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Sammanfattning  

Spelandet i Sverige ökar lavinartat och i takt med det kommer det nya spelformer och spelbolag 
samt att utbudet av speltjänster ökar i en enorm takt. Allt fler spelbolag inser detta och tar 
chansen att lansera nya spelsajter med nya speltjänster samtidigt som de utlovar vinster i 
mångmiljonklassen till de som spelar, via reklamkampanjer och liknande erbjudanden till 
potentiella kunder.  

Konkurrensen i branschen hårdnar i denna tidigare reglerade marknad där AB Svenska Spel var 
det enda legala alternativet. Detta spelmonopol börjar nu öppnas upp successivt och med de nya 
aktörerna på marknaden ville vi se vad det var som lockade spelkonsumenterna att spela hos just 
dem och vilka faktorer som var mest betydande i deras val av spelbolag. Nu när det finns ett 
flertal alternativ att tillgå samt nya aspekter att ta hänsyn till när konsumenten av speltjänster 
skall göra sitt val av spelbolag.  

Vi utförde en kvantitativ undersökning med enkäter som delades ut i Örnsköldsvik hos två olika 
spelombud. Detta för att nå konsumenter som hade den erfarenhet av spel som vi ansåg vara 
tillräcklig för att ge ett fullgott underlag för vår undersökning. Vi valde dessutom olika dagar, en 
vardag samt en helgdag för att få ytterligare bredd på kundunderlaget. Detta för att ta reda på vad 
de som spelade ansåg vara viktigt i deras val av spelbolag samt vilka faktorer som de ansåg vara 
av störst vikt för dem när de gjorde sitt val av bolag som de anförtror att leverera sina 
speltjänster. 

Detta gav oss en intressant aspekt på de olika spelbolagen samt vad deras kunder efterfrågade 
allra mest i sina roller som spelkonsumenter. De olika spelbolagen som vi valde att separera åt, 
AB Svenska Spel och övriga bolag och då framförallt Internetbaserade spelbolag samt att 
sysselsättningsnivå och socialtillhörighet kan vara en faktor som spelar in när spelkonsumenterna 
skall göra sitt val av vilken spelform de väljer samt vilken egenskap som de anser vara viktigast 
för just dem när de tar sitt beslut om vilken leverantör som de vill anlita för speltjänster som vi 
har valt att koncentrera oss på i vår undersökning.  

För att se om det förelåg någon statistiskt skillnad mellan olika datauppsättnigar har vi valt att 
utföra t-tester och Chi- två tester. Detta för att kartlägga om olika variabler har något samband 
med varandra t.ex. om de som endast spelar hos AB Svenska spel och de som spelar hos AB 
Svenska spel och andra bolag har något samband med vad spelkonsumenterna anser vara viktigt 
vid val av spelbolag eller om detta enbart beror på slumpen. Den slutsats vi gjorde var att de 
faktorer som påverkade spelkonsumenterna i det sammantagna resultatet var mest; pålitlighet, 
odds/återbetalningsgrad, tillgängligheten och stora vinstpotter. När vi sen valde att göra en 
korstabell mellan olika variabler så avvek resultatet sig mellan grupperna från det sammantagna 
resultatet. 



4 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING  

1. INLEDNING ........................................................................................................... 7 

1.1 Problembakgrund...................................................................................................................................... 7 

1.2 Problemformulering.................................................................................................................................. 9 

1.3 Syfte............................................................................................................................................................ 9 

1.4 Avgränsningar och begränsningar.......................................................................................................... 10 

1.5 Begreppsförklaringar............................................................................................................................... 10 

2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGPUNKTER............................................................................................. 12 

2.1 Metodologiska överväganden ................................................................................................................ 12 

2.2 Ämnesval.................................................................................................................................................. 12 

2.3 Förförståelse ............................................................................................................................................ 12 

2.4 Angreppssätt............................................................................................................................................ 13 

2.5 Val av forskningsmetod........................................................................................................................... 13 

2.6 Perspektiv................................................................................................................................................. 14 

2.7 Litteratursökning ..................................................................................................................................... 15 

2.8 Val av teorier............................................................................................................................................ 15 

2.9 Datainsamling .......................................................................................................................................... 15 

2.10 Kritik av sekundärkällor......................................................................................................................... 15 

3. TEORETISKA REFERENSRAMAR...................................................................................................... 17 

3.1 Inledning................................................................................................................................................... 17 

3.2 Köpbeteenden ......................................................................................................................................... 17 

3.3 Förklaringar till konsumenters köpbeteende ........................................................................................ 18 

3.4 Hur köper konsumenten? ....................................................................................................................... 19 



5 

 

3.5 Kundrelationer och dess livscykel i tjänsteföretag................................................................................ 21 

3.6 Kundlojalitet och kundnöjdhet ............................................................................................................... 23 

3.7 GAP- modellen ......................................................................................................................................... 26 

3.8 Abraham Maslows behovshierarki......................................................................................................... 28 

3.9 Sammanfattning av teorier ..................................................................................................................... 31 

4. SPELBOLAGEN ......................................................................................................................................... 33 

4.1 Spelets historia ........................................................................................................................................ 33 

4.2 Svenska spel- mål och strategier ............................................................................................................ 34 

4.3 Betsson -mål och strategier .................................................................................................................... 35 

4.4 Unibet -mål och strategier ...................................................................................................................... 35 

4.5 Spelmarknaden – en reglerad marknad................................................................................................. 36 

4.6 Konkurrenssituationen............................................................................................................................ 37 

