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Sammanfattning 

Den svenska riksdagen röstade 2018-06-07 ja till regeringens förslag om en ny spellag. Den              

nya spellagen innebär bland annat införandet av ett licenssystem för spelbolag verksamma på             

den svenska spelmarknaden. Denna studie undersöker huruvida nyheter om beviljade licenser           

leder till positiv avkastning hos spelbolagens aktier. För att undersöka effekten av nyheterna             

utförs en eventstudie med licensierade spelbolag på den svenska och norska aktiemarknaden.            

Eventstudien undersöker eventfönster som består av en, fem, tio och tjugo dagar där             

signifikansen testas genom ett t-test. Resultaten visar att den kumulativa genomsnittliga           

abnormala avkastningen är signifikant för eventfönster med längd av en dag, men            

icke-signifikant för eventfönster med längd av fem, tio och tjugo dagar. 

 

Nyckelord: Eventstudie, spellagen, abnormal avkastning, capital asset pricing model,         

spelbolag 

 

Abstract 
The Swedish Parliament voted in 2018-06-07 yes to the government bill about a new              

gambling law. The new gambling law entails among other things the imposition of a licensing               

system for gambling companies operating on the Swedish gambling market. This study            

examines whether news about granted licences leads to positive returns for gambling            

companies shares. To examine the effects of the news an event study is performed with               

licenced gambling companies on the Swedish and the Norwegian stock market. The event             

study examines event windows consisting of one, five, ten and twenty days where the              

significance is tested through a t-test. The results show that the cumulative average abnormal              

returns are significant for an event window with a length of one day, but non-significant for                

event windows with lengths of five, ten and twenty days. 

 

 

Keywords: Event study, gambling law, abnormal return, capital asset pricing model, gambling            

company 
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1. Inledning 

2018-06-07 röstade riksdagen ja till regeringens proposition om en omreglerad spelmarknad.           

Lagen (Spellag 2018:1138) tillämpas på fysiska spel och onlinespel som tillhandahålls i            

Sverige. Denna lag trädde i kraft 2019-01-01 och ersatte då lotterilagen från år 1994 samt               

kasinolagen från år 1999 (SFS 2018:1138). Den före detta regleringen togs fram då allt              

spelande fortfarande var fysiskt och var således inte anpassad till de senaste årens utveckling              

av spel på internet (Prop. 2017/18:220).  

 

Mellan åren 1996 och 2018 har omsättningen på spelmarknaden efter utbetalda vinster ökat             

från cirka 11,89 miljarder kronor år 1996 till drygt 23,4 miljarder kronor år 2018, en ökning                

på drygt 96,8 procent (Spelinspektionen 2018) (Folkhälsomyndigheten 2019). Av dessa 23,4           

miljarder kronor omsattes drygt 6,7 miljarder kronor av aktörer utan svenskt tillstånd som             

således inte betalade skatt i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2019). 

 

Genom den nya spellagen ökar möjligheten att kunna kontrollera spelandet och förebygga            

negativa konsekvenser (SFS 2018:1138). I den nya spellagen ställs vissa krav på spelbolagens             

verksamhet. Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt             

och säkert sätt under offentlig kontroll (SFS 2018:1138). Företag som vill bedriva            

spelverksamhet som tillhandahålls i Sverige måste från och med 2018-08-01 ansöka om en             

spellicens från Spelmyndigheten för att få bedriva spelverksamhet i Sverige efter 2019-01-01            

(SFS 2018:1138). Hittills har 75 bolag beviljats licens (2019-03-27) och inget av de bolag              

som ansökt om licens har ännu fått avslag (2019-03-28) (Spelinspektionen, 2019). 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur marknaden reagerar på information om             

beviljandet av spellicens för spelbolag på den svenska spelmarknaden. Frågeställningen blir           

således: Leder nyheten om beviljandet av spellicens till positiv avkastning hos spelbolagens            

aktier?  

 

Studiens ämne är högst aktuellt i och med att Spelinspektionen löpande beviljar licenser till              

fler spelbolag. Resultatet kan komma att vara värdefullt för investerare som tar det i              
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beaktande då ytterligare spelbolag beviljas licens. Tidigare krävdes inte licens för spelbolag            

med säte utanför Sverige för att vara verksamma med onlinespel i Sverige. Detta är därmed               

den första studien som behandlar hur spelbolagens aktiekurs påverkas då nyheten om beviljad             

licens publiceras. 

 

För att undersöka hur avkastningen påverkas, utförs en eventstudie där aktiers abnormala            

avkastning beräknas med capital asset pricing model och ger ett mått på marknadens reaktion              

av beviljandet av spellicens. Data om när olika spelbolag beviljats licens hämtas från             

Spelinspektionen och dagsdata såsom aktiekurser, index och räntor samlas från Nasdaq           

Nordic, Spotlight Stock Market och Oslo Stock Exchange. 

 

Studiens resultat visar på att beviljandet av spellicens har en statistiskt signifikant positiv             

effekt på den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen vid eventfönster med längd           

av en dag. Studien visar däremot att denna effekt inte existerar vid eventfönster med längden               

fem, tio eller tjugo dagar. 

 

Studiens fortsatta disposition kommer se ut på följande sätt. Kapitel 2 innehåller en             

grundläggande redogörelse för den nya spellagen och dess betydelse. I kapitel 3 presenteras             

den teori som används i studien. I kapitel 4 redogörs för val av metod och insamling av data. I                   

kapitel 5 analyseras och presenteras de empiriska resultaten. Kapitel 6 utgör slutsats. Slutligen             

återfinns i kapitel 7 och 8 referenser respektive bilagor. 

2. Spellagen 

Regeringens proposition om en ny spellag (SFS 2018:1138) röstades igenom av riksdagen            

2018-06-07. Spellagen trädde i kraft 2019-01-01 och upphävde de tidigare gällande lagarna            

lotterilagen (SFS 1994:1000) och kasinolagen (SFS 1999:355). Enligt lotterilagen fick lotteri           

endast anordnas av staten samt ideella föreningar som har behovet av lotteriinkomster och             

vars verksamhet är till nytta för allmänheten, (med undantag för mindre omfattande lotterier)             

(SFS 1994:1000). Lotteri definierades som “en verksamhet där en eller flera deltagare, med             

eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna                    

kan få” (SFS 1994:1000). De typerna av spel som räknades som lotteri bestod av: lottning,               
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gissning, vadhållning och liknande förfaranden, marknads- och tivolinöjen, bingospel,         

automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel, kedjebrevsspel och liknande spel (SFS         

1994:1000). Eftersom Aktiebolaget Trav och Galopp (ATG) kontrollerades statligt erhöll          

företaget tillstånd att bedriva lotteriverksamhet och besatte därav statligt spelmonopol på trav            

och galopp (Dir 1990:5) (Aktiebolaget Trav och Galopp u.å.). 

