. Där planerar man att införa en liberalare lag mot onlinespel under 

2009, tidigare har man varit väldigt emot kommersiella spelaktörer. (Årsredovisning 

Betsson AB, 2009). Dawid Myslinski på Redeye (2009-05-20) har en intressant aspekt 

på läget i Turkiet där det är förbjudet med internetspel och menar på att Betsson med 

största sannolikhet inte kommer att erbjudas spel i Turkiet om det skulle bli aktuellt 

med licenser där eftersom Betsson idag kringgår Turkiets lagar. Enligt anonym är det 

inte säkert att Betsson vill driva sportspel online enligt nationella lagar då övrig verk-

samhet som kasino riskerar att bli beskattad. 
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Med öppningen av Betssons nya spelbutik Shopsson i Stockholm menar VD Pontus 

Lindwall (Veckans Affärer, 2009) att de vill skapa ett eget rättsfall och se hur långt de 

kan komma. De har fått ett vite men överklagat domen från länsrätten till kammarät-

ten. Innan Sverige gick med i EU var polisen hårdare mot dessa typer av butiker, men 

nu vågar inte staten gå in eftersom det är ett utsatt läge (Veckans Affärer, 2009). Enligt 

Axel Lindberg (2009-05-19) har man nu som mål att bedriva sin spelverksamhet på 

arenor och sportbarer samt att följa svenska spels modell med eventuella franchising 

kedjor i framtiden. Vägen mot en uppklarning av hur de olika spelsidornas fördelning 

kommer att se ut kommer att ta lång tid, men genom att titta på tidigare utslag i dom-

stolen talar det för Betsson, och därför har Betsson nu tjuvstartat med en egen spelbu-

tik i centrala Stockholm. 

Anonym (2009-05-20) ser stor potential för Betsson i Spanien, där det går dåligt för re-

staurangkedjor, vilket har bidragit till mindre spel i spelautomaterna då folk inte tar sig 

dit. Där tror de nu att det finns stora möjligheter till att locka dessa spelare till internet 

istället. Spanien legaliserade internetspel i december 2007 (Årsredovisning Betsson AB, 

2009). 

4.6 Konkurrenter 

Enligt Axel Lindberg (2009-05-19) är de närmsta konkurrenterna de inhemska spelmo-

nopolen. Adam Jacobsson försäljningschef på Svenskaspel.se menar de har lyckats 

upprätthålla konkurrens mycket tackvare att de tar ett spelansvar och att spelarna där-

igenom känner sig trygga, säkra och att det fortfarande är svenskt, men menar också 

att det självklart är tuff konkurrens då Svenskaspel.se inte kan konkurrera på återbe-

talning, har marknadsföringsrestriktioner, inte lansera några nya spel och inte tillåta 

någon kasinoverksamhet. Detta innebär att Betssons möjligheter till bonusar, rakeback 

och liknade över huvudtaget inte finns hos Svenska Spel, och självklart är det en tuff 

utmaning (A. Jacobsson, personlig kommunikation, 2009-05-26).  

Att etablera sig som ny aktör menar Axel Lindberg på Betsson (2009-05-19) vara myck-

et svårt. Nya aktörer som etablerar sig på marknaden har kanske upplevt att det varit 

relativt låga inträdesbarriärer, men verkligheten idag ser annorlunda ut. Eftersom kon-

kurrensen är så pass tuff tvingas internetspelbolagen till höga marknadsföringskostna-

der menar Anonym (2009-05-20). Ett spelbolag får räkna med att marknadsförings-

kostnaderna kostar hela vinsten under de två första åren. Enligt anonym (2009-05-10) 

riktar sig Betsson främst mot monopolen och försöker hämta marknadsandelar där.  

Patrick Bergström på Börsveckan (2009-05-20) listar Unibet som den främsta konkur-

renten i Norden och att Svenskaspel.se har tagit marknadsandelar från Betsson när det 

kommer till internetpoker och sportspel, däremot driver svenska spel ingen kasino-

verksamhet vilket har varit väldigt positivt för Betsson. Ett större hot menar Patrick 
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skulle vara om någon stor internationell operatör etablerar sig på allvar i Norden.  

Utöver Svenska spel och Unibet är Party Gaming, Bwin och Expekt de största konkur-

renterna till Betsson (Årsredovisning Betsson AB, 2009). De nationella spelmonopolen 

är dock fortfarande den största konkurrenten till Betsson för online spel (Årsredovis-

ning Betsson, 2009).  
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5 Analys 

Under denna del kommer den empiriska datan att analyseras med hjälp av det teore-

tiska ramverket. Analysen tar sitt ursprung i syftet och problemfrågeställningarna och 

följer en struktur som är anpassad efter empiriavsnittet för att på så vis underlätta för 

läsaren. 

5.1 Spelformer 

Vid analys av tillväxtpotentialen är de intressanta att se varför en del spelformer växer 

sig mycket större än andra och vilken betydelse har detta för Betsson.  

När man ser till utvecklingen av Betssons spelformer och utbud tycks även denna till 

stor del följa branschutvecklingen som även den domineras av kasino verksamheten 

och man ser ingen motstridig tendens till ökad satsning på mindre dominanta spelfor-

mer även om bredden alltid ska finnas kvar. Då onlinespelmarknaden till stor del do-

mineras av just kasino, känns det som att det är här Betsson ska profilera sig för att 

kunna öka sin tillväxt, lönsamhet och marknadsandel. Man kan också tydligt se hur 

Betsson genom sin omsättning, försöker profilera sig just inom kasinospel även om de 

har en stor konkurrensstyra genom att erbjuda ett komplett sortiment av alla typer av 

spel under en och samma hemsida. Genom att bibehålla alla typer av spel kan de på så 

vis även behålla marknadsandelar inom olika spelformer genom att minska risken för 

substitutionseffekter av spelare som går från Betsson till en annan konkurrent som er-

bjuder ett annat spel.  

