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SAMMANFATTNING 
 
Uppsatsen syftar till att besvara vilka de värdedrivande faktorerna är inom 
onlinespelbranschen, samt att undersöka om onlinespelbolagen är övervärderade. Den 
empiriska studien omfattar tre bolag; Sportingbet, Betandwin och Unibet. Avgränsningen 
till dessa bolag motiveras med att de är vägledande företag som bra skildrar utvecklingen 
och därmed får representera branschen. 
 
Det är framförallt två parametrar som författarna finner extra viktiga för att skapa värde i 
onlinespelbolag, det är spelöverskott och antalet aktiva kunder. För att jämföra bolag inom 
onlinespelbranschen har författarna därför komponerat två nya relativvärderingsmått; 
Price/Gross Profit och Price/Active Customer.  Detta för att få en bättre insikt i hur 
företagen är värderade relativt varandra.  
 
Kassaflödesvärderingen implicerar att Sportingbet är undervärderat med 14 procent, medan 
Betandwin och Unibet är övervärderade med 10 respektive 29 procent gentemot 
marknaden. Värderingen styrks av den med egenkomponerade mått utförda 
relativvärderingen. 
 
Uppsatsens slutsats är att man inte kan generalisera och säga att onlinespelbolagen överlag 
är övervärderade, då Sportingbet är undervärderat medan Betandwin och Unibet är 
övervärderade. Det som kan konstateras är att bolagen är högt värderade jämfört med andra 
branscher, vilket inte är konstigt med tanke på hur mycket branschen har vuxit samt att 
förväntningarna på bolagen är höga. 
  
Sökord: Onlinespelbolag, värdedrivare, DCF-värdering, relativvärdering, Unibet, 
Sportingbet, Betandwin, spelöverskott. 
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1 Inledning 
I följande kapitel ger författarna först en bakgrund till uppsatsen, varefter onlinespelbranschen 
beskrivs kort. Bakgrunden mynnar ut i en problemdiskussion, problemformulering och syfte. 
Vidare redogörs för uppsatsens avgränsningar samt disposition. 

1.1 Bakgrund  
När finansanalytiker ska värdera en aktie använder de sig av olika värderingsmodeller. Det 
finns ett antal olika modeller, de vanligaste är kassaflödesmodeller och 
relativvärderingsmodeller. Kassaflödesmodeller bygger på framtida förväntade kassaflöden 
och relativvärderingsmodeller värderar aktier genom att använda sig av olika multiplar. 1 
 
Det är av intresse att titta närmare på några av värderingsmodellerna och se vilken eller 
vilka som bäst lämpar sig för onlinespelbranschen. Vilken modell ger mest korrekt 
värdering och räcker det att använda sig av en modell eller krävs det flera modeller? I en ny 
bransch som onlinespelbranschen kanske det också krävs användning av nya multiplar 
specifika för internet- och spelbolag.  
 
Värderingsmodellerna bygger på indata vilka avgör den slutgiltiga värderingen. Indata 
bygger på underliggande analys som därför är viktig att lägga krut på. Den underliggande 
analysen består i sin tur av två delar, extern och intern analys. Den externa bygger på 
makrofaktorer och branschanalys medan den interna bygger på mikrofaktorer som det 
kritiska kapitalet.2 
 
Onlinespel är en ny marknad som bara funnits sedan slutet av nittiotalet. Trots det är det få 
som undgått de snabbt expanderande onlinespelbolagen. De höga förväntningarna på 
tillväxt i branschen har fått börskurserna att stiga kraftigt de senaste åren. Nya bolag växer 
fram och de befintliga expanderar. Inträdesbarriärerna är nästintill obefintliga vilket leder 
till att nya företag lätt kommer in på en marknad som fortfarande är ny och outforskad.3 
 
I början på september 2005 fick branschen en kalldusch när det största onlinepokerföretaget 
Partygaming varnade för en svagare utveckling. Efter detta har flera bolag misslyckats med 
att leva upp till marknadens förväntningar vilket lett till fallande börskurser. Storägare har 
redan börjat ta hem vinsterna i många av dessa företag, till exempel har grundarna av 
svenska Unibet sålt av stora aktieposter.4 
 
Vadslagningsmarknaden är utsatt för hård priskonkurrens och tjänsterna är likartade. 
Internet gör det enkelt för spelarna att jämföra priser och villkor. Alla spelbolag kan inte 
fortsätta växa utan någon form av konsolidering måste komma att ske.5 

                                                
1 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.103 
2 Pindyck Rubinfeld, (2001) s.547 
3 Dagens industri, 2005-10-05 
4 Ibid, 2005-09-19 
5 Ibid, 2005-10-05 
11 Bilaga 4 
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1.2 Kort om onlinespelbranschen  
Onlinespelbranschen beräknas 2005 omsätta 70 miljarder kronor11 vilket kan jämföras med 
den totala spelmarknaden som 2005 omsätter 3500 miljarder kronor12. Det finns idag över 
2000 onlinespelsidor. Vanligtvis har en onlinespelsida fyra kategorier av spel; Kasino, 
poker, sportspel och lotto13. På sidorna kan spelare registrera sina konton och därmed delta 
i de olika spelformerna. De största onlinespelbolagen listas i bilaga 3.  
 
Intäkterna hos onlinespelföretagen skiljer sig åt mellan de olika spelformerna. Vid sportspel 
sätter bolagen oddsen så att de minimerar sin marknadsrisk och kan behålla en andel av 
insatserna (spelöverskott), medan en större del (vanligtvis runt 90 procent) går tillbaka till 
spelarna i form av vinster. Vid pokerspel tar bolagen en avgift från varje hand som spelas 
medan själva spelet bedrivs av de inblandade spelarna. Bolagen tar därmed ingen 
marknadsrisk. Vid kasinospel råder kända sannolikhetsförhållanden och bolagen kan 
bestämma sin bruttomarginal på lång sikt helt utan marknadsrisk.14 
 
Spel på sport har hittills varit den starkaste drivkraften på marknaden och stod 2004 för 
cirka 40 procent av omsättningen15. Av de olika spelformerna är poker den som har visat 
den snabbaste tillväxten under 2004.16 

1.3 Problemdiskussion 
Det är av intresse att se vad det är som driver värdet hos företag i onlinespelbranschen och 
vilka av dessa värdedrivande faktorer som gör branschen unik. Är bolag inom 
onlinespelbranschen övervärderade? Kan analytikernas prognoser förklaras med hjälp av 
framtida kassaflöden och vinster enligt kassaflödesmodell, eller finns det någon annan typ 
av värderingsmodell som är bättre anpassad till onlinespelbolag? 
 
Det är även av stor vikt att undersöka historiska värden och se om det går att, trots att 
branschen inte är mogen än, hitta några trender. Genom detta ges en ökad förståelse om 
vilka kritiska faktorer som påverkar branschen. 
 
Uppsatsen riktar sig främst till aktieägare, potentiella investerare och allmänt intresserade 
av onlinespelbolag som vill veta vad som driver värde i denna bransch och vad dagens 
värdering bygger på.  

1.3.1 Problemformulering 
• Vad driver värde i onlinespelbranschen? 
• Är onlinespelbolagen övervärderade? 

1.4 Syfte 
Uppsatsens främsta syfte att värdera utvalda bolag inom onlinespelbranschen och 
undersöka vad som driver värdet i dessa bolag.  
 
Ett delsyfte är också är att undersöka om marknadens värderingar i dagsläget är rimliga 
eller om onlinespelbolagen är övervärderade. Går dagens börskurser att motivera med 
framtida kassaflöden och vinster? 

                                                
12 Dagens industri, 2005-10-05 
13 http://casinocitypress.com/onlinegaming/onlinegamingdirectory/, 2005-11-06 
14 Dagens Industri, 2005-10-05 
15 Unibets årsredovisning 2004, http://www.n3prenor.se/_kunder/Unibet.pdf, 2005-11-06 
16 Lotteriinspektionen, diareie nr 105-2005, 2005-02-15 
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1.5 Avgränsningar 
Uppsatsen syftar till att analysera bolag i onlinespelbranschen. En avgränsning görs till tre 
bolag; Unibet, Betandwin och Sportingbet. Tanken bakom urvalet är att de är vägledande 
företag som bra skildrar utvecklingen och därmed får representera branschen. Samtliga tre 
är börsnoterade och renodlade onlinespelbolag och tillhör de största i branschen.17 
 
Värderingar görs per det datum den senaste rapporten publicerats. Detta innebär att 
värdering för Unibet och Betandwin görs per den 30 september 2005 då deras Q3 rapport 
publicerades. Värdering av Sportingbet görs per den 31 juli 2005 då deras senaste 
årsredovisning publicerades.  

1.6 Fortsatt disposition  
Resterande delen av uppsatsen är uppdelad i följande kapitel.  
 

• I teorikapitlet presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
uppsatsens kvantitativa del. Här förklaras de bakomliggande faktorerna i de 
värderingsmodeller som används i uppsatsen och varför författarna har valt just 
dessa. I detta kapitel beskrivs även modeller för bransch- och konkurrentanalys.  

• I metodkapitlet går uppsatsen in på den kunskapssyn, angreppssätt och metoder 
som valts.  

• I empiri/analyskapitlet beskrivs de utvalda aktörerna med bransch- och 
konkurrentanalys. Här specificeras vilka värdedrivande faktorer som är unika för 
onlinespelbranschen. I kapitlet presenteras också uträkningar av värderingarna.  

• I nästföljande kapitel presenteras de slutsatser som författarna kommit fram till 
samt även självkritik och förslag till vidare forskning. 

 

                                                
17 Dagens Industri, 2005-10-05 
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2 Teori 
I detta kapitel presenteras ett axplock av de värderingsmodeller som kan tänkas användas 
vid värdering av onlinespelbolag. Vidare i kapitlet presenteras de olika komponenterna och 
antaganden som krävs för dessa modeller. Sedan beskrivs de modeller som används för 
bransch- och konkurrentanalys. Avslutningsvis presenteras de modeller författarna anser 
bäst lämpar sig för denna typ av värdering, grundat på tidigare forskning i ämnet. 

2.1 Kassaflödesmodeller 
Vid värdering av företag är en dominerande teknik diskontering av framtida kassaflöden. 
Värdet av ett företag enligt kassaflödesmodellen drivs av förmågan att generera kassaflöden 
på lång sikt. Detta innebär att man tittar på de framtida kassaflödena och diskonterar dem 
med en vald diskonteringsränta. Detta för att idag få veta vad det är värt att få dessa 
kassaflöden i all evighet. Det finns ett antal olika kassaflödesmodeller varav uppsatsen tar 
upp några av de vanligaste. De olika modellerna har olika typer av kassaflöden med olika 
risk, och därmed även olika diskonteringsräntor. De olika modellerna förväntas dock ge 
samma värde givet samma antaganden.18 

2.1.1 Cash Flow to Equity  
Cash Flow to Equity (CFE) visar att värdet av företaget är lika med nuvärdet av framtida 
kassaflöden till eget kapital, diskonterat med avkastningskravet på eget kapital.19 Modellen 
används när finansiella beslut inte kan särskiljas från operationella, vilket är fallet vid 
värdering av finansiella institutioner.20 

2.1.2 Dividend Discount Model  
Dividend Discount Model (DDM) visar att värdet av företaget är lika med utdelningen delat 
med diskonteringsräntan minus tillväxten. DDM är en korrekt modell givet de antaganden 
som måste göras, som till exempel att diskonteringsräntan är större än tillväxten.   
Utdelningsmodellen är dock inte ett praktiskt tillvägagångssätt för att prognostisera värdet 
för företaget på grund av att aktieägarnas krav är på det totala egna kapitalet. Företaget bör 
vidare skapa värde åt alla som har krav på företaget (dvs. inklusive långivare).21 

2.1.3 Economic Value Added  
 
        

! 