5. PRAKTISK METOD.................................................................................................................................. 38 

5.1 Urval ......................................................................................................................................................... 38 

5.2 Access ....................................................................................................................................................... 39 

5.3 Insamling av primärdata ......................................................................................................................... 39 

5.4 Enkätens utformning............................................................................................................................... 39 

5.5 Genomförande......................................................................................................................................... 40 

5.6 Bortfall...................................................................................................................................................... 41 

5.7 Bearbetning av enkäterna....................................................................................................................... 41 

5.8 Empirisk och analytisk sammanställning ............................................................................................... 42 

6. EMPIRI OCH ANALYS ............................................................................................................................ 44 

6.1 Inledande bakgrundsfrågor..................................................................................................................... 44 



6 

 

6.2 Spelvanor.................................................................................................................................................. 45 

6.3 Instämmelse och viktighet...................................................................................................................... 48 

6.4 Intryck av spelbolagen............................................................................................................................. 52 

6.5 Statistiskt signifikanstest och Chi- tvåtest ............................................................................................. 54 

6.6 Samband mellan spelbolagen och attitydfrågor om viktighet ............................................................. 61 

6.7 Samband mellan sysselsättning och dess val av speltjänst .................................................................. 64 

6.8 Sammanfattning av empiri/analys ......................................................................................................... 66 

7. SLUTSATS ................................................................................................................................................... 68 

7.1 Återknytning till problemformulering och syfte.................................................................................... 68 

7.2 Slutsatser.................................................................................................................................................. 68 

7.3 Förslag till framtida forskning................................................................................................................. 71 

8. SANNINGSKRITERIER........................................................................................................................... 72 

8.1 Validitet .................................................................................................................................................... 72 

8.2 Reliabilitet ................................................................................................................................................ 72 

8.3 Generaliserbarhet.................................................................................................................................... 73 

9. KÄLLFÖRTECKNING ............................................................................................................................. 74 

9.1 Litteratur .................................................................................................................................................. 74 

9.2 Vetenskapliga artiklar.............................................................................................................................. 75 

9.3 Övriga artiklar .......................................................................................................................................... 76 

9.4 Elektroniska källor ................................................................................................................................... 76 

9.5 Personliga källor ...................................................................................................................................... 77 

9.6 Propositioner ........................................................................................................................................... 77 

9.7 Rapporter ................................................................................................................................................. 77 



7 

 

9.8 Årsredovisningar...................................................................................................................................... 77 

9.9 Uppslagsverk............................................................................................................................................ 77 

10. BILAGOR................................................................................................................................................... 78 

10.1 Enkäten som delades ut till respondenterna ...................................................................................... 78 

10.2 Sammanställning korstabell.................................................................................................................. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1. INLEDNING 

Inledningsavsnittet ger en kort introduktion till uppsatsen. Den inleds med en diskussion om 
uppsatsens problem följt av en presentation av problemformulering, syfte, avgränsningar och 
begränsningar samt begreppsförklaring. 

  

1.1 Problembakgrund 
 
I dagens samhälle har vi nått en utvecklingsnivå som är betydligt högre än för bara några år 
sedan. I och med detta får allt fler tillgång till Internet samt klarar av att använda Internet på ett 
tillfredställande sätt1. Vi får genom denna utvecklingshöjning i samhället en mer och mer 
globaliserad prägel även på de mest vardagliga produkterna vi använder och när det finns en 
marknad så växer det hela tiden fram nya produkter och tjänster för att tillmötesgå 
konsumenternas ökande efterfrågan. Internets användande har en stor betydelse och har ökat 
lavinartat de senaste seklen detta skapar en relativt ny marknad med en mängd nya konsumenter 
via Internet för användarna och inte minst spelföretagen.2  

De olika spelföretagen lockar med diverse bonusar och andra lockande erbjudanden i sin 
marknadsföring för att kunna presentera sina generösa villkor gentemot AB svenska spels 
monopolställning i Sverige. Detta görs med högre odds till spelkonsumenten som ger mer tillbaka 
per satsad krona samt diverse andra olika bonussystem som ger spelkonsumenten en högre 
avkastning än hos AB Svenska Spel.3 Detta är också ett effektivt sätt att binda kunden vid sina 
spelkonton och behålla dem på en längre sikt än vid just det specifika erbjudandet de erhåller. 
Här vill vi se om det är kundlojaliteten som styr spelkonsumenternas spelvanor eller vad 
egentligen det är som är den största bidragande faktorn för konsumenterna när de gör sitt val av 
spelföretag i sin roll som spelkonsument.  

AB Svenska spels fördelar gentemot sina konkurrenter är att de får lansera sig på ett helt annat 
sätt t.ex. via reklamkampanjer och utvalda spelombud som kan betala ut deras vinstpengar direkt 
efter eventuell vinst4 till skillnad mot de Internetbaserade företagen som det kan variera mycket 
när det kommer till vinstutbetalningstider när det gäller att få sina vinster tillgängliga i kontanter 
och för många spelkonsumenter så är tidsperspektivet relativt viktigt för att kunna omsätta mer 

                                         
1 http://www.internetstatistik.se/ 
2 http://www.vadslagning.org/artiklar/internet-gambling.html 
3 Gåverud H. Den svenska spelmarknaden. En fallstudie av svenska spel. 2003 s.24 
4 Formerna för lotterier och spel regleras i Sverige genom lotterilagen (1994:1 000) och kasinolagen (1999:355) 
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pengar och på så vis generera större vinster så blir tidsperspektivet en viktig detalj för 
spelkonsumenten. 