 

Kasinolagen innebar att det krävdes tillstånd för att få bedriva kasinospel. I samband med att               

kasinolagen röstades igenom fick det statligt ägda bolaget AB Svenska Spel i uppdrag av              

regeringen att upprätta kasinon, vilket ledde till att AB Svenska Spel år 1999 grundade              

dotterbolaget Casino Cosmopol AB som mellan åren 2001 och 2003 öppnade fyra fysiska             

kasinon i Sverige. Lagen omfattade även onlinekasinon vilket innebar att staten i teorin även              

hade monopol på onlinespel (SFS 1999:355). Lotterilagen skapade dock undantag vid           

offentliga nöjestillställningar i nöjesparker eller liknande anläggningar, hotell och         

restauranger med serveringstillstånd, samt fartyg i internationell trafik. Dessa verksamheter          

kunde söka och få tillstånd beviljat för att få bedriva roulette, tärning-, samt kortspel.              

Insatserna och vinsterna för dessa spel var dock enligt regelverk kraftigt begränsade. (SFS             

1994:1000) 

 

Genom internet och teknikens utveckling har spelandet skiftat från att vara en fysisk             

verksamhet mot en allt mer digitaliserad verksamhet (Prop. 2017/18:220). Detta skifte           

medförde problem med att bevara det statliga spelmonopolet. Enligt den dåvarande           

lagstiftningen hade staten fortfarande monopol på lotteri, spelautomater, vadhållning samt          

online- och offline-kasinoverksamhet (med undantag för ovan nämnda        

offline-kasinoverksamhet) (SFS 1994:1000) (SFS 1999:355). Svensk lag är dock underordnad          

EU-fördragets grundläggande principer (Europeiska unionens officiella tidning 2012). Enligt         

EU-domstolen ska spel om pengar ses som en tjänst (Hettne 2012). Eftersom fri rörlighet för               

varor och tjänster gäller inom EU (Riksdagen 2019), måste det finnas möjligheter för             

utländska spelbolag att bedriva onlinespel i Sverige.  

 

Under de senaste två decennierna har statens position på den reglerade spelmarknaden            

försvagats, samtidigt som spelmarknadens omsättning ökat markant. Som tidigare nämnts          

ökade omsättningen på spelmarknaden mellan åren 1996 och 2018 med drygt 96,8 procent.             
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(Folkhälsomyndigheten 2019) (Spelinspektionen 2018). Efter utbetalda vinster uppgick        

omsättningen år 2018 till 23,4 miljarder kronor. Av dessa utgjordes drygt 6,7 miljarder kronor              

av aktörer utan svenskt tillstånd som således inte betalade skatt i Sverige, en summa som år                

2003 var 467 miljoner kronor (Folkhälsomyndigheten 2019) (Spelinspektionen 2018).  

 

Den nya spellagen stadgar att samtliga aktörer som vill vara verksamma på den svenska              

spelmarknaden måste ansluta sig till ett licenssystem. Spelbolagen söker licens hos           

Spelinspektionen (tidigare Lotteriinspektionen) och betalar en avgift för respektive licens.          

Spellagen ställer krav på att “spelverksamhet ska vara lämplig ur allmän synpunkt samt             

bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll” (SFS 2018:1138). Enligt             

spelförordningen (SFS 2018:1475) varierar avgifterna för varje sort av spellicens och varje            

licens avser en viss tidslängd som högst är fem år (SFS 2018:1138). Enligt lag (2018:1139)               

om skatt på spel ska 18 procent av nettoomsättningen för ett licenspliktigt spel betalas som               

spelskatt till staten. 

 

Vidare innebär spellagen att ATG fråntas sitt monopol på vadhållning på hästar och måste              

ansluta sig till de övriga företagen i licenssökandet (SFS 2018:1138). Marknaden för            

onlinespel är fortsatt konkurrensutsatt men består nu av licensierade spelbolag som betalar            

skatt till svenska staten. Ideella allmännyttiga föreningar med behov av intäkterna har som             

tidigare möjligheten att bedriva lotteri men måste nu ha beviljad licens. Staten är via AB               

Svenska Spel fortfarande ensam rättsinnehavare av fysiska kasinon som i sin tur drivs av              

deras dotterbolag Casino Cosmopol AB. I likhet med den upphävda lotterilagen finns det             

möjlighet för offentliga nöjestillställningar, fartyg i internationell trafik samt för hotell och            

restauranger med serveringstillstånd att få bedriva kortspel samt kasinospel såsom roulette           

och tärning. För att få bedriva dessa spel som kräver insats måste verksamheterna söka och få                

licens beviljad. För spel som inte kräver insats behövs ingen licens. (SFS 2018:1138) 
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3. Teori 

I detta avsnitt förklaras teoretiska delar som ligger till grund för genomförandet av studien. 

3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen är en etablerad teori inom finansiell ekonomi. Den           

utvecklades av Eugene Fama som argumenterade för att tillgångar redan handlas till sitt sanna              

värde. Enligt Fama (1970) är förändringar i finansiella tillgångspriser slumpmässiga och vid            

nyheter justeras priset därefter. Alltså reflekteras tillgångens pris av all tillgänglig information            

och det är således inte möjligt att överträffa marknadsportföljen genom val av tillgångar och              

timing eller andra finansiella strategier (Fama 1970).  

 

Det finns tre grundläggande antaganden för att den effektiva marknadshypotesen ska gälla.            

Det första antagandet är att det inte finns några transaktionskostnader på den finansiella             

marknaden. Antagande nummer två är att alla aktörer på marknaden har tillgång till samma              

information. Det tredje antagandet säger att alla aktörer på marknaden värderar tillgången till             

samma pris utifrån informationen som finns tillgänglig (Fama 1970).  