Sett ur ett konkurrensperspektiv är kasino en av de spelformer med stor konkurrens 

och möjligheterna till ökad tillväxt borde vara svårt men då Betsson fortfarande gör 

det kan en logisk förklaring vara att det fortfarande finns en enormt stor urvalsgrupp 

för denna spelform vilket även Porter berör i sin syn på konkurrens och dess påverkan. 

Genom att målgruppen är så pass stor minskar även betydelsen av andra faktorer så-

som högre krav från leverantörer och anställda.  

Att som liten aktör på den europeiska onlinespelmarknaden framhäva, likt Betsson 

med störst förankring i Norden, att man förväntar sig en högre tillväxt än genomsnittet 

kan tyckas en aning optimistiskt. Sett utifrån spelformerna kan man ändå se en stor 

marknadspotential i form av internetanvändande och tendensen för spel och vadslag-

ning i allmänhet, framförallt i Sydeuropa, så växer insikten i hur tillväxttalen kan moti-

veras. 

Faktorer i Porters femkraftsmodell såsom leverantörers förhandlingsstyrka är givetvis 

en kritisk faktor för Betsson då de olika spelformerna mestadels erhålls från ett och 
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samma nätverk, bortsätt från Betssons ”in-house” spel. Exempel på detta är pokerns 

tillväxt som under början på 2000-talet var starkt beroende av stora spelmarknader 

som Usa och det lagförbud som skedde. De externa faktorerna i form av teknologisk 

utveckling gör sig även påtagliga och leverantörsstyrkan märktes här extra tydligt då 

Betsson vid tillfället låg på ett nätverk som accepterade amerikanska spelare men som 

efteråt begränsade Betssons användning. Leverantörens förhandlingsstyrka var därför 

stor då få leverantörer av nätverk fanns att välja på. Ett val om att byta var inte lätt, 

både för konsument bortfall men framför allt kostnadsmässigt och man kan tydligt se 

hur de yttre faktorerna påverkade Betssons lönsamhet och tillväxt. 

Lagförändringen i Usa behöver dock inte vara hela sanningen för marknadsandelarna 

inom poker, fram tills boomen av internetpoker 2004 spelade många på samma villkor, 

kunskapsmässigt, men allt eftersom populariteten växte ökade spelkunskaperna och 

för nya kunder blev det svårare att vinna. En procentuell del av nedgången skulle alltså 

kunna bero på att poker till viss grad är ett skicklighetsspel.  En tänkbar anledning till 

att pokern just har minskat i förhållande till exempelvis Kasino skulle alltså kunna bero 

på att det har blivit svårare att vinna på pokern men på Kasino är det istället oddsen 

och turen som avgör vinst chanserna. Här påverkar säkerligen sociala faktorer i 

PESTELS analys in vilket gör att många kanske väljer spel där alla spelare är jämbördiga 

och där ingen har fördel av sin kunskap. 

Vad gäller den teknologiska faktorn i PESTELS analys är spelformen kasino, just kun-

skapsmässigt, fördelaktigt i form av enkelheten för spelets natur. I kortspel krävs oftast 

kunskaper för hur det fungerar i olika situationer och en entré barriär uppstår för spel 

av mer kunskaps natur. Tillväxten av kasino kan möjligen förklaras mer med de sociala 

faktorerna att Kasino mer ses som ett folkspel där alla deltagare har samma chans. 

Detta i kombination med de enorma summor som kasino tillväxten i Europa förväntas 

ha de kommande åren är det inte onaturligt att förstå tillväxtpotentialen för Betsson. 

Med Betssons låga marknadsandel i Europa behövs det inte så stor del av den totala 

kasino marknaden för att tillväxten ska rusa iväg för ett mindre bolag som Betsson.  

De teknologiska faktorerna ses extra tydligt för onlinespelbolagen och för spelformer-

na, då ny, bättre och snabbare teknik tillhandahåller spelmöjligheter för nya spelare 

och marknader.  

Men framför allt hur teknologin erbjuder webtjänster som möjliggör inte bara olika 

spelformer utan även att man kan erbjuda genom utbyggnad av internetanvändande 

vilket är enormt betydelsefullt för tillväxten.  

Genom omvärldsanalysen kan man se exempel på där PESTELS teknologiska betydelse 
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spelar stor roll för Betssons tillväxt. Utbyggnad av internet och hemsidorna för spel gör 

att nya tillväxtmöjligheter öppnar sig i form av nya marknader och tillgängligheten till 

nya kunder geografiskt sett ökar. Analys av tillväxt och marknadsandelar av den tekno-

logiska betydelsen för olika spelformer bör dock ses som en styrka enligt SWOT analy-

sen med ökade möjligheter för Betsson.  

Det ser därför ut att finnas goda tillväxtmöjligheter inom såväl olika spelformer som 

marknaden för dessa. Vad gäller den finansiella betydelsen för Betsson av dessa till-

växtmöjligheter är, som tidigare nämnts, extremt svår att uppskatta men att det finns 

stor fortsatt potential både i Betsson och spelformerna på marknaden råder det inget 

tvivel om. Något som gör det extra svårt att uppskatta är osäkerheten och betydelsen 

av politiska och legala aspekter som ligger som ett orosmoln över framtiden.  

5.2 Legala Aspekter 

I takt med att internetspelmarknaden utvidgas ökas både möjligheterna för tillväxt och 

lönsamhet men även exponeringen för externa faktorer och framförallt lagbestämda 

och politiska begränsningar. Det är just politiska beslut om lagar och förordningar som 

tycks vara ett av de större hoten för Betssons framtida tillväxt.  

Tendenser av PESTELS sociala faktor tycks även spela stor roll då man ser till mängden 

kontroversiella spelare i förhållande till onlinespelare. Övergången sinsemellan skulle 

kunna beskrivas av den sociala faktorn att det faktiskt är mer norm och tradition att 

man går iväg för att spela hos ett ombud snarare än att satsa pengar online. Just den 

tröga övergången från offline till online kan vara en viktig anledning till Betssons mål-

sättning att etablera sig på offline marknaden då denna har den största kundbasen. 