 
I Sverige, precis som i de allra flesta länder runt om i världen så lockas vi att spela på diverse 
spelformer och olika varianter av spel som det finns en oändlig massa utformningar på. Vilket i 
sin tur ger konsumenten ett gigantiskt utbud av spel att välja mellan, både vad det gäller 
spelformer men även spelbolag idag. Spelmarknaden omsätter bara i Sverige 38,6 miljarder 
kronor 2007 vilket är en ökning från föregående år med ca 6 %. Dessa siffror är dock endast från 
den reglerade delen av marknaden i Sverige dvs. siffror från de övriga aktörerna på marknaden 
saknas.5  
 
Jämför man dessa siffror med en annan bransch som har ökat dramatiskt de senaste åren som är 
E-handeln i sin helhet dvs. alla detaljhandel via Internet i Sverige som omsätter ca 20 miljarder 
kronor. Genom dessa siffror kan man få en förståelse hur mycket spelbranschen egentligen 
omsätter jämförelsevis med andra branscher.6 Detta gör att vi finner det väldigt intressant att 
undersöka denna marknad som ökar år efter år med enorma summor som omsätts årligen och 
försöka förstå hur konsumentbeteendet är hos dessa spelkunder lite närmare.  

Att vi som konsumenter av spel väljer att spela i någon form beror mycket på att människan vill 
hålla sin dröm om ett ekonomiskt oberoende samt hoppet att få leva i en vardag utan några som 
helst ekonomiska bekymmer, vid liv7. En stor del av oss samhällsinvånare vill så gärna nå det 
sista steget i Maslows behovstrappa och genom detta få förverkliga våra drömmar och nå vår 
fulla kapacitet därigenom.8 De allra flesta människor vet att det är en större risk, åtminstone 
oddsmässigt att de skall störta med ett flygplan under en reguljärresa9 än att pricka in den högsta 
vinsten på någon form av spel med miljontals kronor i vinstpotten10, men ändå överväger vi gång 
på gång att använda våra pengar för lämna in ett spel bara för att hålla fast vid det lilla hoppet om 
evig lycka och ett ekonomiskt överflöd.11 På detta tema fortgår en rad olika 
marknadsföringskampanjer bland de olika spelbolagen. 12 

Vi vill med vår undersökning se vad det egentligen är som lockar spelkonsumenterna att spela 
hos respektive spelbolag samt se om det föreligger några skillnader mellan de som spelar hos AB 
Svenska Spel och de Internetbaserade spelbolagen såsom Unibet och Betsson. Vi vill även 

                                         
5 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. Diarenummer: 762/2007 s.6 
6 http://www.xelera.se/e-handeln-omsatter-over-20-miljarder-2008 
7 Binde P. Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan s.124 
8 Bakka J F et al Organisationsteori Strukturkultur, processer  4:e upplagan 2001 Liber ekonomi s.163-164 
9 http://planecrashinfo.com/rates.htm 
10 http://www.kvp.se/nyheter/1.1075670/vinstchanser-spel-for-spel 
11 Binde P Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan s.124 
12 Binde P Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan s.124 
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kartlägga om det är tänkbart att det finns olika typer av spelare samt om det till exempel finns 
några skillnader i köpbeteendet hos de kunder som spelar hos AB Svenska Spel gentemot de 
övriga aktörerna på marknaden?  

Ett av de starkare motiven till varför vi valde att studera just spelbolagen i denna undersökning 
angående konsumentbeteende är till stor del att det inte finns speciellt mycket forskning bedriven 
vare sig när det kommer till spelproblem och framför allt inte vid spelandet överlag13 samt att vi 
båda har ett intresse av branschen sen tidigare. Eftersom spelbranschen med Internets framfart 
har blivit konkurrensutsatt och det är en marknad i relativt tidig förändringsskeende samt att är 
det ett ganska outforskat område ännu gör spelbranschen mycket intressant för oss att göra vår 
undersökning angående vilka spelkonsumenternas viktigaste faktorer är när de skall göra sitt val 
av spelbolag som skall leverera deras speltjänster.  

När spelutbudet ökar och konkurrensen hårdnar på spelmarknaden ger detta spelkonsumenten ett 
större utbud i sitt val av både spelformer, utbud samt spelföretag och ger konsumenten av spel en 
möjlighet att välja fritt vad denne efterfrågar samt sätta sin egen ståndpunkt för vad han vill ha ut 
av sitt spel, är det bara oddset/cash backen eller är det andra faktorer såsom sociala aspekter, 
ansvarstagandet eller vad är det egentligen som spelar in i spelkonsumentens val?  

1.2 Problemformulering 

Uppsatsen kommer att rikta in sig på kundperspektivet, vilket är nödvändigt för att svara på 
följande fråga:  

� Vilka faktorer påverkar spelkonsumenten vid dess val av spelbolag? 

1.3 Syfte 

Undersökningens övergripande syfte är: 

� Att kartlägga spelkonsumentens köpbeteende.  

Samt delsyftet: 

� Vad spelkonsumenten anser vara avgörande vid val av spelbolag. 

 

                                         
13 http://www.nad.fi/pdf/anders%20stymne.pdf 
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1.4 Avgränsningar och begränsningar 

Studien riktar sig först och främst till de svenska kundernas preferenser. Det vill säga den 
svenska spelmarknaden. Dock kommer detta att avgränsas demografiskt till de två utvalda 
spelombuden i Örnsköldsvik. Vi har även avgränsat oss till framförallt tre spelbolag som vi 
kommer inrikta undersökningen på. Dessa spelbolag agerar på ett indirekt och direkt sätt på den 
svenska spelmarknaden. Dessa spelbolag är statliga AB Svenska Spel, samt de privata 
utlandsbaserade spelbolagen Betsson och Unibet. De två sistnämnda av dessa bolag är dessutom 
representerade på vår svenska aktiemarknad.   