 

Den effektiva marknadshypotesen finns i tre olika former, den svaga, den halvstarka och den              

starka. Den svaga formen säger att tillgångars pris baseras på all tillgänglig historisk             

information om tillgången. Den halvstarka formen innebär att tillgångars pris reflekteras av all             

tillgänglig historisk information och att priset även reflekterar all ny information om            

tillgången. Den starka formen tar dels hänsyn till de båda tidigare formerna, men innefattar              

även att tillgångarnas priser justeras för information som inte är tillgänglig för allmänheten             

(Fama 1970). Den moderna finansiella marknaden anses vara av den halvstarka formen (Fama             

1970). Detta gör det möjligt att utföra en eventstudie på den finansiella marknaden, detta              

eftersom priset kommer justeras när nyheten publiceras för allmänheten. Vid en marknad av             

svag form hade studien varit omöjlig att genomföra på grund av att tillgångars priser endast               

tar historisk information i hänseende och vid stark form skulle den nya informationen redan              

reflekteras i tillgångarnas pris. 
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3.2 Capital asset pricing model 

Capital asset pricing model (CAPM) är en ekonomisk modell som utformades av William F.              

Sharpe under 1960-talet. CAPM används främst för att värdera aktier genom att titta på              

sambandet mellan risk och förväntad avkastning (Sharpe 1964). Modellen bestämmer den           

förväntade avkastningen som en investerare kräver för att göra en riskfylld investering            

(Sharpe 1964). Detta görs genom att titta på den systematiska risken och den             

marknadsspecifika risken. Den systematiska risken är korrelerad med marknaden och          

benämns i CAPM som β (Sharpe 1964). Antar β-värdet 1 innebär det att aktiekursens              

utveckling är fullständigt korrelerad med marknadens utveckling. Om man adderar en aktie            

till sin portfölj med β-värde under 1 så minskar därmed risken hos ens portfölj och vice versa.                 

Den marknadsspecifika risken är den risk som inte är korrelerad med marknaden och den går               

att eliminera genom diversifiering av sin portfölj (Sharpe 1964). För att räkna ut den              

förväntade avkastningen med CAPM behövs även marknadens riskpremie, som består av           

marknadsportföljens förväntade avkastning minus den riskfria räntan (Sharpe 1964).         

Marknadsportföljen är ett teoretiskt viktat index innehållandes alla tillgångar på den           

finansiella marknaden. Eftersom ett sådant index inte existerar i praktiken väljs som            

approximation för marknadsportföljen ett index med så bred sammansättning som möjligt           

(MacKinlay 1997). Eftersom det i praktiken inte existerar några riskfria investeringar används            

på den svenska marknaden oftast räntan för 10-åriga statsobligationer (PwC 2018). Beräkning            

av förväntad avkastning med CAPM ser ut som sådan: 

 

   (E(R )  )R it = R f t + β i mt − R f t  

 

Vidare förklaring av variabler ges i kapitel 4.1.4. 

 

För att CAPM ska vara tillämpbart görs en rad olika antaganden om alla investerare: 

- De är rationella och riskaverta 

- Fri konkurrens råder på den finansiella marknaden 

- De kan låna till den riskfria räntan 

- Inga transaktionskostnader 
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- Tillgångar är delbara 

- De maximerar ekonomisk nytta 

- Alla har samma tidsperiod 

- Homogena förväntningar 

- All information blir tillgänglig samtidigt för alla 

- De håller diversifierade portföljer  

4. Metod och insamling av data 

I detta avsnitt presenteras val av metod. Avsnittet redogör även för hur insamlingen av data               

har gått till. Vidare förklaras de kvantitativa delarna. 

4.1 Eventstudie 

Eventstudie-metoden används för att mäta den kortsiktiga effekten en specifik händelse har på             

värdet av ett företag. MacKinlay (1997) menar att effekten av händelsen genast kommer             

reflekteras i tillgångens pris. Således kan en eventstudie mäta effekten av en händelse med              

hjälp av finansiell data. Ett viktigt antagande för eventstudier är att den finansiella marknaden              

är av halvstark form vilket förklarats i tidigare avsnitt. Vi anser att en eventstudie är en                

lämplig metod för vår studie då vi avser att undersöka huruvida beviljandet av spellicens för               

ett spelbolag påverkar dess aktiekurs. För att få en bra struktur på studien används som               

utgångspunkt de sju steg som presenteras i “The Econometrics of Financial Markets” av             

Campbell m fl. (1997). 

 

Nedan följer en lista på de sju stegen: 

4.1.1 Definition av event 

4.1.2 Estimeringsperiod 

4.1.3 Urval 

4.1.4 - 4.1.6 Normal-, abnormal avkastning och varians 

4.1.7 Hypotesprövning 

5. Resultat 

6. Slutsats 
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4.1.1 Definition av event 

Enligt Campbell m fl. (1997) är det första steget i en eventstudie att definiera händelsen av                

intresse samt vilket tidsintervall den aktuella händelsen kan tänkas påverka företagets           

aktiekurs, alltså eventfönstret.  

 

Som tidigare nämnts i studien är frågeställningen huruvida beviljandet av spellicens leder till             

positiv avkastning för spelbolagens aktier. Således är händelsen av intresse enkel att definiera. 

 

De allra flesta spelbolagen i denna studie blev beviljad licens innan börsen öppnat, följt av ett                

pressmeddelande ofta någon timme senare. Vår definition av eventdagen för samtliga           

spelbolag förutom två, utgörs av det datum då bolaget blev beviljad licens. Undantag görs för               

bolaget AhaWorld som blev beviljad sin licens 2018-12-21 klockan 18:04, alltså efter börsens             

stängning. Nästa handelsdag var 2018-12-27 och var även den dag då bolaget gick ut med               

pressmeddelande om beviljad licens. I AhaWorlds fall definieras 2018-12-27 som eventdag.           

Undantag görs även för Pixel Digital Ltd som är dotterbolag till LeoVegas. Pixel Digital Ltd               

fick licens beviljad 2019-01-21, men pressmeddelande om varumärkets lansering på svenska           

marknaden publicerades 2019-02-26. I Pixel Digital Ltds fall definieras 2019-02-26 som           

eventdag. 