EVA = NetOperatingProfitAfterTaxes" Capital #TheCostofCapital[ ] 22 
 
Economic Value Added (EVATM) är rörelsevinst minus alternativkostnaden23 för kapitalet. 
Detta är ett mått utvecklat och registrerat av Stern Stewart & Co24. EVA är synonymt med 
Economic Profit. Tanken bakom EVA är att måttet ska avspegla hur mycket värde som 
skapas i bolaget för aktieägarna. Genom att införa detta mått ska ledningen i företagen 
tvingas tänka mer på att skapa värde åt aktieägarna. EVA säger att investering bara ska 
göras när avkastningen är större än kapitalkostnaden. Den största nackdelen med EVA är 
                                                
18 http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0549-E.pdf, 2005-11-17 
19 Ibid, 2005-11-16 
20 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.128 
21 Brealey, Myers, (2003) s.64 
22 http://www.eva.com/evaabout/whatis.php, 2005-11-16 
23 alternativkostnad = den kostnad som uppstår om resurser inte investeras till högsta avkastning 
24 http://www.sternstewart.com/, 2005-11-16 
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att den inte involverar prognoser av framtida kassaflöden. EVA är istället beroende av 
nuvarande vinstnivå. Detta gör att projekt som ger pengar snabbt tillbaka premieras medan 
projekt som ger avkastning långt fram i tiden straffas.25 

2.1.4 Adjusted Present Value  
Adjusted Present Value (APV) modellen antar att värdet av skulder och eget kapital är lika 
med värdet av företaget helt finansierat av eget kapital plus värdet av skatteskölden. Denna 
modell antyder att företagets kapitalstruktur inte påverkar företagets värde. Det är endast 
marknadsstörningar som skatter och finansiell stress som påverkar värdet. APV tillåter 
separat värdering av företagets rörelse och finansiering, och är fördelaktig att använda vid 
värdering av företag som planerar att ändra kapitalstruktur.26 

2.1.5 Discounted free Cash Flow  
Discounted free Cash Flow modell (DCF) visar att värdet av företaget (V) är lika med 
framtida fria kassaflöden (FCF) diskonterade med WACC.27 
 

! 

V =
FCF

t+1

WACC  
 
Kassaflödena som diskonteras i denna modell kallas fria kassaflöden (FCF), eftersom det är 
fritt att återinvestera i projekt och tillgångar. För att ta fram FCF utgår man från EBIT28, 
vilken fås genom att återlägga ränte- och skattekostnader till vinsten. Sedan dras 
rörelserelaterade skatter av och då erhålles NOPLAT29. Till detta adderas avskrivningar 
varefter investeringar och ökning i rörelsekapital dras av.  
 
  Earnings before interest and taxes (EBIT) 
- Skatt på EBIT 
= Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (NOPLAT) 
+ Avskrivningar 
+/- Förändringar i rörelsekapital 
+/- Nettoförändringar i anläggningstillgångar 
= Fritt Kassaflöde 
 
Dessa steg kan även sammanfattas enligt följande formel30: 
 

! 

FCF = NOPLAT " NetInvestment  
 

Vilket i sin tur kan skrivas som: 
 

! 

FCF = NOPLAT " 1#
g

ROIC

$ 

% 
& 

' 

( 
) 
 

 
g = evig tillväxt för NOPLAT, ROIC = Return On Invested Capital 

 

                                                
25 Brealey, Myers, (2003) s.322  
26 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s. 124 
27 WACC = Weighted Average Cost of Capital  
28 EBIT = Earnings before interest and taxes 
29 NOPLAT = Net Operating Profit Less Adjusted Taxes 
30 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.164 
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ROIC uttrycker avkastningen på det investerade kapitalet som hör till rörelsen. 
  

! 

ROIC =
NOPLAT

InvestedCapital 31 
 
Det fria kassaflödet definieras som det som blir kvar av NOPLAT efter återinvesteringar 
(återinvesteringsgrad = g/ROIC) 
 
För att räkna ut värdet på ett företag krävs prognoser på framtida fria kassaflöden. Dessa 
diskonteras med det genomsnittligga avkastningskravet (WACC). En svårighet med 
modellen är att göra prognoserna. Vid prognostisering av kassaflöden tittar man först på 
historiska värdena. Med utgångspunkt i dessa skapas prognosvärden för en viss framtida 
tidsperiod. När prognosvärdena har nått en stabil nivå räknas ett slutvärde fram. 
Prognostiseringarna görs inte på alla individuella faktorer, utan går istället ut på att estimera 
kvoter för framtiden. 
 
I Koller Goedheart och Wessels bok Valuation beskrivs en kassaflödesmodell med tvåstegs 
slutvärde. Modellen bygger på att tillväxten är högre under en period för att sedan avta32 
och är lämplig vid värdering av nyetablerade bolag med hög tillväxt. 33 
 
En tvåstegsmodell innehåller en explicit prognostiseringsperiod för tillväxten under de 
första åren. Sen kommer steg 1 med en prognosperiod med fast tillväxt under ett antal år. 
 

Steg 1   

 

! 

CV =

NOPLATt+1 1"
ga

RONICa

# 

$ 
% 

& 

' 
( 

WACC " ga

) 

* 

+ 
+ 
+ 
+ 

, 

- 

. 

. 

. 

. 

1"
1+ ga

1+WACC

# 

$ 
% 

& 

' 
( 
N) 

* 
+ 

, 

- 
. 

36 
 
n = antal år för steg 1, ga = tillväxttakt steg 1, ROICa = ROIC för steg 1 
 
Tillväxten avtar sedan för att under steg 2, under evig framtid, ligga på konstant lägre nivå. 
 

Steg 2  

      

! 

+

NOPLATt+1 1+ ga( )
N
1"

gb

RONICb

# 

$ 
% 

& 

' 
( 

WACC " gb( ) 1+WACC( )
N

) 

* 

+ 
+ 
+ 
+ 

, 

- 

. 

. 

. 

. 
37 

 
n = antal år för steg 2, gb = tillväxttakt steg 2, ROICb = ROIC för steg 2 
 

                                                
31 Ibid, s.61 
32 Ibid, s.292 
33 www.pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2005-11-17 
36 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.292 
37 Ibid, s.294 
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Summan av de diskonterade kassaflödena under den explicita prognosperioden, steg 1 och 
steg 2 är värdet på framtida kassaflöden. För att få fram det slutgiltiga värdet på företaget 
måste det justeras för de poster som inte ingår i företagets operationella verksamhet, till 
exempel finansiella tillgångar och långfristiga skulder. 38 

2.1.5.1 Värdedrivande faktorer i DCF 
Vad som driver värdet enligt denna värderingsmodell kan fås ur den förenklade så kallade 
”The Key Value Driver Formula”. Här indikeras förhållandet mellan tillväxt och 
avkastningen på investerat kapital.  
 

! 

V =

NOPLATt=1 " 1#
g

ROIC

$ 

% 
& 

' 

( 
) 

WACC # g  
 
Nyckelfaktorerna i formeln är ROIC och g, det vill säga avkastningen på investerat kapital 
samt tillväxten i omsättning. De två är tillsammans ett bra mått på hur effektivt ett bolag 
använder det kapital som investeras (g/ROIC = återinvesteringsgraden). Ett krav för att 
värde ska skapas i bolaget är att avkastningen på investerat kapital (ROIC) är större än 
kapitalkostnaden (WACC). Om detta uppfylls samtidigt som tillväxt råder skapas värde i 
företaget. 40 
 
Ett ytterligare viktigt mått enligt formeln är kapitalkostnaden (WACC). Denna är ingen 
värdedrivare i sig men ändå väl så viktig vid värderingsarbetet. WACC är den ränta som 
används vid diskonteringsarbetet av framtida kassaflöden och kan kort definieras som den 
vägda kapitalkostnaden för eget och lånat kapital.41  

2.1.5.2 Problem med DCF 
Ett problem med DCF-modellen är att skatta den vägda genomsnittliga kapitalkostnaden 
(WACC). För att räkna ut WACC behövs marknadsvärdet på företaget och för att räkna 
marknadsvärdet på företaget behövs WACC.  Detta löses med en datormodell som itererar 
WACC och marknadsvärde tills ”rätt” kapitalkostnad skapas.42 
 
Nackdelar med modellen är att fria kassaflöden är volatila och inte ger en bra bild över 
lönsamheten ett visst år. Stora investeringar påverkar kassaflödet negativt just det året, men 
genererar positiva kassflöden i framtiden. En i framtiden lönsam investering kan vara 
orsaken till ett i dag negativt kassaflöde.43 
 
DCF-modellen är känslig för vissa parametrar som till exempel betavärdet för aktien och 
tillväxttakten av FCF. Små ändringar i dessa parametrar kan leda till stora förändringar i 
riktkursen. Detta kommer att beskrivas närmare i känslighetsanalysen.44 

                                                
38 Ibid, s.106 
40 Ibid, s.137 
41 Ibid, s.298 
42 Ibid, s.300 
43 Ibid, s.619 
44 Ibid, s.362 
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2.2 Relativvärdering 
Relativvärdering innebär att ett värde jämförs med marknadsvärdet på likvärdiga eller 
jämförbara produkter på marknaden. Det finns en mängd olika relativvärderingsmått, nedan 
presenteras några av dem.  

2.2.1 Price-Earnings  
 

! 

P / E =
stockprice

earnings / share 45 
 
Price-Earnings (P/E) kvoten säger hur mycket en investerare är beredd att betala för 
vinsten. Ett högt P/E brukar betyda att man anser att det finns goda utsikter för tillväxt eller 
att vinsten är så pass säker att man betalar extra för just säkerheten. P/E-värdering kan med 
fördel användas när man ska värdera företag som inte är på börsen. Kan man hitta liknande 
bolag som handlas på börsen multipliceras det onoterade bolagets vinst med det noterade 
bolagets P/E och man får då en approximation på värdet. P/E är ett mått som inte fungerar 
för företag som inte visar vinst.46 

2.2.2 Price-Sales 
 

! 

P / S =
stockprice

EBITA  
 
Price-Sales (P/S) talar om hur mycket man är beredd att betala för försäljningen i bolaget. 
P/S är dock inte så bra för att förklara ett företags värde. P/S förutsätter framtida lika 
tillväxt och avkastning på nytt investerat kapital. Detta mått är användbart för företag som 
inte går med vinst, då det inte går att använda sig av P/E-tal.47  

2.2.3 Price-Book Value 
 

! 

P /BV
0

=
ROE " utde ln ingsratio

r # g( )  
 

Price-Book Value (P/BV) är marknadspriset på bolag i förhållande till det bokförda värdet. 
P/BV kan precis som P/S användas när ett företag går med förlust. En annan fördel med 
P/BV är att liknande företag ofta har liknande bokföring. P/BV kan därför vara bra vid 
undersökning om huruvida företagen är över eller under värderade. En nackdel med P/BV 
är att det inte blir så meningsfullt för företag med små fasta tillgångar.48 

                                                
45 Brealey, Myers. (2003) s.829 
46 Ibid, s.75 
47 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.385 
48 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2005-11-20 
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2.3 Andra komponenter 

2.3.1 Weighted Average Cost of Capital52 
Ett företag kan finansieras på två sätt, antingen genom eget kapital från aktieägarna eller 
genom att låna pengar. I båda fallen krävs företaget på avkastning. Den totala 
kapitalkostnaden för företaget beror på två saker; hur företagets kapitalstruktur ser ut och 
hur stor avkastningen är för skulder respektive eget kapital. Oftast är avkastningskravet från 
långivarna lägre än från aktieägarna. Det beror på det faktum att vid konkurs är långivarna 
prioriterade framför aktieägarna. Avkastningskravet till aktieägarna beräknas med hjälp av 
CAPM.53 

2.3.2 Capital Asset Pricing Model54 
Capital asset pricing model (CAPM) är en modell som visar relationen mellan risk och 
förväntad avkastning på en marknad i jämvikt. En placerare kräver större avkastning när 
risken ökar. I CAPM ingår den riskfria räntan, så när risken sätts till noll (β = 0) är den 
förväntade avkastningen lika med den riskfria räntan. Den riskfria räntan brukar antas vara 
samma som någon lång statsskuldsväxel (t ex 10 år). När β är 1 ska den förväntade 
avkastningen vara lika med marknadsavkastningen, Rm. Rm-Rf kallas riskpremie och är den 
kompensation investerare kräver för sin tagna risk. För att CAPM ska gälla krävs det att 
följande förhållanden gäller på marknaden56: 
 

• Investerarna har homogena förväntningar om tillgångens avkastning och risk.     
• Att alla investerare kan låna/investera obegränsat till en riskfri ränta. 
• Tillgångarna är likvida samt att det inte finns några transaktionskostnader.  