1.5 Begreppsförklaring 

Här kommer vi att förklara samt definiera en del begrepp som återkommer i studien. 

Vi vill först och främst definiera huruvida vi ser det spelbolagen erbjuder är en tjänst eller en 
produkt. När man som konsument kommer in i en spelbutik och ska köpa en lottorad eller spela 
på hästar anser vi att man köper en tjänst och inte en produkt. Spelombuden erbjuder oss en 
sammanställning av odds, travlopp, tider, livespel m.m. Därför anser vi att det spelbolaget 
erbjuder är snarare en tjänst än en produkt och därmed är spelbolagen aktörer i tjänstemarknaden.  

Konsument; En individ som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför 
näringsverksamhet, dvs. förbrukare av varor och tjänster.14  

Tillgänglighet;  inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. För en bestämd 
person beror dessa möjligheter exempelvis på hennes fysiska rörlighet och den geografiska 
närheten till det eftersökta. Faktorer som öppethållandetider och tillträdesregler kan också vara 
betydelsefulla. De senare blir särskilt viktiga när efterfrågan är större än utbudet, som i 
planekonomier, där grupptillhörighet eller kötid kan bestämma köordningen mer än köpkraften. 15 

Vadslagning eller vadhållning; en överenskommelse mellan två eller flera parter att satsa 
pengar eller annat värde på utfallet av en viss händelse, oftast en tävling. Vinnaren får samtliga 
insatser eller ett belopp i proportion till vadet (odds). En favoritvinst ger lägre utdelning än en 
outsider. Oddsen kan vara fasta eller löpande dvs. förändras efter hur spelarna satsar. Numera 
sker det mesta av vadhållning genom statliga eller privata bolag med avancerad datateknik. I 
Sverige regleras rätten till offentlig vadhållning i lotterilagen (1994:1 000). Enligt denna har 
ATG ensamrätt till vadhållning på hästsport (V75, Dagens Dubbel m.m.) och AB Tipstjänst till 

                                         
14 Gregow T. Sveriges rikes lag, Norstedt 2006. Konsumenttjänstlag (1985:716) 1a§, 1st. S.322 
15 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
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vadhållning på övrig idrott i spelet Oddset med varianterna Lången, Toppen och Matchen.16 

Poker; kortspel som spelas av tre–fem spelare, som i given får fem kort var. Det gäller att med 
dessa plus nyköpta kort bilda en så god "pokerhand" som möjligt. Genom att deltagarna satsar 
(pengar) efter sin hands bedömda styrka tvingas de flesta spelarna småningom att dra sig ur 
spelet; de kvarvarande "synar" varandras kort, och den med bästa handen tar hem hela potten. 
Spelet uppkom i USA i början av 1800-talet och blev mot seklets slut populärt i Sverige.17 Finns i 
ett otal olika varianter idag såsom; Texas holdém, Omaha holdém, mörkpoker, Stötpoker, mm 
spelas även i turneringsform samt i casino både in real life som Internetbaserat spelform18 

Hästsport; gemensam beteckning för galoppsport, travsport, ridsport (banhoppning, distansritt, 
dressyr, fälttävlan, körning och voltige) samt hästpolo.19 

Service; Dels åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, ibland används 
synonymen tjänst. Företag som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag.20 

Pålitlighet; Pålitlighet kan t.ex. mätas som antalet leveranser som görs inom utsatt leveranstid. 
Pålitlighet kan vara avgörande för att skapa nöjda kunder. Företag som vill ha hög pålitlighet bör 
använda mått för pålitlighet i sin ekonomiska styrning.21. När konsumenten väljer någon att 
förvalta dess pengar som i vårt fall när det kommer till speltjänster så vill kunden känna tillit till 
det valda företaget för att känna sig trygg med förvaltningen av dess pengar precis som man vill 
känna förtroende för en bank. 

Cash back; En form av återbetalningsgrad på satsade pengar. 

Monopol; marknadsform som kännetecknas av att det på en marknad endast finns en säljare samt 
att det inte finns några näraliggande substitut till monopolistens produkt.22 

 

    

    

                                         
16 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
17 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
18 http://www.playwinningpoker.com/poker/sv/games/ 
19 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
20  Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
21 http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Matt_mal/palitlighet.htm 
22 Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 

Metodkapitlet beskriver hur arbetet med uppsatsen gått tillväga. I kapitlet beskrivs även de 
metodologiska överväganden vi gjort under arbetets gång för att samla information, 
sammanställa samt analysera den.  

2.1 Metodologiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras de beslut som tagits kring metod. Dessa beslut får en stor effekt på 
uppsatsen riktning då dessa påverkar hur datainsamlingen kommer gå till samt bestämmer 
analysens karaktär. 