 

Eventfönstret brukar i praktiken expanderas till åtminstone två dagar för att vissa händelser             

kan ske efter det att den finansiella marknaden stängt (Campbell m fl. 1997) (MacKinlay              

1997). Men som tidigare nämnts har de flesta händelserna skett medan den finansiella             

marknaden varit öppen. Vidare kommer resultaten från eventfönster om en dag jämföras med             

resultat från andra längder på eventfönstret. I denna studie avser dag 0 eventdagen. 

4.1.2 Estimeringsperiod 

 
Figur 1 - Tidslinje för eventstudien 
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Figur 1 visar tidslinjen för eventstudien. Estimeringsfönstret möjliggör beräkningen av          

förväntad avkastning, också benämnd normal avkastning, med andra ord avkastningen som           

hade rått ifall eventet inte ägt rum. Estimeringsfönstret används alltså för att skatta den              

normala avkastningen under eventfönstret. I denna studie definieras estimeringsfönstret som          

de två år som leder upp till eventdagen. T0 till T1 utgör alltså en period på två år. Om                   

estimeringsfönstret och eventfönstret överlappar varandra leder det till att estimeringen av           

förväntad avkastning influeras av avkastningarna från eventfönstret, vilket i sin tur hade            

påverkat den abnormala avkastningen (MacKinlay 1997). Detta skulle vara problematiskt          

eftersom metodiken i denna studie utgår från att effekten av eventet ska fångas av den               

abnormala avkastningen. För att skattningen av förväntad avkastning ska vara mer precis            

skiljs därför estimeringsfönstret och eventfönstret åt genom att eventdagen har benämningen           

T1+1. Eventfönstret avser alltså perioden T1+1 till T2. I denna studie utförs tester på              

eventfönster med längderna en, fem, tio och tjugo dagar. 

 

Den matematiska definitionen av längden på estimeringsfönstret, L1 , ges av: 

 

  T  L 1 = T 1 − 0  

 

och längden på eventfönstret, L2 , ges av: 

 

   L 2 = T 2 − T 1 + 1  

   

4.1.3 Urval 

I och med att spellagen är förhållandevis ny finns det ett begränsat antal aktörer på               

marknaden. För att uppnå ett så stort stickprov som möjligt består stickprovet av samtliga              

noterade spelbolag på Nasdaq Stockholm, Spotlight Stockmarket och Oslo Børsen, som           

innehar en spellicens i Sverige. Många av aktörerna som ingår i stickprovet har fått licens               

beviljad för deras icke börsnoterade dotterbolag. Vid dessa fall används i studien            

moderbolagets aktiekurs. I tabellerna som presenteras i resultatdelen är dotterbolagets namn           

utskrivet först och moderbolagets namn inom parentes. Från de tidigare nämnda           
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handelsplattformarna hämtas två års dagsdata för varje spelbolag med undantag för SafeEnt            

(Global Gaming 555), som det endast fanns cirka 1,5 års dagsdata för. Två års dagsdata               

används för att ge en rättvis estimering vid användandet av capital asset pricing model (Daves               

m fl. 2000). Vidare bör det index som används teoretiskt sett representera alla tillgångar på               

marknaden. Detta är omöjligt att uppfylla i praktiken och istället används Affärsvärldens            

Generalindex (OMXAFGX) som är en lämplig måttstock för svenska aktieportföljers          

kursutveckling (Affärsvärlden u.å.). Eftersom Oslo Børs Benchmark Index (OSEBX) består          

av de mest handlade aktierna på Oslo Børsen, anser vi att Oslo Børs Benchmark Index               

(OSEBX) är en lämplig måttstock för norska aktieportföljers kursutveckling. Utöver detta           

existerar det inga riskfria räntor i praktiken. Som “riskfri ränta” används istället den 10-åriga              

statsobligationsräntan i Sverige, eftersom det är den mest använda “riskfria räntan” av aktörer             

på den svenska marknaden (PwC 2018). I och med detta används den norska 10-åriga              

statsobligationsräntan för Gaming Innovation Group. Två års dagsdata från nämnda index och            

statsobligationer ligger sedan till grund för estimeringarna.  

 

Eftersom antalet spelbolag som blivit beviljad spellicens samt är noterade vid en            

handelsplattform är relativt begränsat kan det leda till bias på grund av liten stickprovsstorlek              

(Hackshaw 2008). 

 

4.1.4 Förväntad avkastning 

Det finns flera olika metoder för att beräkna förväntad avkastning i en eventstudie. Valet av               

att använda capital asset pricing model (CAPM) motiveras av att den till skillnad mot de flesta                

andra modellerna även tar hänsyn till den riskfria räntan. Den förväntade avkastningen ges av              

följande  

 

(R )    (E(R )  )  E it = R f t + α i + β i mt − R f t + ε it (1) 

(ε )  E it = 0    ar(ε )  v it = σ 2
ε i

 

 

där utgör aktiens förväntade avkastning som i sin tur beräknas med hjälp av (R )  E it              R f t  

som är den riskfria räntan, är tillgångens intercept, är ett mått på hur volatil tillgången       α i      β i         
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är jämfört med marknadsportföljen och är marknadsportföljens förväntade     (R )  E mt     

avkastning. ) för en specifik dag t erhålls genom att ta avkastningen för dag t hos (R  E mt                

Affärsvärldens Generalindex eller Oslo Børs Benchmark Index, beroende på vilket spelbolag           

och dess marknad man åsyftar att behandla. Den riskfria räntan utgörs av den svenska samt               

den norska 10-åriga statsobligationsräntan och marknadsportföljens förväntade avkastning ges         

som tidigare nämnts av Affärsvärldens Generalindex och Oslo Børs Benchmark Index. 

 

Beta ( ), är ett mått på hur volatil en tillgång är jämfört med marknadsportföljen och   β i               

beräknas enligt följande 

 

. β i = var(R m)

cov(R ,R )i m (2) 

 

Beta beräknas i denna studie med hjälp av två års dagsdata från index och två års dagsdata                 

från varje spelbolag, (med undantag för SafeEnt (Global Gaming 555) som det tidigare             

nämnts endast fanns 1,5 års dagsdata för). 

4.1.5 Abnormal avkastning 

Den abnormala avkastningen ges av skillnaden mellan den faktiska avkastningen och den            

förväntade avkastningen. Abnormal avkastning beräknas således på följande vis 

 

,     (R  )  AR
︿

it = R it − R f t − α︿ it − β
︿

i mt − R f t  (3) 

 

där är den abnormala avkastningen av tillgång i vid dag t, och är de skattade   AR
︿

it              α︿ it    β
︿

i    

OLS-parametrarna. Resterande variabler är oförändrade från ekvation (1). 