2.3.3 BETA 
Beta är det mått som visar förhållandet mellan aktien och marknadsportföljen, alltså vilken 
risk aktien har. En marknadsportfölj konstrueras genom att man väger samman en mängd 
aktier i en portfölj, till exempel ett generalindex. Om Beta är 1 följer aktien 
marknadsportföljen. Om beta är 2 rör sig aktien dubbelt så mycket som marknadsportföljen 
och om är beta 0,5 rör sig aktien hälften så mycket som marknadsportföljen. Faktorer som 
påverkar betavärdet hos ett företag är vilken industri företaget är verksamt i samt hur 
kapitalstrukturen ser ut. 57 För att räkna ut betavärdet för ett företag gör man en regression 
för att se hur företagets aktie rör sig i förhållande till marknaden. Regressionslinjens lutning 
blir då betavärdet. För att få fram det slutgiltiga betavärdet justerar man det med betavärdet 
för branschen.58 

                                                
52 Bilaga 2 
53 Pindyck, Rubinfeld, (2001) s.547 
54 Bilaga 2 
56 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2005-11-21 
57 Ibid, 2005-11-21 
58 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.313 
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2.4 Bransch- och konkurrentanalys 

2.4.1 Femkraftsmodellen59 
Femkraftsmodellen är en modell som används för att kartlägga marknadsläget. Modellen 
bedömer fem nyckelområden:  
 

• Inträdesbarriärer: Hur stora är skalfördelarna? Vad kostar den senaste 
teknologin? Är det svårt att upprätta distributionskanaler? Behövs det mycket 
kunskap? Kommer konkurrenter att försvåra nyetableringar? Politiska hinder? Hur 
viktig är differentiering? 

• Substitutvaror: Finns det perfekta substitut för produkten? Finns det andra 
substitut? Klarar sig kunderna helt utan den här varan? 

• Hur stor makt har kunderna: Finns det ett fåtal stora kunder? Finns det många 
små leverantörer? Är det billigt för kunderna att byta leverantörer? 

• Hur stor makt har leverantörerna: Motsatsen till hur stor makt kunderna har. 
• Konkurrentrivalitet: Rivaliteten blir hög om inträdesbarriärerna är låga, det finns 

många substitutvaror och uppköpare och leverantörer slåss om kontrollen.60 

2.4.2 SWOT-analys 
SWOT-analysen analyserar till skillnad från femkraftsmodellen det enskilda företaget 
istället för marknaden. Följande faktorer ingår: 
 

• Strength 
• Weakness  
• Opportunities 
• Threats  

 
SWOT-strategin används av företag för att stärka sin position på marknaden och öka sin 
konkurrentkraft. Den övre halvan av analysen beskriver nuläget och inre faktorer, medan 
den nedre halvan beskriver framtiden och yttre faktorer.61 

2.5 Tidigare forskning 
Tidigare forskning inom onlinespelbranschen har sökts utan resultat, vilket inte är helt 
förvånande då detta är en relativt ny och outforskad bransch. Däremot finns relevant 
tidigare forskning om värdering av företag med hög tillväxt samt om värdering av 
internetbolag. Forskningen anses av författarna vara tillämplig inom onlinespelbranschen 
som är av liknande karaktär, det vill säga en internetbaserad tillväxtbransch. Författarna har 
också tittat på vilka angreppssätt olika finansiella institut har haft vid värdering av bolag 
inom onlinespelbranschen. Genomgående har diskonterade fria kassaflöden använts. 
 
I ”Valuing internet companies: order v. chaos” diskuterar författaren Michael Patin problem 
vid värdering av internetbolag. Han tar upp tre traditionella angreppssätt för att värdera en 
tillgång; Kostnadsangreppssättet värderar med avseende på vad det skulle kosta att 
återskapa en tillgång. Detta sätt använts nästan aldrig för att värdera företag då det är svårt 
att skatta uppstartskostnaden för ett företag. Om man skulle lyckas med att starta en kopia 
skulle en sådan investering resultera i ett konkurrerande företag utan det ursprungliga 
företagets unika position.  Marknadsangreppssättet värderar en tillgång genom att titta på 

                                                
59 Bilaga 1 
60 http://www.marketingteacher.com/Lessons/lesson_fivefoces.htm, 2005-11-20 
61 http://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm, 2005-11-21 
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till vilket pris liknande/jämförbara tillgångar köps och säljs. Detta sätt är användbart då det 
genomförs många uppköp i samma bransch (tex. restaurangbranschen) men inte i mer unika 
branscher där antalet transaktioner är få. Inkomstangreppssätt undviker 
kostnadsangreppssättets irrelevanta resultat och marknadsangreppssättets brist på 
jämförbara data och värderar en tillgång baserat på prognostiserade intäkter och kostnader. 
Denna så kallade DCF metod kombinerad med bransch- och bolagsanalys är enligt Michael 
Patin det bästa angreppssättet för värdering av internetföretag. Detta sätt undviker de 
extrema topparna och dalarna vid internetvärdering.62  
 
Aswath Damodaran är i värderingssammanhang välkänd och respekterad. Han har skrivet 
en uppsjö av böcker om modeller för värdering av olika företag. Han har även en utförlig 
hemsida63 där olika värderingsmodeller beskrivs med fördelar och nackdelar. På denna sida 
presenteras även ett antal värderingar av olika företag. När Damodaran nyligen utförde en 
värdering av internetbolaget Google användes en DCF-modell.64 Även vid en värdering av 
Amazon.com användes en DCF-modell. Då Damodaran inte har värderat något 
onlinespelbolag får dessa värderingar av författarna anses vara en bra riktlinje för vilken 
värderingsmodell som bäst lämpar sig inom internet- och tillväxtföretag.  
 
Även Jens Lindberg vid Stockholm School of Business har gjort en värdering av 
Amazon.com. Vid sin värdering lät han sig influeras av Damodaran och använde sig av en 
liknande diskonterad kassaflödesmodell. Skillnaden mellan Lindbergs och Damodarans 
modell är att Lindbergs skalar bort vissa delar, som enligt Lindberg inte är lika väsentliga 
vid värdering. Lindbergs modell skattar inte lika många enskilda parametrar som 
Damodaran gör, utan bakar ihop dem och prognostiserar ett färre antal poster. Lindbergs 
motivering av valet att använda denna kassaflödesmodell är att Amazon.com är ett företag 
med hög tillväxt som inte tjänar några pengar men förväntas göra så i framtiden. 
Onlinespelbolagen har likväl hög tillväxt men tjänar till skillnad från Amazon.com pengar. 
Detta påverkar enligt författarna inte applicerbarheten av samma värderingsmodell på 
onlinespelbolag då även deras värdering i hög grad bygger på förväntad tillväxt i 
kassaflöden. 65 
 
I avhandlingen ”Valuing Customers” värderas företag med hög tillväxt genom en 
kundbaserad värderingsmodell. I avhandlingen tas svårigheterna upp med att värdera 
företag som i och med deras höga tillväxt ofta visar både negativa resultat och negativa 
kassaflöden. Detta gör att både P/E värdering och vanliga kassaflödesmodeller blir svåra att 
tillämpa. I avhandlingen rekommenderas att man på snabbväxande marknader istället ska 
använda sig av alternativa metoder för att se på tillväxt. Ett exempel som tas upp i Valuing 
Customers är att titta på kundtillväxten i företaget. Det anses vara viktigt för värdet att vara 
först på nya marknader och erövra kunder. Detta kom man fram till genom att göra 
regressioner på aktiepriset jämfört med nettoresultat vilket gav dålig signifikansnivå. Om 
regressionen däremot gjordes på aktiekursen gentemot antalet nya besökare på hemsidan 
och aktiepriset gentemot antalet besökare gavs en mycket högre signifikansnivå. 
Avhandlingen är gjord på företag under slutet av IT-bubblan.66 Även fast .com-bolagen inte 
tjänade några pengar, vilket bolag inom onlinespelbranschen gör, anser författarna att 
sådana kundbaserade värderingsmodeller kan vara tillämpbara och bidra till förståelse vid 
värdering av onlinespelbolag. 

                                                
62 Michael Patin “Journal of Internet law” volume 6, number 7, januari 2003 
63 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2005-11-28 
64 Ibid, 2005-11-28 
65 http://www.fek.su.se/kurser/VMA/documentation/Valuation%20of%20Amazon.doc, 2005-12-14 
66 http://e-commerce.mit.edu/papers/ERF/ERF155.pdf, 2005-11-26 



All-in i onlinespelbolagen? – värdering av spelbolag på Internet 
 
 
 
 

 16 

2.6 Valda modeller 
För värdering av onlinespelbranschen anser författarna att det bäst lämpar sig med en 
diskonterad kassaflödesmodell. Valet grundar sig på tidigare forskning och studier som 
gjorts inom internet- och tillväxtföretag, i brist på forskning inom den mer specifika 
onlinespelbranschen. Den kassaflödesmodell som behandlas i den kvantitativa delen är 
Discounted free Cash Flow (DCF) enligt Koller, Goedheart och Wessels bok Valuation. 
 
Som relativvärderingsmått används P/E tal. P/E är ett allmänt vedertaget 
relativvärderingsbegrepp som på ett mycket tydligt sätt visar hur mycket man betalar för en 
given vinst. P/E fungerar för de flesta företag som gör vinst och är lätt att relatera till. Valet 
att använda P/E görs för att få en bild över hur dessa företag är värderade, inte bara 
inbördes utan också jämfört med andra branscher. Detta görs för att se om 
onlinespelbranschen generellt kan anses vara högt eller lågt värderad. 
 
Som bransch- och konkurrentanalysmodeller passar både Porters femkraftsmodell och 
SWOT modellen. Modellerna ligger till grund för prognoserna inom DCF-värderingen. 

                                                
70 Thurén, (1996) s.19 
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3 Metod 
Målet med detta kapitel är att läsaren skall få en bra bild över de data som används i 
uppsatsen. Här beskrivs hur arbetet utvecklas och tillvägagångssätt för insamlande av 
kunskap och information inom området. 

3.1 Kunskapssyn/Angreppssätt 
Uppsatsen är i linje med det positivistiska synsättet som anser att människan har två källor 
till kunskap. Det man kan iaktta med sina sinnen och det man kan räkna ut med sin logik. 
Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapen och det centrala är absolut kunskap.70  
 
För att genomföra uppsatsen studeras och sållas bland lämplig litteratur för att sedan kunna 
applicera på undersökningen. Genom detta skapas en större förståelse inom ämnet för oss 
själva och för läsaren. En nödvändighet för att skapa förståelse kring värderingsmodellerna 
är ett större avsnitt av teoretisk karaktär. När en teoretisk grund har skapats utförs analysen. 
 
Uppsatsen har ett deduktivt angreppssätt, vilket innebär att utgångspunkt är de teorier och 
modeller som finns inom företagsvärdering. Med utgångspunkt från dessa utförs 
värderingar och antaganden.71 

3.2 Metodval 
Uppsatsen består dels av en kvalitativ och dels av en kvantitativ del. Eftersom 
onlinespelbranschen är ny och teorin mindre utvecklad krävs ett explorativt 
undersökningssyfte, vilket implicerar en kvalitativ metod.72 Detta för att skapa förståelse 
för de faktorer som ligger till grund för bolagens värdering. Här ges en förklaring till vilka 
modeller som författarna bäst anser lämpar sig, och varför, vid värdering av 
onlinespelbolag. Den kvantitativa delen av uppsatsen består av värdering av de tre bolagen. 
Här tillämpas de teorier och modeller som anses vara lämpliga vid värdering av 
onlinespelbolagen. 

3.3 Data 
Till grund för värderingarna och omvärldsanalysen i uppsatsen används sekundärdata i 
form av finansanalytisk litteratur, finansrelaterade hemsidor, akademiska tidskrifter, 
artiklar, samt årsredovisningar och kvartalsrapporter för valda bolag. Även primärdata 
används i form av ett anförande med efterföljande frågestund från Petter Nylander vid 
Stockholms Universitet. För att göra en bra DCF-värdering ställs höga krav på den 
information som används för att skapa prognoser över företagets framtida utveckling73. 
Detta kräver i sin tur god insikt i valda bolags verksamhet, konkurrenter, finansiella 
situation etc. Denna information har hämtats ur respektive bolags års- och 
kvartalsredovisningar. För Unibet har årsredovisningar för 2003 och 2004 samt 
kvartalsredovisningar för de tre första kvartalen 2005 använts. För Betandwin har 
årsredovisningar för 2000 till 2004 använts samt kvartalsrapporter för de tre första 
kvartalen 2005. För Sportingbet har årsredovisningar för 2003 och 2004, halvårsrapport för 
2005 samt årsredovisning för 2004/2005 använts. Att författarna använts sig av olika antal 
årsredovisningar för respektive bolag motiveras helt enkelt med graden av tillgänglighet. 