Betsson begränsas även här av lagbestämmelser från att etablera sig på denna mark-

nad, vilket starkt påverkar den tillväxt som skulle kunna vara möjlig. Att kunna ta del av 

marknaden av alla dessa kontroversiella spelare på marknaden skulle vara enormt be-

tydelsefullt för Betssons tillväxt.  

Ovissheten kring hur politiska beslut fattas är även skäl till svårigheter att upprätthålla 

sin marknadsandel då det är osäkert på vad man bör göra för strategiska val i olika län-

der och situationer. I sin tur bildar detta ett externt hot mot Betsson vilket kan ge ut-

slag i form av minskade marknadsandelar och minskad tillväxt. De legala aspekterna 

bör ses som ett stort hot enligt SWOT analysen mot Betsson och onlinespelbranschens 

fortsatta utveckling. Ett bakslag likt pokerspelförbudet i USA fick enorma konsekvenser 

på Betssons tillväxt och marknadsandelar men samtidigt som länder väljer att skärpa 

sina spellagstiftningar så öppnar sig även stora potentiella möjligheter för Betsson, be-

roende på utfallet av politiska beslut. En liberalisering i Frankrike skulle till exempel 



 

 43

kunna innebära att Betsson får möjlighet att etablera sig på den franska marknaden för 

konventionellt spel och på så sätt öka sin tillväxt. Denna effekt skulle mycket väl kunna 

mångdubblas då det i andra länder spekuleras och framkommer tendenser kring libe-

raliserade lagförändringar som skulle kunna gynna Betsson. Det skulle ge större möj-

ligheter till att exploatera nya marknader samt marknadsföra sig mer inom dessa, vil-

ken skulle ge Betsson en enorm styrka enligt SWOT analysen. På så vis skulle även 

Betsson kunna erövra nya marknadsandelar och stärka sin position gentemot konkur-

renter. En styrka för att nå konkurrenskraft och ta del av möjligheter är bland annat 

genom att ligga i framkanten av utvecklingen vilket man sett klara exempel på från 

Betssons sida genom den nya spelbutiken i Stockholm. Denna spelbutik har flera olika 

betydelser, bland annat så visar den på en aktiv ledning som vill hänga med och vara 

först vid förändringar, vilket beskrivs som en viktig faktor i tidigare forskning, men även 

att Betsson tycks ha insett vidden av utvecklingsmöjligheterna med att erbjuda spel 

offline. Genom att aktivt skapa sig försprång gentemot konkurrenter och våga ta stra-

tegiska val trots orosmomentet med de politiska och legala påtryckningarna bäddar 

man för en stark tillväxt om lagbestämmelserna skulle vända till onlinespelbolagens 

fördel.  Intåget i Turkiet kan även det ses som en framtidssatsning som skulle kunna 

innebära stor tillväxt och utökning av marknadsandelar, hur mycket det skulle kunna 

motsvara i finansiella termer är ännu odefinierat men potentialen finns där. Samtidigt 

förs även talan om att Betsson kringgår lagbestämmelser i Turkiet och tillväxtpotentia-

len bör därför kanske tonas ner ifall att politiska beslut talar emot Betsson. Här kan 

även PESTELS sociala faktorer spela in eftersom alla länder har en viss affärssed och 

moraliska aspekter.     

5.3 Nya Aktörer 

Eftersom internetspelbranschen fortfarande är lönsam kommer det fortsätta att eta-

blera sig nya aktörer på marknaden. Enligt anonym på investmentbank krävs det inga 

större kapitalinvesteringar för att etablera ett internetspelföretag. Branschen är i prin-

cip självgående och inträdesbarriärerna är förhållandevis låga men anonym invest-

mentbank menar på att det är missvisande eftersom marknadsföringskostnaderna i 

början är så höga. Man kan komma att räkna med att få betala all vinst de två första 

åren i marknadsföringskostnader.   

Enligt Porters femkraftsmodell ökar hindren för nya aktörer om startkostnaden är hög, 

om det befintliga företaget har ett starkt varumärke och om kundlojaliteten hos dessa 

är stor.  

Betsson är ju ett välkänt internetspelvarumärke i Norden och enligt pokerspelaren An-
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ton Svensson är kundlojaliteten stor hos Betsson. De gör mycket gott för sina kunder. 

Dessutom menar man på att marknadsföringskostnaderna i början är höga vilket driver 

upp startkostnaden. Detta innebär att nya aktörer helt klart har det tufft att få igång 

lönsamheten, dock växer marknaden hela tiden och det kommer hela tiden etableras 

internetspelsidor i olika länder, helt klart dock är att Norden är svår att ta sig an för en 

ny aktör. 

Viktigt för Betsson är att hålla koll på marknadsandelarna om nya aktörer etablerar sig. 

Märker Betsson att de börjar tappa marknadsandelar gäller det för dem att följa upp 

och se vad orsaken är och göra ändringar för att få tillbaka marknadsandelarna. Dess-

utom innebär fler aktörer på marknaden att marginalerna kommer att sjunka, då gäller 

det för Betsson att effektivisera kostnaderna. 

5.4 Kunden 

Betsson menar på i sin årsredovisning att kunden är de viktigaste för dem. Det är dem 

till stor del styr vilken strategi Betsson använder. Det krävs att Betsson jobbar hårt för 

att tillfredsställa dessa. Kunden har därför till viss mån förhandlingskraft genom att 

kunna påverka återbetalning. I viss mån tas ”stora spelare” som viktiga spelare enligt 

pokerspelaren Anton Svensson och man får vissa förmåner och har helt klart en påver-

kan. Eftersom de lyssnar till kunden framför allt är de stora kundernas åsikter mycket 

viktiga för dem. Detta är enligt Porters femkraftsmodell där kundernas förhandlings-

kraft ökar desto mer odifferentierade företagets produkter är och det får man påstå 

att Betssons produkter är. 