 

Efter den abnormala avkastningen beräknats samt tidpunkt för varje spelbolag beaktats kan            

den genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas för respektive dag inom eventfönstret          

enligt ekvationen nedan 
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,  AR t = 1
N ∑

N

i=1
AR
︿

it  (4) 

 

där N är antal spelbolag för den specifika dagen. 

 

Eftersom data observerats för flera tillgångar och flera dagar måste den abnormala            

avkastningen aggregeras för varje tillgång. Genom att aggregera den abnormala avkastningen           

för varje spelbolag över tid fås den kumulativa abnormala avkastningen av följande 

 

.AR (T  ,  )  C
︿

i 1 + 1 T 2 = ∑
T  2

t=T  +11

AR
︿

it  (5) 

 

Den kumulativa abnormala avkastningen återger med andra ord hur en specifik tillgång            

presterat under eventfönstret, alltså från tidpunkt  till tidpunkt .  T 1 + 1   T 2  

 

För att beräkna genomsnittet för hur samtliga tillgångar i urvalet presterat under eventfönstret             

används den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. Den kumulativa        

genomsnittliga abnormala avkastningen beräknas enligt följande  

 

.(T  ,  )  CAR 1 + 1 T 2 = ∑
T  2

t=T  +11

AR t (6) 

 

4.1.6 Varians 

Residualvariansen för varje enskilt spelbolag ges av 

 

 (R   R ) ,σ︿ 2
ε i

= 1
L −21

∑
T  1

t=T  +10
it − α︿ i − β

︿

i mt
2 (7)  
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där residualvariansen beräknas med hjälp av som är längden på   σ︿ 2
ε i

       L 1      

estimeringsfönstret. och är avkastningen i period för tillgången och   R it   R    mt      t     

marknadsportföljen. och är de skattade OLS-parametrarna (MacKinlay 1997).   α︿ it    β
︿

i       

Residualvariansen beräknas i denna studie med hjälp av två års dagsdata. 

 

Variansen för den kumulativa abnormala avkastningen för varje enskilt spelbolag beräknas           

enligt följande ekvation 

 

.ar(CAR (T  ,  )  (T  ,  )  σ v
︿

i 1 + 1 T 2 = σ i
2

1 + 1 T 2 = L 2
2
ε i

(8) 

 
är längden på eventfönstret och är residualvariansen för varje enskilt spelbolag.  L 2        σ 2

ε i
       

Om är litet måste dock variansen för den kumulativa abnormala avkastningen justeras   L 1             

för effekterna av mätfel (MacKinlay 1997). Men så är inte fallet i denna studie. 

 

Variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen för alla spelbolag ges av följande  

 

,ar(AR )  v t = 1
N  2

∑
N

i=1
σ 2

ε i
(9) 

 

där  är antal spelbolag och  är summeringen av alla spelbolagens residualvarians.N  ∑
N

i=1
σ 2

ε i
 

 

Variansen för den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för alla spelbolag ges           

av ekvationen nedan 

 

.ar(CAR(T  ,  )) ar(AR )v 1 + 1 T 2 = ∑
T  2

t=T  +11

v t (10) 

 
Ekvation (10) summerar ihop variansen för den genomsnittliga abnormala avkastningen över           

de aktuella dagarna. 
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4.1.7 Statistiskt test 

För att besvara studiens frågeställning om huruvida nyheten om beviljad spellicens leder till             

positiv avkastning hos spelbolags aktier, används en ensidig hypotesprövning med olika           

längder på eventfönstret. 

 

Nollhypotesen definieras i samtliga tester som : Abnormal avkastning  0. H 0 ≤  

Mothypotesen i samtliga tester blir således : Abnormal avkastning  0. H 1 >  

 

Då nollhypotesen definieras som att den abnormala avkastningen under eventdagen är lika            

med eller mindre än noll för ett enskilt spelbolag testas signifikansnivån med hjälp av              

ekvationen nedan 

 

. (0, )θ 1 = AR 
︿

it

var(AR )it
︿ ~ N 1 (11) 

 
Om nollhypotesen förkastas är den abnormala avkastningen under eventdagen för ett enskilt            

spelbolag större än noll, således har eventet en statistiskt signifikant effekt på tillgångens             

avkastning. 

 

Då nollhypotesen definieras som att den kumulativa abnormala avkastningen för ett enskilt            

spelbolag är lika med eller mindre än noll under eventfönstret testas signifikansnivån med             

hjälp av ekvationen nedan 

 

. (0, )θ 1 = CAR (T  +1,T  
︿

i 1 2)

var(CAR (T  +1,T  )
︿

i 1 2
~ N 1 (12) 

 
Om nollhypotesen förkastas är den kumulativa abnormala avkastningen för ett enskilt           

spelbolag under eventfönstret större än noll. Därav har eventet en statistiskt signifikant effekt             

på tillgångens avkastning. 

 
Då nollhypotesen är att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen är lika med            

eller mindre än noll under eventfönstret testas signifikansnivån enligt följande 
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. (0, )θ 1 = CAR(T  +1,T  )1 2

var(CAR(T  +1,T  )) 1 2
1/2 ~ N 1 (13) 

 

Om testresultatet är signifikant är den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen          

skilt från noll och således har eventen en statistiskt signifikant effekt på tillgångarnas             

avkastning. 

 

För att man utifrån eventet ska kunna göra inferens måste man aggregera de abnormala              

avkastningarna (Mackinlay 1997). Störst vikt läggs således vid resultaten från testet på den             

kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen. För att undersöka detta utförs testet i           

ekvation (13). Testet avser att testa huruvida den kumulativa genomsnittliga abnormala           

avkastningen är skilt från noll för eventfönster med längden en, fem, tio och tjugo dagar.  

 

Vidare så kommer vi även presentera resultat för enskilda spelbolags avkastning och dess             

signifikans, men dessa resultat används inte som underlag för att besvara studiens            

frågeställning. Nollhypotesen kommer alltså testas för både enskilda spelbolag såväl som för            

de aggregerade spelbolagen. Eftersom nollhypotesen är definierade som “lika med eller           

mindre än noll” är samtliga tester som tidigare nämnts ensidiga.  