2.2 Ämnesval 

Vi har genom våra tidigare studier inom marknadsföring samt företagsekonomi, fått lära oss hur 
viktigt det är för ett företags fortlevnad att ständigt förnya sig och erbjuda kunden nya produkter 
och tjänster. Detta har vi sett varit en fråga som främst har varit aktuell för den svenska 
spelmarknaden de senaste åren, då allt fler aktörer tagit sig in på spelmarknaden och blivit en 
konkurrent för det monopol som AB Svenska Spel besitter. Vi anser detta vara en aktuell fråga då 
fler och fler bolag som verkar på den monopolistiska marknaden, allt mer stöter på en marknad i 
förändring. Detta beror dels på grund av Internet som gett nya aktörer chansen att kringgå lagar 
och praxis och kunnat ta sig in på spelmarknaden och spela efter andra regler än vad Sverige satt 
upp. Vi finner även detta intressant då det är relativt outforskat kring ämnet om köpbeteenden i 
spelbranschen. 

Vad är det som styr spelkonsumenten att konsumera en viss speltjänst. Detta leder oss till frågan; 
Vilka faktorer påverkar konsumenternas val av spelbolag. Detta är vad vi vill undersöka genom 
vårt syfte. 

2.3 Förförståelse 

Då en av oss har större erfarenhet av spel såvida inom AB Svenska Spel samt internationella 
spelsajter, så skiljer sig vår kunskap om spel åt. En av oss har spelat på diverse olika sajter och 
använt sig av de flesta produkter som företagen erbjuder medan den andra endast brukar köpa en 
lott av något slag någon gång om året. Dock har denna person en spelbutik i familjen och har på 
grund av detta fått kännedom om utbud på den svenska spelmarknaden samt spelregler hos 
Svenska spel innan påbörjandet av uppsatsen. Unibet och Betsson som vi även valt att inrikta oss 
på har en av oss tämligen god kunskap om då det gäller bolagens produkter. Hur spelbolagen 
ligger till i sina finansiella rapporter och status hos konsumenterna har vi förhållandevis dålig 
kunskap om.  
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Under vår tid som universitetsstuderande har vi berört likartade kurser inom marknadsföring, och 
vi anser oss ha en grundläggande kunskap inom ämnet. Vi kommer främst att fördjupa oss inom 
marknadsföring under det pågående arbetet med uppsatsen. 

2.4 Angreppssätt 

Vid konstruktion av denna uppsats har ett deduktivt samt induktivt angreppssätt valts ut. Det 
deduktiva angreppssättet representerar uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och 
praktik inom samhällsvetenskaperna ser ut. Med detta menas att man först skaffar sig en teoretisk 
grund inom ett visst område för att sedan utföra empiriska undersökningar. Grovt uttryckt handlar 
deduktion om ”från teori till empiri”. Den deduktiva strategin är av en linjär art och innebär att 
författarna först går igenom de teoretiska referensramarna som problemformuleringen kan tänkas 
behöva för att lösa, för att sedan inhämta data och information, så kallad empiri.23 Det induktiva 
angreppssättet innebär att man drar generaliserbara slutsatser med observationer som grund. Det 
vill säga, man utgår från observationer och resultat för att få fram en teori.24 Anledningen till att 
vi valt båda angreppsätten är att spelbranschen är ett relativt outforskat ämne. Därför kan vi inte 
påstå att hela undersökningen styrs av hypotesprövning. Hela undersökningen blir därför svår att 
behandlas på ett deduktivt angreppssätt då vi saknar en del relevanta teorier om ämnet för att 
kunna dra slutsatser om dem när vi kopplar empirin till teorier i analysen. Det bästa sättet att 
behandla dessa frågor från enkäten är då att utföra t-tester samt Chi- två tester som vi kommer 
förklara mer i kapitlet om den praktiska metoden (se avsnitt 5.8 Empirisk och analytisk 
sammanställning). 

2.5 Val av forskningsmetod 

När man talar om kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder talar man inte bara om hur 
information bearbetas, utan även om hur den samlas in samt analyseras. Det är viktigt att vid 
början av en studie klargöra vilken forskningsmetod man ska använda sig av då detta utgör 
grunden för hur studien skall te sig.  

Den kvalitativa metoden lägger sin tonvikt på primärdata som ord och känslor. Denna typ av 
forskningsmetod riktar sig mer mot att analysera på djupet mot t.ex. en mindre grupp, man lägger 
alltså ingen tonvikt på kvantifiering.  

                                         
23 Bell B. Bryman A, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.23-25 
24 Bell B. Bryman A, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.25 
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Den kvantitativa metoden riktar sig mot statistiska tester, som enkätstudier där kvantifieringen 
står i fokus.25 Man kan associera dessa två metoder till bestämda undersökningsmetoder, till 
exempel en strukturerad i motsats till en ostrukturerad intervju.26  

Man brukar oftast säga att den kvalitativa metoden tittar mer på djupet medan den kvantitativa 
metoden ger större bredd.27 En kvalitativ metod hade alltså inte gett oss utrymme att ställa många 
olika frågor inom ett rätt så brett område. Därför har denna undersökning riktat sig mot den 
kvantitativa metoden. Anledningen till att den kvantitativa ansatsen har valts är att vi vill kunna 
undersöka många enheter inom studiens avgränsning som är två spelombud i Örnsköldsviks 
kommun och på detta sätt se ett mönster i hur spelkonsumenter agerar vid sitt val av spelbolag. 
Hade vi valt den kvalitativa forskningsmetoden hade vi inte kunnat uppnå vårt syfte med 
undersökningen. Informationen från den kvalitativa hade gett oss ett större djup i undersökning 
och detta är vi inte ute efter då vi som sagt vill få en större bredd och kunna se någon typ av 
mönster i spelkonsumenternas beteende. För att kunna genomföra detta kommer därför 
enkätundersökning att göras. Fördelen med att använda den kvantitativa metoden är bland annat 
att enkäter ger standardiserade svar, det vill säga att alla respondenter får exakt samma frågor, 
och inga personliga variationer tillåts smyga sig in genom kontakt ansikte mot ansikte med 
forskaren såsom vid djupintervjuer. Då man i den kvantitativa metoden utgår från mätta resultat, 
är möjligheten för egna tolkningar av svar från forskarens sida därför väldigt liten.28 