5.5 Konkurrens och marknadsföring 

Tillströmningen av nya aktörer på marknaden har de senaste åren varit mycket stor, 

vilket har bidragit till att konkurrensen på marknaden ökat markant. Detta har i sin tur 

lett till i första hand konkurrens om nya kunder vilket har drivit upp marknadsförings-

kostnaderna. Betsson jobbar intensivt med marknadsföring i flera länder för att stärka 

deras varumärke. Den allt hårdare konkurrensen på marknaden har lett till att inter-

netspelbolag har tvingat etablera sig på nya marknader för att behålla sin tillväxt och 

för att kunna växa. Det gäller för företagen att ligga långt framme när speltrenderna 

når nya marknader. Exempelvis så skulle en avreglering av svenska marknaden kunna 

bli hotfullt eftersom det skulle driva upp marknadsföringskostnaderna ytterligare då 

det skulle bli fritt att marknadsföra sig själv, mindre aktörer skulle då få ännu svårare 

att etablera sig.  

Enligt Porters femkraftsmodell beskriver faktorn nuvarande konkurrenter att om en 
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produkt på marknaden är odifferentierad desto större är konkurrensen på marknaden, 

vilket stämmer väl överens för marknaden på internetspelsidor. En annan faktor som 

påverkar konkurrensen är hur stor efterfrågan det finns på produkten och den är ju 

enorm.  

Eftersom konkurrensen är så stor tvingas bolagen lägga stor del av deras vinst på 

marknadsföring vilket sänker marginalerna.  Detta drabbar inte Betsson i någon större 

utsträckning då de har goda marginaler och bra finansiella medel för detta vilket är en 

enorm styrka för dem. En av Betssons starka sidor inom deras marknadsföring är deras 

unika affiliatesystem vilket ger dem en stark konkurrensfördel. Detta ger Betsson möj-

ligheter att kunna satsa hårt på marknadsföring om marknadsandelarna börjar vika 

samt att det ger dem goda möjligheter till eventuella uppköp i framtiden.  

Ett scenario med högre marknadsföringskostnader skulle påverka nya aktörer omvänt 

och då bli ett hot för dessa eftersom det då inte kanske skulle vara långsiktigt lönsamt 

för dem att investera. 

5.6 Diskonterade kassaflöden 

Vid beräkningarna av de diskonterade framtida kassaflödena för att värdera Betsson 

AB har författarna, som tidigare nämnts, valt att använda oss av de tre metoderna; fritt 

kassa flöde eget kapital (FCFE); fritt kassaflöde företaget (FCFF); diskonterade utdel-

ningar (DDM). Resultatet av författarnas beräkningar har givit högst värde för FCFE och 

lägst värde gav FCFF. DDM resulterade i ett värde mellan de två andra och den här 

rankingen infinner sig oavsett uppskattad tillväxttakt och kapitalkostnad. Beroende på 

vilken tillväxtränta för oändligheten och diskonteringsränta man använder sig av skiljer 

sig resultaten stort. Här följer resonemang samt analys kring den finansiella värdering-

en. 

5.6.1 Wacc 

Genom att använda oss av Capital asset pricing model (CAPM) har författarna kommit 

fram till kapitalkostnaden. I och med att Betsson AB inte har några lån blir även kost-

naden för eget kapital den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden (WACC). 

5.6.1.1 Betavärde 

Vid beräkningen av Betsson AB:s betavärde med marknaden blir resultatet ett värde på 

0,08. Även om detta värde är sant enligt statistisk teori är värdet inte rimligt då det in-

nebär att Betssonaktien i stort sett inte medför någon risk till marknaden. Författarna 
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har istället valt ett betavärde i linje med det som marknaden anser. Vid en värdering av 

Betting Promotion antas ett Betavärde av 1,5. Eftersom detta bolag är mindre etable-

rat på spelmarknaden och är verksamt på en liten del av marknaden anser vi att bola-

get medför en högre risk till marknaden än vad Betsson AB gör. Därför anser vi att Re-

deyes beräkning av ett betavärde för Betsson på 1,3 är ett rimligt värde då det innebär 

en högre risk att investera i Betsson än att investera i marknaden samtidigt som det är 

lägre risk än att investera i Betting Promotion. 

I och med att författarna fokuserar på ett femårsperspektiv för Betsson anses att da-

gens Betavärde enligt Avanza (2009) på 0,63 beror på finansvärdens ovanliga situation 

och att ett betavärde på 1,3 som genomsnitt för perioden är rimligt enligt föregående 

diskussion. 

5.6.1.2 Riskpremium 

Som tidigare nämnts är riskpremium skillnaden mellan avkastningen på marknaden 

och den riskfria räntan. Avkastningen på OMX Stockholm har under de tio senaste åren 

varit i snitt 6,03 % per år med en standardavvikelse på nästan 40 procentenheter. Den 

riskfria tremånadersobligationen utgiven av Riksgälden per den 30/5-09 ger en ränta 

på 0,14 %. Detta skulle innebära att riskpremium motsvarar 5,89 % vilket kan anses 

som ett rimligt riskpremium för Betsson då Weavering Capital uppskattar riskpremium 

för Betting Promotion till 5,5 % vilket diskuterats i teoridelen.  

5.6.1.3 CAPM 

Genom att använda de tidigare diskuterade värdena för beta, riskpremium och den 

riskfria räntan finner författarna med hjälp av CAPM en kapitalkostnad på 7,8 % vilket 

författarna anser vara för lågt då detta tal kommer att motsvara diskonteringsräntan 

för de diskonterade kassaflödesmodellerna (DCF). Anledningen till det låga värdet är 

en effekt av dagens låga ränteläge samt börsens låga genomsnittliga uppgång de se-

naste tio åren. Därför har författarna återigen valt att anta en kapitalkostnad motsva-

rande tidigare forskning på 11 %.  