                                                
71 Thurén, (1996) s.25 
72 B. Gustavsson red.M.Sverke, (2004) s.24 
73 Copeland, Koller & Murrin, (2000) s.127 
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Författarna har med andra ord använt sig av de årsredovisningar som finns publicerade för 
respektive bolag. 
 
För att komplettera med mer objektiva uppgifter har information även hämtats från 
marknadsspecialister som Christiansen Capital Advisors74, Egaming rewiew75 och 
Damodaran76. Författarna har även tittat på tidigare relevanta uppsatser för att hitta lämplig 
litteratur.  

3.4 Datainsamlingsmetod 
Syftet med datainsamling är att samla information om onlinespelbranschen. Flera olika 
insamlingsmetoder har använts för att hitta relevant litteratur knutna till ämnet. För att få en 
överblick över teorin har tidigare uppsatser använts som en startpunkt. Ur dessa har 
information hämtats som relaterar till böcker och akademiska tidskrifter inom området. 
Databaser som Factiva och sökmotorer på internet som Google, Google-Scholar och Scirus 
har använts för att hitta akademiska tidskrifter, artiklar och böcker lämpade för uppsatsens 
syfte och problem. Vid sökning online har författarna använt sökord som: 
onlinespelbransch, Unibet, Sportingbet, Betandwin, diskonterade kassaflöden (DCF), 
internet valuation, online gaming industry med mera. Sökorden har även kombinerats på 
diverse sätt för att bredda sökningen. Författarna har även deltagit vid ett anförande av 
Unibet VD Petter Nylander med efterföljande frågestund. 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

3.5.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten är det som mäter tillförlitligheten i undersökningen. En hög reliabilitet 
innebär därför att forskare med hjälp av samma mätinstrument ska komma fram till samma 
resultat. Avvikelser i resultaten beror då istället på variationer i objektet som mäts och inte i 
mätinstrumentet. Vid värdering av undersökningsobjekten används en vanligt 
förekommande modell som är erkänd inom finansvärlden. De framtida kassaflödena som 
ingår i DCF värderingen är volatila, vilket betyder att små skillnader i antaganden ger stora 
förändringar på resultatet. Det är därför troligt att en liknande värdering utförd av någon 
annan kommer fram till ett annat resultat. Det beror inte på modellen i sig utan de 
antaganden som måste till för att kunna applicera modellen. I och med att det inte är fel på 
mätinstrumentet i sig anses reliabiliteten vara hög.77 

3.5.2 Validitet 
Med validitet avses i vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter det teoretiska 
begrepp det är avsett att mäta,78 det vill säga huruvida undersökningen verkligen mäter det 
den är tänkt att besvara. Validitet är problematiskt att fastställa då det är svårt att avgöra 
vilka andra faktorer än valda teoretiska begrepp som påverkar värdet av observationen. Val 
av värderingsmodell påverkar således validiteten i uppsatsen. Räcker de mått uppsatsen 
använder sig av för att förklara begreppet i fråga? Eftersom det finns flera olika instrument 
för att mäta detta fenomen kan det ifrågasättas om uppsatsen fångar in hela begreppet, eller 

                                                
74 www.cca-i.com, 2005-11-28 
75 http://www.egrmagazine.com, 2005-11-28 
76 www.damodaran.com, 2005-11-28 
77 B. Gustavsson red.M.Sverke (2004) s.55 
78 Ibid (2004) s.62 
80 http://casinocitypress.com/onlinegaming/onlinegamingdirectory/, 2005-11-06 
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om det finns dolda systematiska fel i undersökningen. Även de avgränsningar som gjorts 
kan begränsa validitetens omfattning då de begränsar den data som används.  

3.5.3 Generaliserbarhet 
Generaliserbarheten i uppsatsen innebär att uppsatsens resultat och slutsatser ska kunna 
användas vid värdering av liknande bolag. Uppsatsen innefattar ett litet urval om tre 
börsnoterade onlinespelbolag. Författarna är medvetna om att det kan finnas brister med att 
endast undersöka ett så litet urval som de utvalda bolagen. Målet med uppsatsen är dock 
inte att ge en fullständig kartläggning av branschen, då den innehåller över 2000 
onlinespelsidor.80 Målet är istället att uppsatsen skall vara till hjälp vid värdering av 
onlinespelbolag, men även svara på frågan om eventuell övervärdering. 

3.6 Källkritik 
Vid granskning av diverse litteratur och källor gäller det att ha ett kritiskt perspektiv och 
inte ta all information som fakta. 
 
Informationen som hämtats från årsredovisningar och kvartalsrapporter förutsätts vara 
korrekt. Objektiviteten kan dock ifrågasättas, vilket ställer krav på ett kritiskt synsätt från 
författarna. Ytterligare kritik är att bolagens årsredovisningar kan vara svåra att tolka, då de 
kan skilja sig åt vad gäller redovisning av vissa poster. Detta problem är särskilt stort vid 
jämförelse av bolag som använder sig av olika redovisningsprinciper och 
redovisningsperioder, vilket är fallet med valda bolag då de är noterade på olika börser och 
har sina huvudsäten i olika länder. Dessa problem kan leda till fel i författarnas 
bedömningar och beräkningar. Viss kritik kan även riktas mot det faktum att valda bolag 
inte har motsvarande årsredovisningar. Till exempel finns det för Betandwin 
årsredovisningar från 2000 till och med 2004 medan det för Unibet endast finns 
årsredovisningar tillängliga från och med 2003. Detta är ett problem i det avseende att det 
innebär varierande mängd information rörande respektive bolag, vilket gör jämförelse och 
bedömning svårare. 
 
Att ha ett kritiskt synsätt vad gäller objektivitet gäller även vid inhämtning av data från 
internet och diverse ”oberoende” källor. Detta då det inte går att med säkerhet säga att de är 
oberoende utan mycket väl kan vara sponsrade eller på annat sätt partiska. 

                                                
90 Sportingbets årsredovisning 2004/2005 
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4 Empiri/Analys 
I detta avsnitt beskrivs de utvalda bolagen varefter analys och värderingar utförs med hjälp 
av de modeller som författarna valt ut och som förklaras i teoridelen. Här beskrivs även 
mer specifikt vilka faktorer som är värdedrivande inom onlinespelbranschen. Avsnittet 
börjar med en kort beskrivning av respektive bolag, varefter bransch och bolagsanalys 
genomförs. Sedan tar den kvantitativa analysen vid och värderingarna genomförs. 

4.1 Kort om bolagen 

4.1.1 Sportingbet 
Sportingbet är ett världsomspännande onlinespelbolag som är etablerade i USA, Europa 
och Australien. Omsättningen 2004/2005 var 1 526 miljoner GBP. Sportingbet erbjuder 
speltjänster som liveodds, kasino, poker och lotto. Antalet anställda är 643 personer. 
Sportingbet är noterat på Londonbörsen.90 I och med köpet av Paradise Poker under 2004 
dubblade Sportingbet sin storlek i ett slag. Bolaget består av över 50 internetspelsidor i över 
100 länder och är en av de allra största aktörerna. Sportingbet blev för andra året i rad 
rankat som det bästa onlinespelbolaget enligt egrmagazine.com som gör en helhetsanalys 
av onlinespelbolagen varje år.91  

4.1.2 Betandwin 
Betandwin är ett europeiskt onlinespelbolag och omsatte 1 260 miljoner GBP under år 
2004. Deras huvudmarknader är Österrike, Tyskland, Turkiet, Grekland, Polen och 
Spanien. Antalet anställda är 156 personer. Betandwin erbjuder speltjänster som liveodds, 
kasino, poker och lotto. Betandwin har spellicenser i Gibraltar, Storbritannien, Tyskland 
och Österrike. Bolaget är noterat på Wienbörsen.92 Betandwin blev förra året rankat som 
nummer fem på egrmagazine.com lista över onlinespelbolag vilket var en förbättring från 
plats 13 året innan.93 

4.1.3 Unibet 
Unibet är ett av nordens största onlinespelbolag och omsatte  212 miljoner GBP under 
2004. Antalet anställda är 109 personer. Unibet erbjuder speltjänster som liveodds, kasino, 
poker och lotto. Vadhållningsverksamheten bedrivs under licenser i Storbritannien och 
Malta. Unibet är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40.94 Unibet blev förra året 
rankad som nummer 14 på egrmagazine.com vilket var en förbättring från plats 25 året 
innan.95 

4.2 Femkraftsmodellen 
Inträdesbarriärerna är små. Det kostar relativt lite att starta en hemsida och det är 
förhållandevis billigt att köpa in spelplattformar för poker-, lotto- och kasinospel. Däremot 
krävs lite mer för sportspel då det behövs oddssättare och större organisation.  En 
inträdesbarriär är de reklamkostnader som behövs för att locka spelare till bolagens 
hemsidor. En annan inträdesbarriär är spelmonopolet i de reglerade länderna, exempelvis 
                                                
91 http://www.egrmagazine.com/data/pdfs/Power50.pdf, 2005-11-29 
92 Betandwins årsredovisning, 2004  
93 http://www.egrmagazine.com/data/pdfs/Power50.pdf, 2005-11-29 
94 Unibets årsredovisning, 2004 
95 http://www.egrmagazine.com/data/pdfs/Power50.pdf, 2005-11-29 
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Sverige, Norge och Italien. Spelmonopolet gör det omöjligt att starta ett spelbolag och 
marknadsföra sig i dessa länder men internet gör båda alternativen möjliga.  
 
Diversifieringsmöjligheterna i dessa sammanhang är begränsade, men väl så viktiga för att 
kunna erbjuda kunderna en variation av spel och därmed fånga upp olika intressen. De olika 
spelen har olika risknivå för bolagen, där sportspel har högst risk medan poker, lotto och 
kasino saknar marknadsrisk. Att diversifiera sig och kunna erbjuda alla tjänster är viktigt då 
spelarna byter mellan de olika spelen.  
 
Substitut för onlinespel är spel på närmsta lokala spelombud. Även spel på kasino är ett 
substitut. Ser man till internet, och möjligheten att vinna pengar genom risktagning, kan 
även aktiehandel ses som ett sorts substitut där snabba insatser snabbt resulterar i vinst eller 
förlust. Givetvis går det att klara sig utan onlinespel, förutsatt att man ej är spelberoende. 
 
Hur stor makt har kunderna? I onlinespelbranschen har kunderna stor makt (för att inte 
säga all makt). Det är lätt att byta leverantör av onlinespeltjänst. En konkurrerande 
onlinespelsida är bara ett par tangenttryck bort. Detta innebär att det är huggsexa om 
kunderna, varför många onlinespelbolag till och med erbjuder pengar om man börjar spela 
hos dem. Detta kommer att märkas än tydligare när marknaden mättas. Då kommer 
marginalerna att sjunka och kunderna bli vinnare. Det finns sidor på internet som jämför 
alla spelbolag och deras tjänster, odds och återbetalningsgrad.96 Det finns i stort sätt ingen 
anledning för en kund att stanna hos en leverantör om en annan erbjuder bättre odds och 
återbetalningsgrad, 97 då tjänsterna som erbjuds i stort sett är identiska. 
 
Hur stor makt har leverantörerna? Det finns cirka 2000 onlinespelsidor, men även ett 
hundratal bolag som tillverkar spelplattformar. Detta innebär att leverantörerna inte har så 
stor makt. Ett tecken på att leverantörerna inte har så mycket makt är att priserna på 
spelplattformar är förhållandevis låga med tanke på hur mycket pengar de kan generera. 98 
 
Konkurrensrivaliteten i onlinespelbranschen är hög på grund av de låga 
inträdesbarriärerna. Rivaliteten ökar också på grund av ett antal substitutvaror, samt att 
onlinespel är en tjänst som kunderna kan klara sig utan. Onlinespelföretagens 
konkurrensmedel ligger i marknadsföring och återbetalningsgrad. På de statligt reglerade 
marknaderna har de viss makt att sätta pris då monopol försvårar för nya aktörer. Med fler 
aktörer på marknaden blir onlinespelbolagen pristagare. Då de i stort sett inte kan 
konkurrera med något annat än bättre odds och återbetalningsgrad får kunderna makten att 
byta till billigaste leverantör. De stora börsnoterade aktörerna har en fördel mot de mindre 
när konkurrensen ökar eftersom de mycket lättare kan få tag på kapital. När konkurrensen 
ökar kommer också fler konsolideringar ske vilket gör att de stora aktörerna kan köpa upp 
sina mindre konkurrenter. En annan fördel med att vara en större aktör är att man har mer 
kapital att spendera på marknadsföring och sponsring av diverse tv-program, idrottslag och 
olika evenemang. 