Nackdelar med kvantitativ metod kan vara att frågorna i enkäten i sin utformning kan tvinga in 
svaren i en struktur och forma dem på ett sätt som snarare reflekterar forskarnas än 
respondenternas sätt att tänka. Det är även så att enkäter inte ger forskaren möjligheten att 
kontrollera sanningshalten i respondenternas svar.29  

2.6 Perspektiv 

Då vi med undersökningen är intresserad av att kartlägga spelkonsumentens köpbeteende har vi 
valt att rikta in oss framförallt mot kundperspektivet. Genom vår förförståelse och tidigare 
erfarenheter av spelbranschen har vi upplevt denna bransch genom ett kundperspektiv och finner 
det därför helt naturligt att vi väljer studera detta ämne via kundperspektivet eftersom vi saknar 
erfarenheter från företagsledningsperspektivet inom spelbranschen. 

                                         
25 Bell B. Bryman A, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005 s. 85-87 
26 Andersen H. Vetenskapsteori och metodlära. Lund studentlitteratur, 1994. s. 69 
27 Bell B. Bryman A, Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005 s. 85-87 
28 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. s.126-127 
29 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. s.128 
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2.7 Litteratursökning  

 För att samla in relevant litteratur anknutna till ämnet, har flera olika insamlingsmetoder använts. 
Umeå Universitets databas (UB), Internet samt Umeå Universitetsbibliotek ALBUM har använts 
för att hitta akademiska tidskrifter, vetenskapliga artiklar och böcker lämpade för uppsatsens 
syfte och problem. En del av litteraturen kommer även från Arken biblioteket i Örnsköldsvik. För 
att få en överblick över relevant teori har tidigare forskning samt uppsatser använts. Utifrån dessa 
teorier har information i form av tidskrifter samt litteratur valts ut för att matcha studiens 
huvudsyfte. Vid sökning på Internet samt litteratur har författarna använts sig av sökord som 
följer: Unibet, Svenska Spel, Betsson, spelbolag, kundlojalitet, consumer behavior, purchase 
intentions med mera. För att skapa en större bredd på sökningar har vi kombinerat en del sökord 
på olika sätt.  

2.8  Val av teorier 

För att hitta svaret på vårt problem har vi valt att fördjupa oss i teorier som har sin fokus på 
konsumenten. Dessa kommer utgöras av artiklar samt studentlitteratur som berör teorier om 
kundlojalitet, kundnöjdhet, kundbeteende, köpvanor, GAP-modellen, köpprocesser m.m. Utifrån 
dessa teorier har vi utgått från undersökningens problem och syfte då vi satt ihop den teoretiska 
referensramen.  

2.9 Datainsamling 

Syftet med datainsamlingen är att samla information om vilka faktorer som avgör i konsumenters 
val av spelbolag. Vid insamling av data skiljer man på två olika typer av data nämligen sekundär 
samt primärdata. Med sekundärdata menar man data som tidigare samlats in och sammanställts i 
ett annat sammanhang och med ett annat syfte än vad som gäller för den aktuella studien.30 Dessa 
utgörs av spelbolagens årsredovisningar, hemsidor samt andra tidskrifter.  Primärdata är ny 
information som samlas in av marknadsundersökaren själv, med hjälp av fältundersökningar, det 
vill säga genom att använda olika insamlingstekniker som är anpassade för att lösa det aktuella 
problemet.31 Vid insamling av primärdata i denna undersökning har en enkät utformats.  

2.10 Kritik av sekundärkällor 

Vid insamling samt granskning av litteratur, tidskrifter och andra relevanta källor för studien, 
gäller det att vara kritisk mot all fakta. Tillförlitligheten på fakta är väldigt mycket beroende på 

                                         
30 Christensen L, Andersson N, m.fl. Marknadsundersökning – en handbok. S. 69 
31 Christensen L, Andersson N, m.fl. Marknadsundersökning – en handbok. S. 102 
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hur neutral organisationen utgörs vara. Information från spelbolagens hemsidor anses vara 
korrekta. Dock kan de vara väldigt subjektiva då spelbolagen inte anses vara neutrala i sitt val av 
information i en del avseenden. Det är dock svårt att få tag på oberoende information om 
respektive bolag. Källor som studentlitteratur som använts i undersökningen anser vi ha en hög 
kvalité samt tillförlitlighet, då författarna har mångårig erfarenhet av ämnet i fråga.  De material 
som utgör sin grund i uppsatsen är böcker, tidskrifter, årsredovisningar, diverse elektroniska 
källor och insamlad primärdata från respondenter. En del av de elektroniska källor som 
författarna använt sig av utgörs av spelbolagens hemsidor.  
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3. TEORETISKA REFERENSRAMAR 

För att ha en bred bas att utgå ifrån inleds teorikapitlet med ett antal basstrategier om kunden. 
Teorier om kundlojalitet, kundnöjdhet, kundbeteende, köpvanor m.m. kommer att hjälpa oss att få 
svar på vårt problem. 