5.6.2 Företagsvärde 

Vid beräkningarna av företagsvärdet på Betsson AB påverkar de antagna tillväxtsatser-

na stort. Författarna har därför genomfört uträkningar med skilda tillväxtsatser enligt 

de personer författarna intervjuat. Baserat på att Betsson just nu inte har några offici-

ella strategier på hur penetrationen av den europeiska marknaden skall se ut har för-

fattarna därför valt en mogen tillväxtgrad för 2012 och framåt på 5 % i linje med 
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Svenska Spels mogna tillväxt som om ingen penetration i Europa skulle äga rum . 

 

År 2009 2010 2011 2012- 

Tillväxt 26 % 17 % 10 % 5 % 

Modell FCFF FCFE DDM  

Värde 4430679,088kr 6066033,86kr   

Värde 

per aktie 

112,90 

 

154,57 

 

123,76 

 

 

Aktievär

de 2009-

05-29 

   84,5 

Beräknat 

aktievär

de vs. 

Verkligt 

 

+33,61% 

 

 

+82,93% 

 

+46,47% 

 

Tabell 5-1 . Aktievärde med tillväxt enligt anonym. 

För uträkningarna se Appendix 9.2 
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År 2009 2010 2011 2012- 

Tillväxt 15 % 15 % 15 % 5 % 

Modell FCFF FCFE DDM  

Värde 4141292,56 

 

5669835,34 

 

  

Värde per 

aktie 

105,53 

 

144,48 

 

115,68 

 

 

Aktievärde 

2009-05-29 

   84,5 

Beräknat 

aktievärde 

vs verkligt 

värde 

 

+24,88% 

 

 

+70,98% 

 

 

+36,90% 

 

 

Tabell 5-2  Aktievärde med tillväxt enligt Bergström och Myslinski. 

För uträkningarna se Appendix 9.2 

Som vi kan avläsa från tabellerna är aktien gravt undervärderad vid beräkning med dis-

konteringsmodeller. Samtliga modeller ger ett aktievärde högre än dagens värde på 

84,50kr. De tre värderingsmetoderna ger i genomsnitt 54,33 % högre värde än aktuell 

aktiekurs vid användandet av anonyms tillväxtsatser. Vid beräkningarna av aktievärdet 

med Bergströms och Myslinskis tillväxtsatser blir resultatet i genomsnitt 44,25 % högre 

än aktuellt aktievärde. 

5.6.3 Känslighetsanalys 

Förändringar av tillväxten för 2012 och framåt samt kapitalkostnaden resulterar i stora 

utslag för värdet på aktien.  

Ökning av en procentenhet för tillväxträntan för 2012 och framåt för uträkningarna ba-

serade på intervjun med anonym ger en positiv förändring på de diskonterade kassa-

flödena på drygt 18 %. En minskning på en procentenhet ger en minskning på 13 % av 

de diskonterade kassaflödena. Motsvarande test för kassaflödena baserade på inter-

vjuerna med Bergström och Myslinski ger i stort sett lika stora förändringar. 



 

 49

Vid test av diskonteringsräntan får författarna en drygt 14 % stor minskning i värdet vid 

ökning av en procentenhet för data kopplad till anonym. Vid en minskning av en pro-

centenhet ökar värdet med drygt 20 %. Motsvarande test för data kopplad till Berg-

ström och Myslinski ger även det samma resultat. 

Små förändringar av oändligtillväxt och diskonteringsränta ger alltså stora utslag på ak-

tievärdet. Detta kan vara en av förklaringarna till varför Betsson aktien värderas så 

pass mycket lägre än vad DCF- modellerna föreslår. För att DDM skall ge ett värde mot-

svarande det aktuella värdet på 84,5kr för data kopplad till anonym krävs en diskonte-

ringsränta på 13 % då tillväxträntan för oändligheten hålls konstant. Vid test av tillväxt-

räntan för oändligheten finner författarna att en tillväxtränta på 2 % ger ett värde av 

84,5kr då diskonteringsräntan hålls konstant. Motsvarande test av data kopplad till 

Bergström och Myslinski ger samma resultat 

Både 13 % i diskonteringsränta och 3 % tillväxt kan anses som rimliga. Olika investerare 

har olika alternativkostnader och därmed olika krav på diskonteringsräntor. En sådan 

ränta på 13 % är därför motiverad. Även en tillväxttakt på 3 % i oändligheten kan anses 

som rimlig för en marknad där hård konkurrens råder. Eftersom Betsson har största 

delen av sin verksamhet på den hårt konkurrens ansatta Nordiska marknaden vilken 

betraktas som mogen kan även en tillväxtränta på 3 % anses som rimlig. 

5.6.4 Nyckeltalsanalys 

Eftersom nyckeltalen är relevanta först då de sätts i relation till andra bolag, och helst 

till bolag inom samma bransch, har författarna valt att kalkylera nyckeltal för Unibet 

för att jämföra med Betsson AB. Att jämföra ett företag med dess industri är som tidi-

gare diskuterats också relevant. Betsson tillhör indexet sällanköpsvaror på Stock-

holmsbörsen vilket författarna inte anser rättvisande då till exempel bilfirmor och re-

derier också är representerade på den lisan. Författarna betraktar inte dessa jämförba-

ra med internetspelmarknaden och en jämförelse med sällanköpsvaror och Betsson AB 

skulle därför vara missvisande. 