4.3 SWOT 
För bolag i onlinespelbranschen gäller vissa generella förutsättningar. Uppsatsen kommer 
otraditionellt att först analysera branschens styrkor, svagheter, möjligheter och hot, för att 
sedan göra en mer traditionell analys på respektive valt bolag. Författarna har valt att dela 
upp det så för att många av bolagen erbjuder samma typ av tjänster och står inför liknande 

                                                
96 www.oddschecker.com, 2005-11-30 
97 Återbetalningsgrad = kunders vinster/insatser 
98 Dagens Industri, 2005-10-05  
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problem och möjligheter, vilka går att fånga upp i samma analys. Sedan finns det 
företagsspecifika faktorer vilka måste preciseras för de enskilda bolagen. De gemensamma 
faktorerna är som följer: 
 
Strength En styrka är att de flesta onlinespelbolag har visat på en enormt hög tillväxt under 
de senaste åren. Dessutom präglas branschen av låga kostnader, då marginalkostnaden för 
varje nytt spel är nästintill försumbar99. Personal- samt lokalkostnaderna kan hållas nere 
eftersom huvuddelen av verksamheten sker på internet.  
 
Weaknesses En svaghet i branschen är svårigheten att behålla kunder. Kunder kan med 
lätthet ta sina pengar och flytta till en konkurrent, vilket leder till en hög kundotrohet. En 
annan svaghet är att de inte kan konkurrera mot de statliga spelmonopolen på samma 
villkor eftersom de t ex inte får göra reklam i de länderna. En ytterligare svaghet med 
branschen är den dåliga status spel har. Branschen har många motståndare som hävdar att 
branschen är skadlig och skapar beroende precis som alkohol och droger, och därför borde 
förbjudas.100 
 
Opportunities En möjlighet för branschen är ökat internetanvändande. Computer Industry 
Almanac Inc. uppger att internetanvändandet kommer att öka från 934 miljoner användare 
år 2004 till 1035 miljoner användare år 2007101 vilket innebär en tillväxtpotential. En annan 
möjlighet är nya användningsområden genom ny teknologi. T ex har vissa bolag redan 
börjat erbjuda spel via mobiltelefon, även om tjänsten ännu inte är fullt utvecklad. Spel via 
digital tv är också en potentiell distributionskanal för att nå en större kundkrets.  
 
Threats Ett hot för bolag inom onlinespelbranschen är växande konkurrens. En 
tillväxtmarknad som denna med starka kassaflöden lockar till sig nya aktörer. Det finns en 
gräns för hur mycket dessa bolag kan växa utan att börja ta kunder av varandra. Då blir det 
svårt att hålla marginalerna i spelöverskottet som enligt författarna är ett viktigt 
konkurrensmedel. Ett annat viktigt konkurrensverktyg är marknadsföring som troligen 
också kommer att kräva mer resurser i framtiden.  
 
Ett annat hot är den moraliska aspekten. Om opinionen blir så pass stark mot spelbranschen 
på grund av eventuella negativa konsekvenser för samhället (spelberoende och 
minderårigas lättare åtkomst till spel) kan det komma att införas begränsningar som 
hämmar spelbolagens verksamhet och utveckling. Författarna anser dock inte att detta är 
särskilt realistiskt med tanke på de seriösa aktörernas aktiva jobb för att motverka 
spelberoende och minderårigas spelande. En annan vinkling på detta hot är om folk av 
moraliska skäl inte vill köpa aktien. Redan idag har SEB:s etiska fonder valt att utesluta 
spelbolag102. Med andra ord jämförs spel med vapen, tobak och pornografi som är de andra 
branscherna uteslutna ur de etiska fondernas innehav. Även fler fondbolag har valt att gå 
samma väg. 
  
En ytterligare hotbild mot onlinespelmarknaden är den legala aspekten. Som det ser ut idag 
så finns det ingen standardiserad legal situation.104 Spelmarknaden har blivit omöjlig att 
kontrollera för de enskilda staterna då spelet flyttat ut på internet, vilket gör det oklart vilka 
lagar och regler som gäller på de olika marknaderna. Flera av onlinespelbolagen ligger i 

                                                
99 Unibet årsredovisning, 2005 
100 http://www.spelberoende.se/fakta.asp, 2005-11-30 
101 Betandwins årsredovisning, 2004 
102 Dagens industri, 2005-12-06 
104 Betandwin Q3, 2005 
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tvist med olika stater och myndigheter. Målen är komplicerade och det är ovisst vad 
utgången i dessa långdragna tvister blir. Hotet mot onlinespelbolagen är om de olika 
länderna bestämmer sig för att skydda konsumenterna och på olika sätt ytterligare reglera 
eller illegalisera onlinespel. 
 
Nedan följer en företagsspecifik SWOT-analys avseende de tre valda bolagen. 

4.3.1 Sportingbet 
Strength Sportingbet är verksamma i USA, Europa och Australien, vilka alla är starka 
marknader. Detta innebär att Sportingbet är ett av få bolag som är har en så pass global 
etablering. Australien är det land där varje vuxen i snitt spelar för mest pengar per år.105 
Sportingbets storlek är en styrka och sedan köpet av Paradise Poker är de även mer 
diversifierade, d.v.s. erbjuder fler antal spel. Att Sportingbet är börsnoterade gör det lättare 
för dem att skaffa kapital vid eventuell konsolidering. 
Weaknesses Sportingbets hemmamarknad, USA, börjar bli mättad.106 Även fast 
Sportingbet är så pass globalt etablerade får detta ses som en svaghet som kan komma att 
begränsa deras fortsatta tillväxt. 
Opportunities Sportingbet är bra med på de två nya och snabbväxande marknaderna 
Grekland och Spanien. Detta ger dem en bra möjlighet att knipa stora andelar och skapa 
tillväxt i bolaget. 
Threats En svaghet är som nämnts USA marknadens mättnad. Då denna marknad ligger 
långt fram i mognadsfasen kan detta även ses som ett hot, i det avseende att den avtagande 
tillväxten möjligtvis är starten på en negativ tillväxt på den viktiga USA marknaden. För att 
tydliggöra så är den stagnerande tillväxten en svaghet, medan en eventuell negativ tillväxt 
är ett hot. 

4.3.2 Betandwin 
Strength Betandwin är en av de absolut starkaste aktörerna på den europeiska marknaden. 
De har visat en enormt stark tillväxt med mer än 100 procent kvartalsvis de 16 senaste 
månaderna. De är ett av de få bolag som fått spellicens i Tyskland vilket innebär ett stort 
övertag gentemot konkurrenter på den stora tyska marknaden. Att de är börsnoterade 
innebär att de har lättare tillgång till kapital vilket kan vara viktigt vid framtida 
konsolideringar. 
Weaknesses En svaghet hos Betandwin är att de har expanderat så kraftigt att de aldrig har 
hunnit få någon lönsamhet i bolaget. 
Opportunities Fortsatt penetrering av marknader där de redan är etablerade, men även nya 
marknader som den asiatiska och sydamerikanska tror författarna kan vara en möjlighet.   
Threats Tyskland förväntas i början på 2006 avreglera spelmarknaden.107 Detta välkomnas 
av Betandwin men författarna tror att detta kan komma att påverka dem negativt i och med 
ökad konkurrens. 

4.3.3 Unibet 
Strength Unibet är ledande på den nordiska marknaden som är den näst största marknaden 
i Europa (efter Storbritannien). Då Unibet riktat in sig på marknader med statliga 
regleringar kan de hålla relativt höga marginaler. Unibet har ett väldiversifierat utbud av 
tjänster. Även Unibet är börsnoterade vilket är en fördel vid kapitalanskaffning vid 
eventuella framtida konsolideringar. 

                                                
105 Bilaga 4 
106 http://www.egrmagazine.com/data/pdfs/Power50.pdf, 2005-11-30 
107 Betandwin Q3, 2005 
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Weaknesses Unibet har satsat i stort sett uteslutande på statligt reglerade marknader. Detta 
har varit framgångsrikt, men är en svaghet då de inte har samma erfarenhet av konkurrens 
som bolag etablerade på avreglerade marknader vilket kan hämma tillväxt på oreglerade 
marknader. 
Opportunities Unibet har hög likviditet som möjliggör framtida uppköp av företag, vilket 
kan bli en viktig tillväxtfaktor i framtiden. De har stor tillväxtpotential i och med 
nyetableringar i Sydeuropa.  
Threats Ett avskaffande av de statliga regleringarna (spelmonopolet) skulle enligt 
författarna innebära hårdare konkurrens och pressade marginaler på dessa marknader. 
Unibet själva anser att en avreglering skulle vara en möjlighet vilket författarna inte håller 
med om. 

4.4 Värdedrivare i onlinespelbranschen 
För att få en uppfattning om vilka faktorer som gör onlinespelbranschen unik utreds i detta 
kapitel vilka faktorer som är värdedrivare i onlinespelbranschen. Vad som driver värde 
enligt DCF-modellen är som nämnts tidigare tillväxt och avkastning på investerat kapital. 
Bolag inom onlinespelbranschen har relativt lite investerat kapital, varför avkastningen på 
detta blir hög. Avkastningen härleds uteslutande ur bolagens spelöverskott112, vilket anses 
vara ett viktigt nyckeltal inom denna bransch. Spelöverskottet bestäms av 
återbetalningsgraden, alltså hur mycket av spelarnas insatser som går tillbaka i form av 
vinster, och är ett av onlinespelbolagens främsta konkurrensmedel. På de reglerade 
marknaderna där de statliga monopolen härskar ligger återbetalningsgraden på långt under 
de 90-95 procent som onlinespelbolag som Unibet erbjuder113. Detta gör att det är extra 
lukrativt för spelbolagen att, så gott de kan, marknadsföra sig på dessa marknader där de 
fortfarande kan konkurrera med återbetalningsgraden. Svenska spel står för 53 procent av 
den totala spelmarknaden114 i Sverige och det med återbetalningsmarginaler som inte kan 
konkurrera med onlinespelbolagen. Det är ett exempel på varför de reglerade marknaderna 
ökar tillväxten för onlinespelbolag etablerade på sådana marknader. I och med ökad 
konkurrens, och då de erbjudna speltjänsterna är identiska, blir det i längden omöjligt för ett 
bolag på en avreglerad marknad att ha en lägre återbetalningsgrad än någon av 
konkurrenterna. Detta eftersom det inte finns några kostnader för kunderna att byta 
onlinespelsida. Bruttomarginalerna kommer därför med tiden att bli identiska mellan 
bolagen.  
 
Den absolut viktigaste värdedrivaren blir således tillväxt. Tillväxt sker dels genom att 
marknaden för onlinespel växer, och dels genom att de specifika bolagen växer på den 
befintliga marknaden.  
 
En viktig faktor för marknadens tillväxt är tilltagande internetpenetration. Enligt Computer 
Industry Almanac Inc. kommer antalet internetanvändare öka från 934 miljoner år 2004 till 
1035 miljoner år 2007.115 Det finns fortfarande delar av Europa och resten av världen som 
ej har tillgång till internet. När internet breder ut sig kommer även onlinespelbolagen att 
kunna locka fler kunder. Nya distributionskanaler är ett annat sätt för bolagen att nå nya 
kunder. Exempel är spel via mobiltelefon och digital TV som redan några företag har börjat 

                                                
112 Spelöverskott = Totala intäkter – Utbetalda vinster  
113 Unibets årsredovsning, 2004 
114 http://www.regeringen.se/sb/d/1468/a/14337, 2005-12-08 
115 Betandwins årsredovisning, 2004 
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implementera. Andra faktorer som kommer att öka onlinespelandet är den pågående 
liberaliseringen och den globala expanderingen av onlinespel116. Detta tillsammans innebär 
att de onlinespelbolag som lyckats hålla sig konkurrenskraftiga får en naturlig tillväxt i och 
med att själva marknaden växer.  
 