5. Resultat 

I detta avsnitt redovisas studiens empiriska resultat. Vi börjar med att analysera resultaten för              

de enskilda spelbolagen och aggregerat. Fortsättningsvis presenteras viss känslighetsanalys         

och avslutningsvis presenterar vi empiriska resultat från dagen då spellagen infördes. 

5.1 Empiriskt resultat 

Eftersom stickprovet är förhållandevis litet presenteras i tabell 1 relevanta värden för de             

enskilda bolagen. Nollhypotesen är att den abnormala avkastningen är lika med eller mindre             

än noll. Mothypotesen är således att den abnormala avkastningen är större än noll. Alla tester               

är i och med detta ensidiga hypotesprövningar. 
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5.1.1 Enskilda empiriska resultat 

Tabell 1 - Abnormal avkastning 

Spelbolag Abnormal 
avkastning 

under 
eventdagen 

Kumulativ 
abnormal 

avkastning 5 
dagar 

Kumulativ 
abnormal 

avkastning 10 
dagar 

Kumulativ 
abnormal 

avkastning 20 
dagar 

Betsson 0,0172 
(0,0182) 

-0,0029 
(0,0407) 

0,0414 
(0,0575) 

0,1094 
(0,0813) 

Cherry 0,0093 
(0,0256) 

0,0150 
(0,0572) 

-0,0397 
(0,0808) 

-0,0514 
(0,1143) 

LeoVegas 0,0291 
(0,0303) 

-0,0253 
(0,0678) 

0,0203 
(0,0959) 

0,1148 
(0,1356) 

Enlabs AB 0,0328 
(0,0382) 

0,0494 
(0,0855) 

0,0401 
(0,1209) 

0,1173 
(0,1710) 

Pixel Digital - 
(LeoVegas) 

0,0023 
(0,0315) 

-0,0419 
(0,0703) 

-0,0669 
(0,0994) 

-0,1399 
(0,1406) 

SafeEnt - 
(Global 
Gaming 555) 

0,0208 
(0,0295) 

-0,0096 
(0,0660) 

-0,0221 
(0,0933) 

-0,0052 
(0,1319) 

PremierGami
ng - (Angler 
Gaming) 

0,1595*** 
(0,0326) 

0,2331*** 
(0,0729) 

0,1082 
(0,1031) 

0,0614 
(0,1458) 

AHA Bingo - 
(ahaWorld) 

0,0979** 
(0,0616) 

0,0249 
(0,1378) 

0,0072 
(0,1949) 

-0,0502 
(0,2757) 

Zecure 
Gaming Ltd 
& MT 
SecureTrade 
Ltd - (Gaming 
Innovation 
Group Inc) 

0,0211 
(0,0302) 

-0,0893 
(0,0675) 

-0,2137 
(0,0955) 

-0,3117 
(0,1351) 

Spooniker - 
(Kindred) 

-0,0020 
(0,0162) 

0,0201 
(0,0361) 

-0,0292 
(0,0511) 

-0,0283 
(0,0722) 

Standardavvikelse i parenteserna. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p <0,10 
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Tabell 1 visar att den abnormala avkastningen för varje spelbolag då eventfönstret är en, fem,               

tio eller tjugo dagar. Den högsta abnormala avkastningen är ungefär 23,3 procent samtidigt             

som den lägsta abnormala avkastningen är ungefär -31,2 procent. Vidare visar tabellen att nio              

av tio Spelbolag har en positiv abnormal avkastning på licensdagen men att endast två av               

dessa är statistiskt signifikanta. Signifikansnivån beräknas med hjälp av ekvation (11) och            

ekvation (12). Eventfönster av olika längder har undersökts, men störst vikt bör läggas vid              

eventfönstret om en dag eftersom samtliga event skett innan den relevanta aktiemarknaden            

stängt för dagen. 

 

Resultaten visar att vid eventfönster med längden en dag så är den abnormala avkastningen              

statistiskt signifikant i två av tio fall. Vidare så visar resultaten att den abnormala              

avkastningen är statistisk signifikant i ett av tio fall vid ett fem dagar långt eventfönster.               

Hälften av de abnormala avkastningarna är dock negativa vid ett fem dagar långt eventfönster.              

Vid längre eventfönster om tio och tjugo dagar är ingen av de abnormala avkastningarna              

statistiskt signifikanta. Resultaten för de längre eventfönster visar i likhet med resultaten från             

det fem dagar långa eventfönstret på varierande effekt på den abnormala avkastningen. I och              

med att tabell 1 endast visar resultat från de enskilda spelbolagen så kan dessa resultat inte                

användas för att besvara studiens frågeställning. För att besvara studiens frågeställning krävs            

aggregerade resultat.  
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5.1.2 Aggregerade empiriska resultat 

Tabell 2 - Genomsnittlig abnormal avkastning 

Dag Genomsnittlig abnormal 
avkastning 

Kumulativ genomsnittlig 
abnormal avkastning 

0 0,0388 0,0388*** 
(0,0106) 

1 -0,0268 0,0120 

2 -0,0046 0,0074 

3 0,0136 0,0210 

4 -0,0037 0,0173 
(0,0237) 

5 -0,0012 0,0162 

6 -0,0065 0,0096 

7 -0,0008 0,0089 

8 -0,0046 0,0043 

9 -0,0197 -0,0154 
(0,0336) 

10 -0,0015 -0,0169 

11 -0,0134 -0,0303 

12 0,0115 -0,0188 

13 0,0044 -0,0144 

14 0,0007 -0,0137 

15 0,0027 -0,0110 

16 -0,0026 -0,0136 

17 -0,0050 -0,0186 

18 0,0034 -0,0152 

19 -0,0032 -0,0184 
(0,0475) 

Standardavvikelse i parenteserna. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p <0,10 
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I tabell 2 går det att utläsa den genomsnittliga abnormala avkastningen och den kumulativa              

genomsnittliga abnormala avkastningen från dag 0 till dag 19. Tabell 2 visar att den              

genomsnittliga abnormala avkastningen på eventdagen är cirka 3,88 procent. Vidare visar           

tabell 2 att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen uppgår till ungefär 1,73            

procent efter fem dagar, -1,54 procent efter tio dagar och -1,84 procent efter tjugo dagar.               