Vi ser i tabell 5.6.3 att Betsson har det lägsta värdet för PE och samtidigt som Unibet 

har lägsta PS värdet. Ur ett investeringsperspektiv är låga värden på PE och PS att före-

dra då det innebär högre vinst per pris på aktien respektive omsättningen. Betsson har 

högre värden för både räntabilitet på eget kapital och totalt kapital vilket innebär att 

Betsson lyckas förvalta investeringen i bättre utsträckning än Unibet. helhetsbedöm-

ningen av nyckeltalen blir därför att Betsson visar på bättre värden och är därför ut-

ifrån detta en bättre investering än Unibet. 
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Tabell 5-3  Nyckeltal 

För uträkningarna se Appendix 9.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolag Betsson Unibet 

P/E 10,06 27,14 

P/S 3,25 2,12 

Räntab. Eget kap. 37,11% 8,71% 

Räntab. Tot kap. 23,27% 3,86% 

Dividend yied 7,45 % 5,93 % 
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6 Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatsen som baseras på resultatet från analysarbetet och 

som även ämnar ge svar på uppsatsens problemfrågeställningar.  

Syftet med uppsatsen är att ur ett investeringsperspektiv beskriva och analysera fram-

tidspotentialen av Betsson AB. Datainsamlingen och analysen visar på intressanta in-

sikter kring potentiella inre och yttre faktorer hos Betsson.  

Resultatet visar genom omvärldsanalysen att Betsson AB har flera starka konkurrens-

fördelar genom vilka Betsson växer. Den främsta konkurrensfördelen Betsson har är 

marknadsföringen genom sin affiliateverksamhet och det är mycket tack vare denna 

som bolaget har lyckats växa i en snabbare takt än marknaden. En annan stark konkur-

rensfördel är att Betsson har mycket goda finansiella medel som ger ökade förutsätt-

ningar till tillväxt genom förvärv.  

Deras goda kundlojalitet och sitt starka varumärke används främst för att behålla ställ-

ningen som ett av de ledande internetspelföretagen i Norden. Att kunden skall känna 

sig trygg vid användandet av hemsidan är dessutom en viktig aspekt för att behålla 

kunder. Denna trygghet uppnås genom förtroendeingivande betalningsmetoder samt 

en god kundtjänst.  

Utsikterna för Betssons de kommande åren tyder på en fortsatt stark utveckling med 

snabbare tillväxt än marknaden, genom främst lansering på nya marknader och spel. 

Att utvidga sig på den Europeiska marknaden skulle innebära en kraftig ökning i tillväxt 

och därmed öka aktievärdet avsevärt. Med internationella förvärv kan lönsamma ex-

panderingar på nya marknader ske genom att dra nytta av redan etablerade varumär-

ken.      

Betsson har stark ställning på internetspelmarknaden med starka konkurrensfördelar 

för att både behålla kunder och växa på marknaden. Dessutom visar bolaget på starka 

finansiella medel och samtliga värderingsmodeller, oberoende av de olika tillväxtsatser 

vi använt, visar på att aktien är undervärderad med stor marginal, vilket indikerar på 

köpläge för Betssonaktien i ett femårsperspektiv. Dock påverkar de legala aspekterna 

bolaget och en åtstramning inom detta kan ha stor negativ påverkan för bolaget. Där-

med ligger risken i att investera i Betsson främst i de legala aspekterna och vår slutsats 

är därför att eftersom varje enskild investerare har olika grad av riskaversion så är det 

upp till den individuella investeraren att bedöma huruvida risken är för stor. 
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7 Kritik och fortsatta studier 

I och med att Betsson uppvisar goda finansiella resultat och tycks ha en bra förutsätt-

ning för ökad tillväxt bör man ändå se potentialen med ett kritiskt öga. Dess historiska 

tillväxt är förvisso stark men i relation till ett bolag i hög tillväxtfas är det inte ovanligt 

med fördubblingar av finansiella resultat. Trots att de aktivt jobbar med sin affiliate 

verksamhet är det inte en långsiktig konkurrensfördel då denna verksamhet relativt 

enkelt kan appliceras av andra bolag. Att de har ett starkt varumärke i Norden råder 

det inget tvivel om men på den europeiska marknaden är de fortfarande en liten aktör 

och frågan är hur väl en expandering kommer påverka varumärket. Även den finansiel-

la analysen är känslig då små förändringar kan leda till stora skillnader i resultatet, vil-

ket också bör vägas in.    

För fortsatta studier inom området för onlinespelbolag och värdering kan det därför 

vara intressant att gå djupare in på hur ett utlandsförvärv i Sydeuropa ska genomföras 

samt dess påverkan. Inom de legala aspekterna är det en marknad under förändring, 

nya lagförslag och bestämmelser ligger runt hörnet och det finns därför möjligheter att 

studera denna faktor på djupet. Betsson har även öppnat en butik i Stockholm som 

ännu ligger i startgroparna i väntan på en lagförändring. Om den konventionella spel-

marknaden i Sverige skulle släppas fri är det av stort intresse att fördjupa sig kring ut-

vecklingen av denna marknad.   
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9 Appendix 

9.1 Frågeformulär Betsson 

Kontrollfrågor  

Företag? 

Namn på intervjuperson(OK att vara anonym om så önskas)?    

 Position/ansvar?       

Arbetssyssla?    

Erfarenhet av spelmarknaden?   

Hur länge har du jobbat där? 

Frågeformulär 

1. Eftersom Betsson förväntar sig ett internetanvändande som ökar med 10% per år inom 

EU, vad motsvarar den ökningen i vinstutveckling för företaget?  

2. Vad innebär en liberalisering av internetspelmarknaden i USA för Betsson? Hur stor be-

räknas marknaden vara? Vilka marknadsandelar är rimliga för Betsson?  

3. För hur lång tid framöver förväntar Ni er en hög tillväxt på internetspelmarknaden och 

hur stor förväntas denna tillväxt vara? Vilka krav ställer era kunder av er och hur till-

mötesgår ni sådana krav?  

4. Ser ni marknadsföring som en kostnad eller investering?  

5. Vad är en rimlig tillväxt för Betsson när tiderna för hög tillväxt är över? 

6. Hur ser tillströmningen ut från konventionellt spelande till internetspelande  

idag/framtid? 