Tillväxt på den befintliga marknaden kan ske på två sätt; organiskt eller genom uppköp. 
Uppsatsen tar bara hänsyn till organisk tillväxt då framtida förvärv är omöjlig att förutspå. 
Därför antas att alla framtida förvärv sker till marknadsvärde vilket inte skapar något 
mervärde i företagen.117 
 
Genom att analysera de utvalda bolagen kommer författarna fram till ett antal faktorer som 
påverkar tillväxten i onlinespelbolagen. Vissa av dessa faktorer är branschspecifika medan 
andra är mer allmängiltiga. I samband med kassaflödesvärderingarna redovisas även en 
känslighetsanalys på ingående parametrar för att mer precist komma fram till vad det är 
som påverkar värdet och med hur mycket. 
 
Även fast onlinespelbolagen har en stor kundbas är det endast de aktiva kunderna som 
påverkar omsättningen. En kund kan vara registrerad utan att generera intäkter till företaget. 
Det är även av intresse att titta på antalet registrerade kunder. Detta eftersom att när 
kunden väl är registrerad ingår han i spelbolagets kundregister och därmed lättare kan 
påverkas till att bli en aktiv kund, genom exempelvis direktreklam eller olika fördelaktiga 
erbjudanden. Att det är viktigt för onlinespelföretagen att aktivera sina kunder märks inte 
minst på de många kampanjer där nya, men ej än aktiva, spelare erbjuds pengar för att börja 
spela. Detta brukar gå till så att spelaren sätter in en del pengar på kontot och får en lika 
stor del av bolaget, som måste omsättas ett visst antal gånger innan de kan tas ut från 
kontot. 
 
Marknadsföringen är enligt författarna det främsta konkurrensmedlet då 
återbetalningsgraden i ett längre perspektiv inte längre kan anses utgöra ett 
konkurrensmedel. Eftersom spelrelaterad reklam är förbjuden i länder med spelmonopol 
tvingas reklamen att gå via utländska tv-kanaler och internet. Reklam inom 
onlinespelbranschen sker förutom genom köpt reklamtid till exempel genom sponsring av 
pokerprogram på tv. Reklamen går ut på att det ska vara ”häftigt” och roligt att spela poker 
och locka folk genom att förknippa poker med status och pengar. Detta bidrar till att skapa 
intresse för spelet och gör att folk börjar spela poker i hemmamiljö men även på internet. 
När allt fler blir intresserade stiger antalet aktiva spelare och därmed även omsättningen. 
Marknadsföringen är den viktigaste kostnadsdrivaren enligt Petter Nylander118, VD Unibet. 

4.5 Kvantitativ analys 
I följande avsnitt visas resultaten av kassaflödesanalysen och relativvärderingarna av 
Sportingbet, Betandwin och Unibet. Författarna kommer genom värderingsmodellerna fram 
till de utvalda bolagens riktkurser. Avsnittet börjar med en kort presentation av bolagens 
historiska aktiekursutveckling, för att sedan komma in på kassaflödesvärdeing av respektive 
bolag med efterföljande känslighetsanalys. Sedan kompletteras med relativvärdering för att 
fördjupa förståelsen samt kontrollera rimligheten i kassaflödesvärderingen. 

                                                
116 Erste Bank, ”company report betandwin”, 2005-04-25 
117 Jens Lindberg, ”The valuation of Amazon.com”, september 1999 
118 Anförande av Petter Nylander med efterföljande frågestund, Stockholms Universitet 2005-11-17. 
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4.5.1 Aktieutveckling119 
Onlinespelbolagen har haft en enorm tillväxt de senaste åren, vilket även kan ses i 
kursutvecklingen för de valda bolagen. Betandwins aktiekurs har stigit med nästan 5000 
procent sedan lägsta kursnivå under 2002. Unibet börsnoterades i juni 2004 och handlades 
som högst till 400 procent över introduktionspriset, men har sedan dess backat och 
handlades 30 september 2005 i nivåer kring 350 procent över introduktionspriset. 
Sportingbet handlades som lägst under 2003 då aktien var nere på 0,2 GBP för att nå sin 
högsta notering under juli 2005 då aktien stod i 3,7 GBP, en uppgång på över 1500 procent. 
 
Det största bolaget Partygaming120 kom i början av september 2005 med en varning om att 
de såg en avtagande tillväxt. Detta fick de tre bolagens aktiekurser att falla. Aktiekursen för 
Betandwin och Unibet låg per den 30 september 2005 på 63 EUR respektive 179,50 SEK. 
Sportingbets kurs var per den 31 juli 2005 3,71 GBP. Nämnda kurser skall jämföras med 
följande avsnitts uträknade riktkurser. 

4.5.2 DCF 
Värderingen av de valda bolagen har gjorts med hjälp av en modell i Excel. Först har 
historiska data använts för att skapa värdefull information. Denna används som 
utgångspunkt vid själva prognosarbetet, som rent praktiskt gått ut på att skatta tillväxt i de 
framtida komponenterna som ingår i de fria kassaflödena. Utöver historisk information 
ligger bransch- och företagsanalys till grund för prognoserna.  
 
För respektive bolag har det gjorts en explicit prognos för tillväxten femårsperioden 2005-
2009. Under den andra femårsperioden 2010-2014 antas en gemensam tillväxt på åtta 
procent årligen, för att avslutningsvis som slutvärde för evig framtid anta en tillväxt på fem 
procent årligen. Tillväxtbolag som har en tillväxt på 20 procent eller mer kommer inom fem 
år ha en tillväxt på åtta procent och inom tio år var nere på fem procent enligt studie 
redovisad i Koller, Goedheart och Wessels.121 Författarna ser ingen anledning till varför 
inte dessa siffror också skall gälla inom denna bransch. De gemensamma antagandena 
härstammar från författarnas uppfattning, olika analytikers prognoser samt den förväntade 
tillväxten i onlinespelmarknaden.122 Att detta är en förenkling råder ingen tvekan om. Det 
innebär dock inte att det är en svaghet i värderingen. Prognostisering är i stor del en 
gissning om framtiden. Exempelvis använder sig Hagströmer & Qviberg av en tillväxttakt 
för Unibet på tio procent under de närmaste tio åren medan Damodaran för ett liknande 
bolag använder sig av fyra procent i evig tillväxt. 
 
Beta För att skatta betavärde jämför man ett bolags aktiekursutveckling jämfört med ett 
branschindex under en given tidsperiod. För att göra en sådan regression krävs det enligt 
Koller, Goedheart och Wessels att man har tillgång till avkastning hos bolagen de senaste 
fem åren.123 På grund av att alla onlinespelbolag inte varit noterade så länge har författarna 
sökt hos banker och finansiella institut efter vilka betavärden de använt sig av vid värdering 
av onlinespelbolag. Ett problem ligger i att det är stor spridningen på betavärdet hos olika 
analytiker. Till exempel använder sig Yahoo Finance för Sportingbet av ett betavärde på 
0,789124 medan Damodaran har satt betavärdet till 1,31125 för samma bolag. 

                                                
119 Bilaga 5 
120 Bilaga 3 
121 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s. 153 
122 Bilaga 5 
123 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s. 313 
124 http://uk.finance.yahoo.com/q/tt?s=SBT.L, 2005-12-08 
125 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/, 2005-12-08 
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Onlinespelbranschen är en marknad med hög risk vilket implicerar ett betavärde över 1. För 
att förenkla och underlätta jämförelse mellan bolagen har författarna valt att använda sig av 
ett gemensamt betavärde för alla tre bolag. Det betavärde som används vid värderingarna är 
1,2 och motiveras med att det ligger i linje med många analytikers samt författarna egna 
uppfattning. 
 
WACC Då alla tre bolagen har låg skuldeandel blir kapitalstrukturen lika. Detta 
tillsammans med att de har samma betavärde, ungefär samma skuldränta och 
avkastningskrav på eget kapital ger en låg spridning på deras genomsnittliga 
kapitalkostnad; Unibet 8,54 procent, Betandwin 9,03 procent och Sportingbet 8,61 procent. 

4.5.2.1 Sportingbet126 
Under de senaste tre åren har Sportingbet haft en genomsnittlig tillväxt på 20,6 procent. 
2004 hade Sportingbet en blygsam tillväxttakt på 6,6 procent men med tanke på 
Sportingbets fortsatta expandering kommer tillväxten troligen att öka. Författarna tror på en 
fortsatt stadig tillväxt på tio procent. Detta anser författarna vara en rimlig tillväxt på en 
marknad med hårdnande konkurrens.  
 
Sportingbet har historiskt sett haft låg EBIT-marginal.127 Marginalen har dock vuxit de 
senaste tre åren för att 2004 ligga på tre procent. Författarna anser att när företaget mognar 
och inte behöver expandera lika kraftigt kommer EBIT-marginalen att kunna förbättras. 
Författarna tror därför att marginalen kommer att fortsätta att växa och stanna på fem 
procent. 
 
Enligt författarna är Sportingbet undervärderat. Riktkursen på 4,2 GBP, i jämförelse med 
marknadskursen som var 3,71 GBP den 31 juli 2005, ger att marknaden undervärderar 
aktien med 14 procent.  

4.5.2.2 Betandwin128 
Betandwin har vuxit starkt den senaste tiden med ett snitt på 139,5 procent under de tre 
sista åren. Författarna tror att denna kraftiga tillväxt kommer att hålla i sig under närmaste 
åren för att sedan avta. Detta på grund av att de höga tillväxttakterna inte rimligtvis kan 
ligga på den nivån. Med tanke på Tysklands förmodade avreglering i början av 2006 
kommer troligtvis Betandwin förlora marknadsandelar på sin starkaste marknad. 
Betandwins kraftiga tillväxt de första åren går ändå att motivera med deras penetration av 
omogna marknader som t ex Asien och Sydamerika samt introduceringen av nya 
spelmöjligheter i mobilen och digital TV. Författarna anser att en rimlig tillväxt under nästa 
år är 100 procent varefter den kommer avta kraftigt. 
 
Betandwin har en låg EBIT-marginal som under de senaste åren legat runt noll procent. 
Senaste trenden är dock att Betandwin visar upp positiva EBIT resultat. Författarna tror på 
en fortsatt låg positiv EBIT-marginal på 1,5 procent.  
 
Enligt författarnas prognoser är riktkursen 57,2 EUR. Eftersom Betandwins aktie per den 
31 september 2005 stod i 63 EUR är den enligt författarna övervärderad med nästan tio 
procent. 

                                                
126 Bilaga 6 
127 EBIT marginal = EBIT/Revenue 
128 Bilaga 7 



All-in i onlinespelbolagen? – värdering av spelbolag på Internet 
 
 
 
 

 28 

4.5.2.3 Unibet129 
Tillväxten i Unibet har historiskt varit hög. 2001-2004 har tillväxten mätt i omsättning i 
genomsnitt ökat med 59 procent per år. Under 2005 kommer tillväxten att öka med ca 25 
procent. Detta är en avmattning jämfört med tidigare år, även om den fortfarande är hög. 
Författarna ser inget konstigt i detta utan mer en naturlig utveckling för ett företag som växt 
kraftigt. En annan anledning till att Unibet inte kommer att kunna hålla samma tillväxttakt 
är att de nu måste vinna marknadsandelar ute i Europa, till skillnad från tidigare då de 
koncentrerat sig på Skandinavien. I Europa finns det fler aktörer och därmed större 
konkurrens. Därför tror författarna att en tillväxt på 50-60 procent ej är realistisk när Unibet 
på allvar ska slå sig in i Europa. Författarna anser att en tillväxt runt 20 procent är realistisk 
i ett kortare perspektiv.  
 
Unibet har för 2004 en EBIT-marginal på 5,6 procent. För första tre kvartalen 2005 ligger 
den på 6,6 procent och för 3:e kvartalet på 7,4 procent. Författarna tror på en marginal på 7 
procent de närmsta åren för att i ett längre perspektiv röra sig ner mot fem procent.  
 
Författarnas antaganden ger en riktkurs för Unibet på 139,40 kr, att jämföra med 
marknadens värdering på 179,50 SEK. Unibet är alltså enligt författarna övervärderat då 
marknadskursen är 29 procent högre än uppsatsens riktkurs. 