Utöver detta går det att utläsa att enbart den genomsnittliga abnormala avkastningen för dag 0               

är statistiskt signifikant vilket säger att den genomsnittliga abnormala avkastningen för dag 0,             

alltså eventdagen, är positiv samt statistiskt signifikant. Utifrån detta förkastas nollhypotesen           

för eventfönster med längd av en dag, detta eftersom den genomsnittliga abnormala            

avkastningen är signifikant större än noll. Den kumulativa genomsnittliga abnormala          

avkastningen för fem dagar är positiv men inte statistiskt signifikant, således accepteras            

nollhypotesen för fem dagars eventfönster. För eventfönster med längden tio och tjugo dagar             

accepteras nollhypotesen eftersom den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen är         

negativ för dessa eventfönster. Att spelbolagens aktiekurser påverkas positivt av beviljandet           

av spellicens kan således tolkas vara trovärdigt vid ett eventfönster med längd av en dag enligt                

studiens resultat. Det kan dock inte anses trovärdigt vid längre eventfönster. 
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Figur 2 - Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

 
Figur 2 presenterar den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen från dag -5 till            

dag 20. Grafen inkluderar ett visst antal dagar innan eventet för att ge möjlighet till att fånga                 

upp potentiella indikationer av insiderhandel. Den kumulativa genomsnittliga abnormala         

avkastningen sjönk drastiskt mellan dag -5 och dag -4 innan eventdagen men steg därefter              

fram till dag -2 till ungefär samma nivå den var på innan nedgången. Utifrån detta anser vi att                  

det är svårt att dra någon slutsats ifall uppgången mellan dag -4 och dag 0, berodde på att                  

marknaden erhöll information under dagarna som ledde upp till eventdagen. Vid vidare            

granskning av grafen går det att utläsa att den kumulativa genomsnittliga abnormala            

avkastningen steg med cirka 3,88 procent på eventdagen. Eftersom grafen inkluderar fem            

dagar innan eventet innebär det att den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen           

redan vid dag -1 antar värdet cirka 0,02, alltså cirka två procent. Den nämnda avkastningen               

avtar efter eventdagen men ökar mellan dag 2 och dag 3, där den senare följs av nedgång till                  

dag 11. Efter uppgången som äger rum mellan dag 11 och dag 12 hålls den kumulativa                

genomsnittliga abnormala avkastningen på en relativt jämn nivå. Värt att nämna är att den              
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kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen dag 20 beräknas till -0,63 procent samt           

-2,48 procent om man utgår från dag -5 respektive dag 0. 

5.2 Känslighetsanalys 

Ett problem med studien är att endast pressmeddelandet om licensdagen tas i hänsyn som              

anledning till kursförändringar under ett upp till tjugo dagars långt eventfönster. Eftersom            

detta kan vara ett antaganden som inte stämmer granskas resterande spelbolagsspecifika           

händelser för varje spelbolag kring datumen för de respektive licensdagarna. Från denna data             

återfanns nitton potentiella händelser som kan ha påverkat aktiekursen, se tabell 3. För att              

sortera ut de händelser som inte påverkat aktiekursen signifikant, definierades signifikanta           

händelser som pressmeddelanden vilka släpptes samma dag som aktiekursen för spelbolaget           

steg eller sjönk, med mer än två standardavvikelser från medelvärdet. Resultatet presenteras i             

tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3 - Pressmeddelanden som kan påverka aktiekursen  

Totalt antal pressmeddelanden i 
eventfönstret 

Pressmeddelanden av vikt 

19 2 

 

Det första pressmeddelande av vikt var att Cherry AB erbjudits ett uppköpserbjudande om 87              

kronor per aktie, vilket fick aktiekursen att öka med ungefär 18,76 procent. Två             

standardavvikelser motsvarar cirka 5,36 procent, beräknat med hjälp av två års dagsdata.            

Pressmeddelandet släpptes tre dagar innan Cherry erhöll sin spellicens. Sen dess har            

aktiekursen varierat mellan 85,6 kronor och 89 kronor.  

 

Den andra händelsen av vikt var PremierGamings (Angler Gaming) publicering av           

kvartalsrapport, vilket resulterade i att aktiekursen sjönk med ungefär 9,13 procent den            

aktuella dagen. Två standardavvikelser motsvarar cirka 6,59 procent, beräknat med hjälp av            

två års dagsdata. Pressmeddelandet släpptes tio dagar efter PremierGaming erhöll sin           

spellicens. 
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Utifrån detta eliminerades dessa två spelbolag och testerna för den kumulativa genomsnittliga            

abnormala avkastningen testades på nytt. Resultatet presenteras i tabell 4. 

 
Tabell 4 - Kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning 

Dag Kumulativ genomsnittlig abnormal 
avkastning 

0 -0,0274** 
(0,0122) 

4 -0,0093  
(0,0273)  

9 -0,0279 
(0,0386) 

19 0,0242 
(0,0546) 

Standardavvikelse i parenteserna. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p <0,10 

 
Från tabell 4 kan vi utläsa att resultaten skiljer från tabell 2 och att den statistiska                

signifikansnivån för dag noll nu sjunkit till fem procents signifikansnivå jämfört med tabell 2              

där den är på en procents signifikansnivå. 

5.3 Abnormal avkastning vid fastställande av spellagen 

Eftersom den nya spellagen röstades igenom 2018-06-07 och ikraftträdande av lagen skedde            

2019-01-01, fanns det en period då det var ovisst om vilka spelbolag som skulle erhålla licens                

(Spellag 2018:1138). I detta kapitel presenteras avkastning av signifikans från datumet då            

spellagen röstades igenom som då är 2018-06-07. Detta är intressant att undersöka för att              

analysera huruvida införandet av den nya spellagen hade en direkt effekt på spelbolagens             

aktiekurs eller om effekten uteblev. 

 

Eftersom 2018-06-06 är en röd dag används stängningskurserna mellan 2018-06-05 och           

2018-06-07 för samtliga spelbolag förutom ett. Undantaget gjordes för Gaming Innovation           

Group som handlas på Oslo Børsen som hade öppet för handel 2018-06-06 och av den               

anledningen användes det datumet istället för en dag tidigare. I likhet med föregående kapitel              

användes två standardavvikelser eller mer från medelvärdet som mått för statistisk signifikans            
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på fem procent signifikansnivå. Vi fann att det enda spelbolaget som hade en statistisk              

signifikant avkastning 2018-06-07 var AhaWorld vars aktiekurs sjönk med -18,33 procent.           