7. Hur stor beräknas den totala spelmarknaden i Europa vara och hur stor andel beräknas 

Betsson inneha?  

-Hur skall ni gå tillväga för att behålla/erövra dessa marknadsandelar?  

8. Vilka anser ni vara Betssons närmaste konkurrenter och inom vilka spelområden kon-

kurrerar dessa? Vad är era konkurrensfördelar inom såväl poker, kasino, sportbetting? 

- Hur lockar ni kunder till er inom kasinoverksamheten?  

- Vad ser ni som era konkurrensbrister?  

9.  Ni beskriver i utdelningspolicyn att 70-75% av omsättningen skall delas ut om en pas-

sande kapitalstruktur bibehålls, vad menar ni en passande kapitalstruktur? Hur ser era 

marginaler ut för såväl kasino, poker och sport betting? Hur viktiga är marginalerna för 

er tillväxt? 

- Vilka ägartyper utgör Betssons ägare av , långsiktig/kortsiktig?  

10. Rent konkurrensmässigt varför väljer folk att spela på Betsson, hur gör ni för att attra-

hera nya och behålla befintliga kunder? Hur stor del av omsättningen kommer från af-

filiateverksamheten och hur viktig är denna för Betsson och för branschen i övrigt?  
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11. Hurdan är risken att nya aktörer etablerar sig på marknaden och vad skulle det innebä-

ra för tillväxten?  

12. Nya lagförslaget om att avskaffa monopolet på sportspel i Sverige;  förväntas detta 

träda ikraft?  Hur ser en sådan förändring ut för Betssons omsättning? 

13. Om eran spelbutik Shopsson blir tillåten att bedrivas hur kommer det påverka er om-

sättning och strategi, kommer ni att satsa mycket på fysiska butiker?  

14. Finns det några ytterligare lagförslag både positiva och negativa bland de länder ni ör 

verksamma?  

15.  För Betssons del hur viktigt är det att bibehålla ”stora” yrkesspelare? 

16. Hur ser flödet på nya spelare ut och den allmänna attityden till bra spel?  

17. Utöver rakeback finns det exempel på erbjudanden spelsidorna erbjuder en spelare, 

exempelvis sponsring?  

9.1.1 Frågeformulär Aktieanalytikerna 

Kontrollfrågor  

Företag: ? 

Namn på intervjuperson(OK att vara anonym om så önskas)? 

Position/ansvar?  

Arbetssyssla? 

Erfarenhet av spelmarknaden? 

Frågor 

 

1. Eftersom Betsson förväntar sig ett internetanvändande som ökar med 10% per år inom 

EU, vad motsvarar den ökningen i vinstutveckling för företaget? 

- Vad baseras det på? 

2. För hur lång tid framöver förväntar Ni er en hög tillväxt på internetspelmarknaden och 

hur stor förväntas denna tillväxt vara?  

3. Vad är en rimlig tillväxt för Betsson när tiderna för hög tillväxt är över?  

4. Hur ser aktieflödet ut och vad bygger denna på, fördelning mellan lågriskaktie kontra 

starka förväntningar/rapporter? 

5. Hur stor beräknas den totala spelmarknaden i Europa vara och hur stor andel beräknas 

Betsson inneha?  

-Hur ser ni på onlinespelens tillväxt i Europa och Betssons framtida marknadsandel? 

-Hur Betsson gå tillväga för att behålla/erövra dessa marknadsandelar?  

-Betssons närmaste konkurrenter och inom vilka spelområden konkurrerar des  

6. Betsson beskriver i utdelningspolicyn att 70-75% av omsättningen skall delas ut om en 

passande kapitalstruktur bibehålls, vad menar de med en passande kapitalstruktur? 
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Hur viktiga är marginalerna hos Betsson för deras tillväxt? Är det bra att det är skuld-

fritt? 

- Hur ser ni på ägarna ut i Betsson?  

7. Hurdan är risken att nya aktörer etablerar sig på marknaden hur skulle den påverka 

Betssons tillväxt?   

8. Om Shopsson tillåts att bedriva spelverksamhet hur kommer det påverka Betssons om-

sättning och strategi, kommer de att satsa mycket på fysiska butiker?  

9. Finns det några ytterligare lagförslag både positiva och negativa bland de länder Bets-

son är verksamma i?  

10. Nya lagförslaget om att avskaffa monopolet på sportspel i Sverige;  förväntas detta 

träda ikraft?  Hur ser en sådan förändring ut för Betssons omsättning? 

9.1.2 Frågeformulär Pokerspelare 

Kontrollfrågor  

Namn på intervjuperson(OK att vara anonym om så önskas):    

Erfarenhet av spelmarknaden:    

Hur länge har du spelat? 

 

1. Vilka krav ställer man som professionell yrkesspelare hos sin spelsida och vilken påver-

kan har en sådan spelare? 

2. Hur fungerar detta med rakeback, hur ser marginalerna ut för spelsidan, gentemot 

spelare-affiliate-nätverk? 

3. Ur din synpunkt vad har de olika sidorna för konkurrensmedel? 

4. För Betssons del hur viktigt är det att bibehålla ”stora” yrkesspelare? 

5. Hur ser flödet på nya spelare ut och den allmänna attityden till bra spel? 

6. Utöver rakeback finns det exempel på erbjudanden spelsidorna erbjuder en spelare, 

exempelvis sponsring? 

7. Hur viktig är affiliateverksamheten hos spelbolagen? 

8. Vilken är uppfattningen hur spelbolagen lockar sina kasinokunder till sig?  

9. Vad innebär en liberalisering av internetspelmarknaden i USA för Betsson? Hur stor be-

räknas marknaden vara? Vilka marknadsandelar är rimliga för Betsson? 

10. Vilka anser ni vara Betssons närmaste konkurrenter och inom vilka spelområden kon-

kurrerar dessa? 