4.5.2.4 Känslighetsanalys 
Som författarna skrev i 2.1.5.2 ”Problem med DCF” är känslighetsanalysen viktig för att 
förstå hur mycket och i vilken riktning de olika ingående faktorerna påverkar resultatet. En 
liten ändring i prognosen kan leda till stora förändringar i riktkursen. I bilaga 9 redovisas 
förändringar av riktkursen vid ändring av de viktigaste parametrarna i prognosen. De 
faktorer som påverkar riktkursen mest är tillväxttakt, EBIT-marginal, fasta operativa 
tillgångar/omsättning och betavärde. Betavärdet påverkar den genomsnittliga 
kapitalkostnaden (WACC) och spelar därför en viktig roll vid värderingen av företaget. 
Betavärdet är särskilt viktigt vid värdering av företag med låg skuldsättning, vilket i stor 
grad präglar de i uppsatsen analyserade företagen. 131 
 
Det är genomgående EBIT-marginalen som slår hårdast på de utvalda bolagen. Betandwin 
är känsligast; om EBIT-marginalen höjs med en procentenhet ökar aktiepriset med hela 84 
procent. För Sportingbet och Unibet är motsvarande siffra 15 procent respektive 22 procent. 
Näst känsligast i analysen är för Sportingbet och Unibet tillväxttakten där en höjning med 1 
procentenhet medför en positiv förändring av riktkursen med sju respektive sex procent. 
För Betandwin är fasta operativa tillgångar/omsättning det näst känsligaste nyckeltalet där 
motsvarade höjning får en positiv effekt på riktkursen med nästan tio procent. Överlag är 
Betandwin det företag som är absolut känsligast för förändringar i prognoserna. En 
förändring av betavärdet påverkar alla tre bolag i ungefär samma grad, fem till åtta procent 
vid en negativ eller positiv förändring med 0,1 enheter.  

4.5.3 Relativvärdering 
De traditionella relativvärderingsmåtten fungerar olika bra vid värdering av olika typer av 
företag och branscher. Då onlinespelbranschen är en relativt ny bransch anser författarna att 
de traditionella måtten inte alltid inte räcker till. Det finns behov av att komplettera dessa 
med några mer branschspecifika mått. Detta kan ses som ett induktivt angreppssätt. 
 
                                                
129 Bilaga 8 
131 Bilaga 9 
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Av de traditionella relativmåtten är P/E ett bra mått vid jämförelse över branschgränser och 
för att få en indikator på om företag är högt eller lågt värderat. P/E talet utgår från 
företagets bokförda värde. Det ger en uppskattning om hur en aktie värderas i förhållande 
till sin vinst. Det som kan tilläggas är dock att det är svårt att säga hur ett företag är värderat 
genom att enbart titta på P/E talet. Andra traditionella relativvärderingsmåtten visar på 
brister vid värdering av onlinespelbolag. P/S lämpar sig bäst för företag som inte går med 
vinst och P/BV passar inte för företag med små fasta tillgångar. Eftersom onlinespelbolagen 
går med vinst och har låg andel fasta tillgångar är P/S och P/BV inte lämpliga mått.  
 
För att få en bild över branschen och även för att kunna jämföra Sportingbet, Betandwin 
och Unibet behövs det enligt författarna flera mått. Spelöverskottet är ett viktigt nyckeltal 
inom onlinespelbranschen. Därför vill författarna skapa ett relativvärderingsmått som tar 
detta i beaktning. I avhandlingen ”Valuing Customers” skriver Gupta, Lehmann, Stuart att 
kundtillväxt är en viktig parameter vid värdering av internetbolag. Även fast avhandlingen 
publicerades under IT-bubblan och kundtillväxt var det enda som motiverade .com-
bolagens värde anser författarna att det finns ett värde i att titta på priset per kund. 
 
Författarna har av dessa anledningar skapat tre nya relativvärderingsmått endast lämpade 
för onlinespelbranschen; Price/Gross Profit, Price/Registered Customers och Price/Active 
Customers. Genom att jämföra bolagen med hänsyn till dessa relativmått skapas en djupare 
förståelse över bolagens inbördes värderingar och vad som driver värdet i dessa företag. På 
detta sätt anser författarna att bolagen jämförs på ett rättvist sätt vilket ger en bra indikator 
på vilka av bolagen som är högt respektive lågt värderade. 

4.5.3.1 Price–Gross Profit  

 

! 

P /GP =
Stockprice

Grossrevenue "COGS 132 
 
Price-Gross Profit (P/GP) mäter priset relativt Gross Profit. Enligt Petter Nylander133, VD 
Unibet, är ett av de viktigaste nyckeltalen i denna bransch Gross Profit (spelöverskottet). 
Spelöverskottet kan definieras som nettot av bruttoomsättningen och försäljningskostnader, 
och ger en bild av kundernas förluster och är därför en viktig indikator på 
onlinespelföretagens resultatutveckling. Spelöverskottet ingår inte som en post i den 
formella resultaträkningen, men anses vara det viktigaste måttet på verksamhetens 
utveckling. Det är i spelöverskottet man kan se vilken återbetalningsgrad företaget har. 
Återbetalningsgraden är hur mycket av satsat kapital som går tillbaka till spelarna.134 P/GP 
utgår ifrån företagens försäljningssiffror. Det beskriver hur företagens aktie är värderat till 
deras Gross Profit. P/GP talet är enligt författarna ett bra relativvärderingsmått på grund av 
att detta tal inte är justerat i bokföringen. 

4.5.3.2 Price-Registered Customer 
Price-Registered Customer (P/RC) mäter priset relativt antal registrerade kunder. En 
registrerad kund betyder att kunden själv varit inne och registrerat ett spelkonto på 
hemsidan. Det behöver däremot inte betyda att kunden satsat några pengar, alltså genererat 
några inkomster åt spelbolaget. Då kunden registrerat sig ingår han i spelbolagets 
kundregister och är därmed lättare att påverka att bli en aktiv kund, genom exempelvis 
direktreklam eller olika fördelaktiga erbjudanden. Detta innebär enligt författarna att det 
                                                
132 COGS = Cost Of Gods Sold 
133 Anförande av Petter Nylander med efterföljande frågestund, Stockholms Universitet 2005-11-17. 
134 Unibets årsredovisning, 2004  
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finns ett mervärde i att undersöka pris per registrerad kund, då en registrerad kund även är 
en potentiell framtida inkomstkälla. En låg P/RC värde implicerar att det finns potential för 
en högre värdering av företaget om de kan påverka kunden till att bli mer aktiv och börja 
generera intäkter till företaget.  

4.5.3.3 Price-Active Customer  
Med en aktiv kund menas en kund som placerat ett spel under de senaste 90 dagarna.135 En 
aktiv kund tillhör företagets riktiga kunder och de som generar kassaflöden. P/AC mäter 
priset relativt antal aktiva kunder, det vill säga priset för varje aktiv kund. I och med att 
företaget vet hur mycket kunderna spelar för och hur ofta, är det lätt för företagen att se hur 
många aktiva kunder de har. Ett i jämförelse lågt P/AC värde visar på att det finns potential 
för en högre värdering av företaget, förutsatt att varje aktiv kund i snitt spenderar lika 
mycket på varje onlinespelsida. 

4.5.3.4 Sportingbet 
Sportingbets aktie har ett P/E tal på 36,8. Detta är ett högt P/E tal vilket kan indikera att 
Sportingbets aktie kan vara övervärderad. Sportingbet har det lägsta P/GP talet, vilket är 
8,4. Det låga P/GP talar för att Sportingbets aktie är lägre värderad än Betandwins och 
Unibets aktie. Sportingbet har även det lägsta P/AC talet (30882) i jämförelse med de andra 
bolagen.  P/RC är 7332 vilket ligger mellan de andra två bolagen. 

4.5.3.5 Betandwin 
Betandwin har överlägset högst P/E tal som ligger på 378! Det skyhöga P/E talet kan tyckas 
märkligt, men vid jämförelse med tidigare års P/E på -235 och 310 förstår man att P/E inte 
är speciellt användbart på företag som visar förluster eller små vinster. Hos företag med 
sådana egenskaper anser författarna att P/GP är ett lämpligare värderingsmått. Betandwins 
P/GP är 13,7. Det är högst P/GP av de utvalda bolagen och detta indikerar att Betandwin är 
högt värderad. Även Betandwins P/AC och P/RC är högst och ligger på 41916 respektive 
9753. Att Betandwin visar upp de högsta värderingarna i samtliga relativvärderingsmått kan 
bero på att Betandwin haft den kraftigaste tillväxten under denna period, vilket lett till 
skyhöga förväntningar på bolaget. Att de ska kunna växa i samma takt de närmaste åren är 
inte realistiskt. 

4.5.3.6 Unibet 
Unibets aktie har ett P/E på 31,5 vilket även här tyder på hög värdering. Unibets P/E är 
dock något lägre än Sportingbets. Unibets P/GP är däremot högre än Sportingbets och 
ligger på 10,40. Detta får därför ses som en relativt hög värdering trots att det ligger mellan 
Betandwin och Sportingbet. Samma sak gäller för Unibets P/AC som är 36577 och också 
ligger mellan konkurrenterna.  Unibet har det lägsta P/RC talet och det ligger på 6716. 
 
 
 P/E P/GP P/AC P/RC 
Sportingbet 36,8 8,4 30882 7332 
Betandwin 378 13,7 41916 9753 
Unibet 31,5 10,4 36577 6716 

                                                
135 Unibets årsredovisning, 2004 
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5 Slutsatser 
I följande kapitel utreds och jämförs resultat av värderingarna av Sportingbet, Betandwin 
och Unibet. Således utreds skillnader och likheter mellan valda värderingsmodeller och de 
resultat de mynnat ut i. Här presenteras även självkritik och förslag till vidare forskning. 

5.1 Slutdiskussion  
Författarna har genom att studera de olika onlinespelbolagen kommit fram till ett antal olika 
värdedrivande faktorer i denna typ av bolag. Uppsatsen kommer fram till att framförallt två 
faktorer är viktiga för onlinespelbranschen; Gross Profit (spelöverskott) och antal aktiva 
kunder. Även antalet registrerade kunder har betydelse om än inte lika mycket som de två 
andra. Marknadsföring är det viktigaste konkurrensmedlet för att hitta och aktivera kunder. 
 
Spelmarknaden är i många länder reglerad i och med att staterna har spelmonopol. Detta 
gör att de onlinespelbolag som lyckats etablera sig där kan hålla en högre marginal än de 
skulle kunna göra på en oreglerad marknad. Det kommer sig av att det räcker att erbjuda 
kunderna bättre återbetalningsgrad än de statliga spelbolagen gör, vilken är långt lägre än 
på de oreglerade marknaderna. Både Betandwin och Unibet välkomnar en avreglering. 
Författarna tror dock att en avreglering skulle påverka dem negativt i och med att fler bolag 
skulle få fotfäste, vilket skulle leda till högre konkurrens och därmed lägre marginaler.  
 
I linje med den tidigare forskning författarna redovisat har värderingar av valda 
onlinespelbolag gjorts med hjälp av diskonterade fria kassaflöden. Enligt de prognoser av 
framtida kassaflöden som ställts med hjälp av underliggande bolags- och branschanalys var 
Unibet och Betandwins aktier övervärderade per den 30 september 2005. Marknadens 
värdering var 29 respektive tio procent över framräknad riktkurs. Däremot var Sportingbets 
aktie något undervärderad med en marknadskurs per den 30 juli 2005 som låg 14 procent 
under riktkursen. Detta räcker inte för att dra slutsatsen att onlinespelbolag överlag är 
övervärderade enligt författarna. Unibet och Betandwin har vuxit otroligt starkt och har 
därför stora förväntningar på sig vilket kan förklara den höga värderingen. Det verkar enligt 
författarna omöjligt att upprätthålla dessa tillväxttakter i det långa loppet.  Författarna kan 
konstatera att Unibets och Betandwins aktiekurser inte endast kan förklaras med hjälp av 
realistiska framtida diskonterade kassaflöden. Sportingbets aktiekurs ryms däremot inom en 
sådan förklaring. 
 