3.1 Inledning 

För att undersöka vilka preferenser konsumenten har vad det gäller dess val av spelbolag, har vi 
använt oss av olika teoriområden för att på detta sätt få en övergripande bild. Varför kunder väljer 
att konsumera en viss vara eller tjänst anser vi påverkas av dess lojalitet samt tillfredställelsen 
kunden får av just det företaget. De teorier och strategier som tas upp i detta kapitel är till för att 
få en teoretisk bakgrund till vilka faktorer som påverkar konsumenten vid val av spelbolag. I 
analysen kommer sedan dessa teorier att jämföras med undersökningen angående dessa faktorer. 

3.2 Köpbeteende 

Pierre Wanger skriver i sin bok, Kundpsykologi32, bara för att en kund har en positiv inställning 
till en produkt eller tjänst, innebär detta inte att kunden kommer köpa den.  Han menar på att man 
måste gå ett steg längre och se bortom människors inställning till produkten eller tjänsten, och 
istället analysera de beteenden som ligger bakom köpet. Alltså beror valet vid ett köp av en viss 
produkt eller tjänst på flera faktorer. Man menar på att kundens köpbeteende beror på en rad olika 
länkbeteenden som säljarens och andra inblandade parters beteenden. Oftast kan det vara ett 
kampanjerbjudande vara den avgörande länken vid valet av tjänst. Det betyder att beteenden som 
inte verkar ha med organisationens grunderbjudande att göra i själva verket kan vara en länk i 
den beteendekedja som krävs för att till sist sälja en viss produkt.33 

En kunds beteende är dock något som lätt kan påverkas och man kan sätta fokus på en del 
faktorer för att öka sannolikheten för att vissa beteenden ska inträffa. Man menar på att kunden 
oftast inte engagerar sig särskilt mycket i ett inköp utan snarare använder sig av enkla 
beslutsstrategier och personliga intryck. Exempel på de faktorer som man menar är avgörande vid 
valet av butik är innehållet i butiken, service, struktur, atmosfär samt kunder. Med innehåll avses 
kvaliteten samt utbudet i butiken. Kunder väljer hellre att handla hos en mer överlägsen butik än 
en annan, även fast detta kan innebär en längre resa. I takt med att kvaliteten på butiken är högre 
förväntar sig kunden att även servicen ska hålla en hög standard. Likaså i motsats till detta 
ursäktar man dålig service i en butik med lågbudget profil.34  

                                         
32 Wanger P. Kund psykologi. Studentlitteratur 2002. s.161-167 
33 Wanger P. Kund psykologi. Studentlitteratur 2002. s.161-167 
34 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.169-172  
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Andra faktorer som är avgörande vid val av butik är det enhetliga utseendet/logotypen, 
tillgänglighet till butiken, extrapriserbjudande samt tillgänglig personal. Väletablerade 
varumärken är lättare att känna igen och det blir oftast de stora som blir valda framför de små, då 
ett välkänt ansikte känns tryggare än ett nytt. Kampanjerbjudanden är ett annat sätt att locka till 
sig kunder.  Detta kan leda till att nya kunder söker sig till butiken för att ta del av erbjudandet 
och kanske till och med blir en stamkund i framtiden. Något som fungerar på samma sätt som 
priserbjudande är när kunden ges möjligheten att pröva en vara innan köpet. Detta gör att man 
skapar ett behov hos kunden som kanske inte fanns där från början.35 

3.3 Förklaringar till konsumenters köpbeteende 

Varför konsumenters köpbeteende ser ut som de gör är beroende av en rad olika faktorer. De 
mentala programmen ser olika ut beroende på kön, hälsa, självuppfattning, ekonomi, värderingar, 
bekvämlighet m.m. Detta innebär att olika individet upplever produkter och tjänster på olika sätt. 
36 Det finns en modell som bygger på tanken om vilken respons vi individer ger vid olika typer av 
stimulans. Denna kallas för S-O-R modellen där S:et står för stimulus, O:et för organism och R:et 
för respons.37 Huvudgrupperna inom denna modell som är avgörande för reaktionerna vi 
förmedlar vid olika stimuli är sociokulturella, personliga och psykologiska faktorer. Inom de 
sociokulturella faktorerna ingår exempelvis konsumentens sociala klass, typ av familj samt 
yrke.38 De personliga egenskaperna som styr individens beteende som konsument är exempelvis 
ekonomisk standard, social klass samt ålder. Den ekonomiska aspekten styr och påverkar 
självklart möjligheten till att konsumera vilka och hur mycket tjänster som konsumenten vill 
konsumera. Ålder är av stor betydelse för marknadsförare då de oftast delar upp individer i olika 
segment beroende på vart de befinner sig i sin livscykel. Dessa kan vara av betydelse då t.ex. en 
ung ensamstående är mer benägen att konsumera en viss typ av vara än pensionärer. Med detta 
sagt menar man att alla de olika nivåerna i livscykeln gör att utgångspunkterna för konsumtion 
varierar.39 När man säger att konsumentens beteende styrs av dess sociala klass menar man att 
när individer som rör sig i samma kretsar och på samma jobb oftast delar liknande värderingar 
när det gäller till exempel köp av olika produkter, tjänster och dylikt.40  

De psykologiska aspekterna syftar mer på våra inlärda beteenden, erfarenheter, attityder samt 
selektiva perceptioner. Det vill säga att vi oftast handlar av ren vana när vi köper en viss produkt 
eller tjänst. Positiva erfarenheter av en tjänst gör oss mer benägen att fortsätta konsumera den 