11. Rent konkurrensmässigt varför väljer folk att spela på Betsson, vad gör de för att attra-

hera nya och behålla befintliga kunder? 

12. Hurdan är risken att nya aktörer etablerar sig på marknaden och vad skulle det innebä-

ra för tillväxten? 

13. Vilka konkurrensnackdelar skulle du säga Betsson har? 
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9.1.3 Frågeformulär Svenska Spel 

Kontrollfrågor  

Företag? 

Namn på intervjuperson(OK att vara anonym om så önskas)?  

Position/ansvar? 

Arbetssyssla?    

Erfarenhet av spelmarknaden? 

Hur länge har du jobbat där? 

 

 

1. För hur lång tid framöver förväntar Ni er en hög tillväxt på internetspelmarknaden och 

hur stor förväntas denna tillväxt vara?  

2. Vad är en rimlig tillväxt för Svenska Spel när tiderna för hög tillväxt är över?  

3. Hur ser tillströmningen ut från konventionellt spelande till internetspelande ut  

idag/framtid? 

4. Vid en licensreglering på till exempel den franska marknaden skulle Svenska spel kunna 

tänka sig att etablera sig utomlands? 

5. Hur stor del har ni av onlinespelmarknaden idag?  

6. Hur stor beräknas den totala spelmarknaden i Sverige vara och hur stor andel beräknas 

Svenska spel inneha?  

-Hur ser ni på onlinespelens tillväxt i Europa och Svenska spels framtida marknadsan-

del?  

7. Vilka anser ni vara Svenska Spels närmaste konkurrenter vara och inom vilka spelom-

råden konkurrerar dessa? 

8. Vad är era konkurrensfördelar inom såväl poker, och sportbetting? 

9. Vad ser ni som era konkurrensbrister? 

10. Rent konkurrensmässigt varför väljer folk att spela på Svenska spel, hur gör ni för att 

attrahera nya och behålla befintliga kunder?  

11. Hurdan är risken att nya aktörer etablerar sig på marknaden och vad skulle det innebä-

ra för eran tillväxt? 

12. Efterson internetspel växer alltmer hur påverkar det er omsättning ute i butikerna?  

13. Vilka krav ställer kunderna hos Svenska spel? 

14. Har ni i åtanke att starta kasinoverksamhet online? 

15. Vilka krav ställer era kunder av er och hur tillmötesgår ni sådana krav? 

16. Nya lagförslaget om att avskaffa monopolet på sportspel i Sverige;  förväntas detta 

träda ikraft?  Hur ser en sådan förändring ut för Svenska spels omsättning? 
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17. Om Shopsson, Betssons första egna spelbutik i Stockholm tillåts att bedriva spelverk-

samhet hur kommer det påverka er omsättning och strategi, kommer ni att satsa 

mycket på fysiska butiker? 

18. Finns det några ytterligare lagförslag både positiva och negativa vad gäller regleringen 

på spelmarknaden? 

19. Andra spelbolag erbjuder spelarna så kallad rakeback och hur svarar ni för en sådan 

strategi för att locka till er kunder? 

20. Hur fördelar sig er omsättning på de olika spelen ni erbjuder? 

21. Vilka krav ställer era kunder av er och hur tillmötesgår ni sådana krav? 

22. Hur ser flödet på nya spelare ut och den allmänna attityden till bra spel? 

23. Utöver rakeback finns det exempel på erbjudanden spelsidorna erbjuder en spelare, 

exempelvis sponsring? 

9.2  Finansiell Analys 

Year 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 
EBIT 276604 189863 59729 40609 15031 1949 308 
Tax 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 30,00% 30,00%   
Dep. 20628 12309 15918 10442 14472 11976 11928 
Current Assets 685767 427853 177796 148579 72235 72145 69512 
Current Liabilities 423934 219912 100260 75191 40774 35838 34839 
Fixed Assets 462684 415752 414756 424822 77823 47890 43521 
FCFF 182577,8 61277,85 78578,55 -339905 -93,3 7337,3   
                
Interest Expence 182 40 2946 236 1018 1348 2377 
tax 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 30,00% 30,00%   
Short Term Debt 423934 219912 100260 75191 40774 35838 34839 
Long Term Debt 4310 227 975 24080 7525 5540 3007 
Cash & Cash equivalent 373223 232680 9589 19850 19847 31807 31040 
FCFE 249966,9 -42947,15 88004,85 -289161 18075,1 9158,7 4429 

Utveckling av fria kassaflöden 
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  Betsson Unibet 
Antal aktier 39243720 28241092 
Årets resultat 267278 107181,62 
Vinst per aktie 6,81072029 3,79523639 
Aktiepris 68,5 103 

P/E 10,06 27,14 
Eget kapital 720207 1230285,16 
Räntabilitet på eget ka-
pital 37,11% 8,71% 
Totalt kapital 1148451 2778620,26 
Räntabilitet tot. Kapital 23,27% 3,857% 
Marknadsvärde 2688194820 2908832476 
Omsättning 828068000 1374077900 

P/S 3,25 2,12 

 

År 2009 2010 2011 2012-~ 
Tillväxt 26% 17% 10% 5% 
          
  FCFF FCFE DDM   
Värde 4677377,525 6403788,194     

Värde per aktie 119,1879242 163,1799481 130,6546   
Dagens Aktievärde 84,5 84,5 84,5   

Avvikelse 41,051% 93,112% 54,621%   

Tillväxt enligt Anonym 

 

År 2009 2010 2011 2012-~ 
Tillväxt 15% 15% 15% 5% 
          
  FCFF FCFE DDM   
Värde 5002426,853 6848812,577     

Värde per aktie 127,470761 174,5199634 139,7343   
Dagens Aktievärde 84,5 84,5 84,5   

Avvikelse 50,853% 106,533% 65,366%   

Tillväxt enligt Myslinski, Bergström 

 

 

 

 

 