Fullständigt resultat presenteras i bilaga 3.  

6. Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka hur marknaden reagerar på information om             

beviljandet av spellicens för spelbolag på den svenska spelmarknaden. Studien undersöker om            

beviljandet av spellicens leder till positiv avkastning hos spelbolagens aktier. För att            

undersöka detta genomförs en eventstudie med hjälp av Capital Asset Pricing Model. Med två              

års dagsdata har abnormal avkastning beräknats för en, fem, tio och tjugo dagars eventfönster.              

Vidare undersöks om den abnormala avkastningen är statistisk signifikant eller inte. Även            

undersökning av resultat har utförts då två spelbolag som potentiellt kan bidra till bias              

exkluderats ur stickprovet. Studien tar också upp hur spelbolagens aktiekurser påverkades           

dagen då den nya spellagen röstades igenom av riksdagen. 

 

I studien utförs ett statistiskt test som testar signifikansen för eventfönster med fyra olika              

längder. Testet visar att det förekommer signifikant positiv genomsnittlig abnormal          

avkastning vid eventfönster med längd av en dag. Vidare visar testet att det inte förekommer               

någon signifikant positiv kumulativ genomsnittlig abnormal avkastning vid eventfönster med          

längderna fem, tio och tjugo dagar. Således drar vi slutsatsen att beviljandet av spellicens har               

en statistisk signifikant positiv påverkan på den abnormala avkastningen för en dag men inte              

för fem, tio eller tjugo dagar. 

 

Detta kan tolkas som att beviljandet av spellicens har en direkt effekt på den abnormala               

avkastningen på just licensdagen, men vid ett längre eventfönster mattas effekten av. Effekten             

på den abnormala avkastningen på licensdagen kan således bero på att marknaden har en              

tendens att överreagera vid positiva nyheter enligt De Bondt, Thaler 1985. 

 
Ett potentiellt problem med studien var huruvida andra händelser hos spelbolagen har en             

påverkan på den abnormala avkastningen. Detta har vi undersökt under rubrik 5.2, där vi              

valde att eliminera de spelbolag som i eventfönstret haft andra händelser som påverkat den              
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abnormala avkastningen. Utifrån resultaten av denna känslighetsanalys tolkade vi resultaten          

för eventfönster med längden fem, tio och tjugo dagar som oförändrade. För eventfönster med              

längden en dag sjönk signifikansnivån från att vara signifikant på en procents signifikansnivå             

till fem procents signifikansnivå. Den kumulativa genomsnittliga abnormala avkastningen för          

eventfönster med längd av en dag är således fortsatt signifikant. Eftersom antalet spelbolag             

som beviljats spellicens samt innehar en spellicens är relativt litet, endast tio stycken, kan det               

leda till bias. Detta är en svaghet med studien som vi tyvärr inte kan justera för.  

 

Eftersom spellagen är en relativt ny lag finns det inga tidigare studier kring huruvida              

beviljandet av spellicens påverkar de abnormala avkastningarna hos spelbolagens aktier.          

Denna studie kan således bidra med en ny aspekt inom området. I och med detta ser vi också                  

fram emot framtida studier som berör ämnet, framförallt då antalet spelbolag som beviljats             

spellicens samt återfinns på aktiemarknaden ökat. I och med att Spelinspektionen löpande            

beviljar licenser till spelbolag, kan det vara intressant att i framtida studier undersöka om det               

förekommer någon skillnad i hur stor påverkan nyheten om beviljad spellicens har på             

spelbolagens aktiekurs, beroende på i vilket skede som spelbolagen får licens beviljad. Det             

skulle också vara intressant med utförligare undersökningar om huruvida införandet av           

spellagen, rykten om spellagen eller andra liknande händelser har en påverkan på den             

abnormala avkastningen.  

 

De viktigaste resultaten från denna studie är signifikansnivån för den kumulativa           

genomsnittliga abnormala avkastningen. Studien visar på en signifikant effekt för eventfönster           

om en dag. Nyheten om beviljandet av spellicens leder alltså till positiv abnormal avkastning              

vid eventfönster med längd av en dag. Däremot går det inte att se en signifikant effekt för                 

eventfönster om fem, tio eller tjugo dagar. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Grafer för enskilda spelbolag 
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Figur 3 - Grafer för den kumulativa abnormala avkastningen 
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8.2 Bilaga 2. Övriga pressmeddelanden 
Tabell 5 - Pressmeddelanden för respektive spelbolag 

Spelbolag Övriga 
pressmeddeland

en kring 
eventfönstret 

Av vikt, större 
än 2 

standardavvikels
er 

Två standardavvikelser för 
respektive spelbolag uttryckt 

i procent 

Betsson 0 0 3,82% 

Cherry 2 1 5,36% 

LeoVegas 2 0 6,23% 

Enlabs AB 0 0 7,75% 

Pixel Digital 
- (LeoVegas) 

2 0 6,51% 

SafeEnt - 
(Global 
Gaming 
555) 

2 0 6,02% 

PremierGa
ming - 
(Angler 
Gaming) 

2 1 6,59% 

AHA Bingo 
- 
(ahaWorld) 

1 0 12,33% 

Zecure 
Gaming Ltd 
& MT 
SecureTrad
e Ltd - 
(Gaming 
Innovation 
Group Inc) 

4 0 6,14% 

Spooniker - 
(Kindred) 

4 0 3,56% 
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8.3 Bilaga 3. Avkastning dagen då spellagen fastställdes 
Tabell 6 - Avkastningen dagen då spellagen röstades igenom 

Spelbolag Utveckling 2018-06-07 

Betsson -1.96% 

Cherry -0,62% 

LeoVegas 0,53% 

Enlabs AB -2,54% 

Pixel Digital - (LeoVegas) 0,53% 

SafeEnt - (Global Gaming 555) -0,67% 

PremierGaming - (Angler Gaming) -0,51% 

AHA Bingo - (ahaWorld) -18,33%** 

Zecure Gaming Ltd & MT SecureTrade 
Ltd - (Gaming Innovation Group Inc) 

1,40% 

Spooniker - (Kindred) 1,94% 

Standardavvikelse i parenteserna. *** p < 0,01, ** p < 0,05, * p <0,10 
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