Bolagens höga P/E tal kan indikera att företag inom onlinespelbranschen är högt värderade 
(om inte övervärderade). Detta behöver emellertid inte vara hela sanningen då ett högt P/E 
tal kan betyda att marknaden har höga förväntningar på stora framtida vinster hos 
företagen. Om det höga P/E talet besvaras med stora vinster i framtiden är aktien inte 
övervärderad. Sportingbet har ett lite högre P/E än Unibet som har det lägsta. Författarna 
anser att P/E talen inte är en perfekt indikator på hur onlinespelföretagen är värderade. 
Resonemanget bygger på att Betandwins P/E tal inte riktigt gått att tolka på grund av för 
svag vinst, men även på att Sportingbet visar upp högre P/E tal än Unibet. Detta går stick i 
stäv med DCF-värderingen och författarnas egna relativvärderingsmått som implicerar att 
Sportingbet är lägre värderat än Unibet. P/E fyller dock ändå sin funktion som 
branschöverskridande värderingsmått. 
 
Författarna har efter att ha utfört branschanalys och värdering av bolagen med befintliga 
modeller insett att de klassiska relativvärderingsmåtten inte passar onlinespelbranschen, 
eller åtminstone inte fångar upp alla delar av värdet. P/S lämpar sig bäst för företag som 
inte går med vinst och P/BV passar inte för företag med små fasta tillgångar. Då 



All-in i onlinespelbolagen? – värdering av spelbolag på Internet 
 
 
 
 

 32 

onlinespelbolagen går med vinst och har låg andel fasta tillgångar är P/S och P/BV inte 
lämpliga mått. Därför har nya värderingsmått skapats specifikt för onlinespelbranschen då 
den är av så pass ny karaktär att nya infallsvinklar kan vara av värde. Måtten har 
konstruerats med hjälp av de faktorer som driver värde i denna typ av bolag. Även tidigare 
forskning som visat att kundbaserade värdering kan vara användbar har funnits med i 
tankegångarna vid konstruktionen av dessa relativmått. Detta kan ses som ett induktivt 
angreppssätt. Författarna anser att de eget konstruerade relativmåtten tillsammans med 
traditionella värderingsmodeller ger en bättre bild av företagens värderingar.  
 
De tre nykomponerade relativvärderingsmått som författarna anser passar 
onlinespelbranschen är P/GP, P/AC och P/RC. Genom att analysera de tre måtten kan man 
läsa ut att Betandwins aktie är den relativt högst värderade. Sportingbets aktie visar upp de 
lägsta siffrorna vilket tyder på att den är lägre värderad än både Betandwin och Unibet. Det 
enda värdet som Sportingbet inte har det lägsta av är P/RC. Ur dessa mått kan man inte 
tolka hur bolagen är värderade på marknaden eftersom det inte går att jämföra dessa 
relativmått med andra branscher. Jämförelsen redovisar istället hur de är värderade jämfört 
med varandra. Här dras slutsatsen att Betandwin och Unibet värderas högre än Sportingbet. 
Denna slutsats dras inte lika tydligt genom jämförelse av bolagens P/E tal.  
 
De olika värderingsmodellerna visar på liknande resultat. Genom att jämföra 
onlinespelföretagens P/E tal med andra branscher kan man utläsa att onlinespelbranschen är 
en bransch som är högt värderad. Detta kan motiveras med att branschen är under stark 
tillväxt. Författarnas egna mått visar på att Sportingbet är lägre värderat än Unibet och 
Betandwin. Denna uppfattning förstärktes efter jämförelse med DCF-analysen. Sportingbet 
visade en riktkurs som var högre än dåvarande aktiepris. Betandwin och Sportingbet visade 
båda upp en riktkurs som var lägre än aktiepriset. 
 
Författarna tycker inte av någon av de valda värderingsmodellerna enskilt ger en rättvis bild 
av företagets värde. Däremot tycker författarna att de klassiska värderingsmodellerna 
tillsammans med de egenkomponerade relativmåtten tillsammans ger en bild över hur 
företagen i onlinespelbranschen är värderade. Det går dock inte att säga att 
onlinespelbolagen generellt sätt är under- eller övervärderade, då de tre företagen visade på 
både högre och lägre värderingar än marknaden. 

5.2 Självkritik 
Det finns över 2000 onlinespelsidor och därmed ett stort antal bolag. Författarna hade som 
syfte att undersöka vad som driver värde i onlinespelbranschen. Detta har författarna sökt 
att förklara med hjälp av analys av tre bolag. Urvalet är ganska litet för en så pass stor 
population varför resultat inte är garanterat att spegla hela branschen. Ett större urval kunde 
ha gett en bättre och djupare förståelse om onlinespelbranschen och hur den är värderad. Då 
bolagen har så pass lika produkter och distributionskanaler anser dock författarna att urvalet 
är representativt vad gäller sökande av värdedrivande faktorer inom branschen. 
 
Som presenterat i känslighetsanalysen är vissa faktorer i DCF-värderingen extremt 
känsliga. En liten ändring i prognoserna leder till stora förändringar i riktkursen. Betavärdet 
har valts till samma värde för alla tre bolagen. Detta är något som kan ifrågasättas då det 
inte är säkert att bolagen rör sig lika mycket gentemot marknaden. Efter att ha undersökt 
vad olika banker och institutioner använder sig av för betavärde för de olika bolagen insåg 
författarna att betavärdet varierar beroende på vem som satt dem. Därför har samma 
betavärde ändå valts för alla tre bolagen, motiverat med att det gör jämförelsen mellan 
bolagen mer tydlig. Författarna inser dock att det är en förenkling som kan kritiseras. 
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Validiteten i uppsatsen kan kritiseras. Det är svårt att säga med säkerhet att de data och den 
metod författarna använt räcker till för att ge svar på frågeställningen. Data som använts är 
begränsad i och med de avgränsningar som gjorts. Det finns en möjlighet att uppsatsen inte 
täcker hela området utan att det finns systematiska fel i undersökningen.  
 
Den största kostnadsdrivaren är enligt uppsatsen marknadsföring. Författarna har haft för 
avsikt att skapa ett relativmått innehållande marknadsföring och kundtillväxt. Men då 
bolagen brister i specifik redovisning av marknadsföringskostnader har detta inte varit 
möjligt. Författarna tror dock att detta kunde ha varit ett mått som ytterliggare hade skapat 
förståelse för bolagens framtida tillväxt och därmed även deras värdering. 

5.3 Förslag till vidare forskning 
Författarna skulle välkomna en kvantitativ studie av avreglerade monopolmarknader. Flera 
av onlinespelbolagen välkomnar en avreglering av monopolet och ser det som en möjlighet 
för dem själva och branschen som helhet. Författarna anser att en avreglering skulle vara 
negativ för befintliga bolag på monopolmarknader, med större konkurrens och lägre 
marginaler i form av minskat spelöverskott som följd. Det skulle vara av intresse att se vad 
en avreglering de facto har för effekt för spelmarknaden, konkurrens och marginaler. 

 
Även en kvalitativ studie över vilka faktorer som driver spelarna att välja en onlinespel 
leverantör framför en annan vore intressant. Är det förslagsvis ett starkt varumärke, 
återbetalningsgrad eller marknadsföring eller något helt annat som är den viktigaste faktorn. 
 
Enligt Petter Nylander, VD Unibet, är marknadsföringen den största kostnadsdrivaren för 
onlinespelbolagen. Det antyder att marknadsföring är det kritiska kapitalet för denna typ av 
bolag. Därför vore en studie över onlinespelbolagens kritiska kapital intressant, det vill säga 
en studie över hur marknadsföring påverkar värdet av onlinespelbolag. Förslagsvis en 
studie som bygger vidare på denna uppsats och skapar relativvärderingsmått med 
marknadsföring som en av ingredienserna.  
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1 – Femkraftsmodellen 
Femkraftsmodellen 
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7.2 Bilaga 2 – WACC och CAPM 
WACC 

! 

WACC =
D
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V
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! 

D = Skulder

E = Egetkapital

V = D+ E

Tm = Skatt

kd = Kostnadföregetkapital

ke = Räntekostnad  
 
CAPM 

 

! 

E Ri( ) = rf + " i E Rm( ) # rf[ ]137 
 

 

! 

E Ri( ) = Förväntadavkastning

rf = Riskfriränta

Bi = Beta

E Rm( ) = Förväntadmarknadsavkastning

E Rm( ) " rf = Riskpremie  

                                                
136 Koller, Goedheart, Wessels, (2005) s.298 
137 Ibid, s.300 
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7.3 Bilaga 3 – Översikt av onlinespelbolagen 
 
De största renodlade internetspelbolagen138 
 

Namn Börsvärde 
Mkr 

Omsättning 
2004 

P/E 
2006 

Andel poker 
av 
omsättning i 
procent 

Huvudmarknad 

Partygaming 49900  11 94 USA 
Betandwin 15100 855 M EUR 42 2 Tyskland 
Sportingbet 14400 1526 M GBP 17 6 USA 
Unibet 4500 212 M GBP 15 8 Sverige 
Gaming VC 2300  9 Nytt Tyskland 
Betonsports 1700  12 0,5 USA 
Sportech 800  6 Nytt Storbritannien 
Gaming Corp 500  15 Nytt Storbritannien 

 
 

                                                
138  Dagens Industri, 2005-10-05 



All-in i onlinespelbolagen? – värdering av spelbolag på Internet 
 
 
 
 

 38 

7.4 Bilaga 4 – Världsmarknaden för onlinespelbolag 

 
Genomsnittligt spelande per vuxen i USD 2003 
Australien 4530 
Japan 2639 
Singapore 2230 
Luxemburg 2112 
Nya Zeeland 2033 
Hongkong 1547 
USA 1476 
Kanada 1423 
Danmark 1368 
Storbritannien 1293 
Norge 1260 
Irland 1244 
Libanon 1163 
Sverige 960 
 
Källa: Unibets årsredovisning 2004 
 



All-in i onlinespelbolagen? – värdering av spelbolag på Internet 
 
 
 
 

 39 

7.5 Bilaga 5 – Aktiekurs översikt 
Sportingbet 31 juli = 3,71 GBP 

 
 
Betandwin 30 september = 64 EUR 

 
 
Unibet 30 september = 179,5 SEK 
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7.6 Bilaga 6 – DCF-värdering Sportingbet 
 
Prognos 

 
 
 
Kassaflöden 
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7.7 Bilaga 7 – DCF-värdering Betandwin 
 
Prognos 

 
 
Kassaflöden 
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7.8 Bilaga 8 – DCF-värdering Unibet 
 
Prognos 

 
 
Kassaflöden 
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7.9 Bilaga 9 – Känslighetsanalys  
 
Sportingbet  Genomsnittligt Förändring Förändring Förändring 
 enligt prognos av genomsnitt aktievärde(%) aktievärde(Kr) 
Revenue Growth 7,0% 1% 7,11% 4,40 
EBIT/Revenue 5,0% 1% 14,65% 9,90 
Operating fixed assets/Revenue 0,6% 1% -2,00% -1,10 
Beta 1,2 0,1 -5,09% -2,80 
       
Revenue Growth 7,0% -1% -7,31% -3,90 
EBIT/Revenue 5,0% -1% -20,51% -9,90 
Operating fixed assets/Revenue 0,6% -1% 2,06% 1,20 
Beta 1,2 -0,1 5,17% 3,20 
     
     
Betandwin     
     
Revenue Growth 14,0% 1% 8,49% 45,30 
EBIT/Revenue 1,5% 1% 83,70% 446,30 
Operating fixed assets/Revenue 2,0% 1% -9,55% -50,90 
Beta 1,2 0,1 -7,34% -39,10 
       
Revenue Growth 14,0% -1% -7,76% 41,40 
EBIT/Revenue 1,5% -1% -82,66% -440,80 
Operating fixed assets/Revenue 2,0% -1% 9,74% 51,90 
Beta 1,2 -0,1 8,30% 44,20 
     
     
Unibet     
     
Revenue Growth 5,5% 1% 5,59% 7,80 
EBIT/Revenue 1,1% 1% 21,71% 30,30 
Operating fixed assets/Revenue 1,0% 1% -2,49% -3,50 
Beta 1,2 0,1 -6,00% -8,40 
       
Revenue Growth 5,5% -1% -5,33% -7,43 
EBIT/Revenue 1,1% -1% -21,71% -30,30 
Operating fixed assets/Revenue 1,0% -1% 2,51% 3,50 
Beta 1,2 -0,1 6,74% 9,40 
     

 
 