                                         
35 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.172-183 
36 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.122 
37 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.113-114 
38 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 
39 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2: a upplagan.2005. s.117 
40 Solomon, M R. Consumer Behavior: Buying, having and being. Prentice Hall.2002. S.10 
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eller rentav prova på någon annan produkt eller tjänst av samma varumärke. Den selektiva 
perceptionen gör att man blir mer uppmärksam på varumärken som vi känner en innebörd till. 
När vi provat på en tjänst eller en produkt från ett visst varumärke lägger vi märke till detta 
varumärke allt mer när det syns i media och vi blir mer öppna att prova på dessa nya produkter 
och tjänster då vi känner igen dem från förr.41   

Enligt Jobber & Fahy42 är en konsuments köpbeteende uppdelat i tre olika influenser. Dessa är 
köpsituationen, personliga influenser samt sociala influenser. Med personliga influenserna menas 
som till exempel personens motivation, övertygelser, livsstil samt personlighet. Enligt Maslows 
behovspyramid43 motiveras personer av fem olika faktorer som är psykologiska, säkerhet, 
självkänsla och status samt självförverkligan. De sociala influenserna som påverkar 
konsumentens köpbeteende är till exempel vilken kulturell miljö personen befinner sig i, social 
klass samt umgängeskrets.44 Man menar då på att faktorer som egna värderingar, förbud samt 
grundläggande attityder styr val av köp. Den sista och tredje influensen är tre olika situationer 
som kan uppstå vid ett köptillfälle. Dessa tre situationer är den utökade, den begränsade samt den 
vanemässiga informationssökningen. Den allra första typen av informationssökningar menar på 
att det är viktigt att samla information om varan man ska köpa då till exempel varor av högt värde 
kräver större eftertanke för att kunna göra ett bra val. Vid dessa typer av informationssökningar 
blir inte bara valet av varumärke viktigt utan även var varan inhandlas. I motsats till denna typ av 
informationssökning finns den begränsade informationssökningen som används vid enklare köp 
som köp av varor med mindre värde. Vid köp som sker vid upprepade tillfällen kommer den 
vanemässiga informationssökningen in. 

3.4 Hur köper konsumenten? 

Marknadskommunikation blir allt viktigare för företag då detta kan vara avgörande då en 
konsument ska bestämma sig för att göra ett köp, avstå eller rentav avgöra om att prova något 
nytt eller konsumera en produkt av gammal vana. Med detta i åtanke har Engel, Blackwell och 
Miniard kommit fram till en av de mest kända modellerna över konsumenternas beslutfattande 
som är uppdelad i fem olika steg. Denna modell beskriver vad som händer från att konsumenten 
inser ett konsumtionsbehov, till det att köpet är gjort och utvärderat. De fem olika stegen är 
behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp och sist utvärdering efter 
köpet. Modellen är i sin helhet heltäckande då den fångar in alla typer av köp, från tandkräm till 
utlandsresa, och det är just dessa fem steg företag måste jobba med för att få kunderna att köpa 
just dennes produkter. Dock är det ju självklart så att en del modifieringar krävs i de olika stegens 

                                         
41 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.119 
42 Jobber D. Fahy J. Foundations of marketing. 2a upplagan 2006.s. 65 
43 Jobber D. Fahy J. Foundations of marketing. 2a upplagan 2006.s.67 
44 Jobber D. Fahy J. Foundations of marketing. 2a upplagan 2006.s. 65-70 
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innehåll och betydelse utifrån olika påverkansfaktorer. Ett exempel på en sådan påverkansfaktor 
är produktfaktorn, då köpprocessen kan vara kort eller lång beroende på vilken produkt man ska 
konsumera. Det tar bara några minuter att gå in i affären för att köpa en dagligvara medan det kan 
ta månader köpa ett hus.  

 

 

 
Figur 1. Egenkonstruerad modell över konsumenternas köpprocess. 

Källa: Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.25 

 

Identifiering av behovet; Konsumenten måste först aktivera ett behov innan det kan identifieras. 
Detta behov uppstår när konsumenten upplever tillräckligt stora skillnader mellan nuvarande och 
önskat tillstånd. Dessa behov kan vara fysiologiska(t.ex. hunger) eller psykologiska(t.ex. nöjen). I 
vårt fall handlar det om psykologiska behov då konsumenterna anser sig ha ett behov av att 
utnyttja diverse speltjänster.45 Enligt Rossiter och Percys (1997)46 lista över de åtta olika 
köpmotiv så menar de att spel är ett så kallat transformativt köpmotiv. Detta motiv aktiveras när 
konsumenten vill förflytta sig till ett nytt utökat tillstånd. I det transformativa köpmotivet 
gestaltar sig ett behov som styrs av intellektuell stimulans eller skicklighet. Med detta menar de 
att spelkonsumenter ofta har ett behov att anta utmaningar och de styrs av emotionella behov.47  

Informationssökning; När konsumenten insett sitt behov startar sökningen på information av de 
olika spelbolagen för att se var han kan få de största fördelarna till exempel var 
oddset/Cashbacken är störst eller om han heller söker en trygg form för sitt spel eller vad kundens 
behov är. Detta skulle kunna vara en avgörande faktor vid detta stadium då spelkonsumenter 
börjar söka information för att kunna identifiera en potentiell ”behovsuppfyllare”. Anledningen 
till att konsumenten gör detta är för att minska osäkerheten vid ett potentiellt köpbeslut. 
Konsumenten samlar på sig information av olika kanaler som vänner och familj, promotion, 
försäljare och direktreklam för att samla på sig den nödvändiga informationen. Dock är det så att 
lågengagemangsköp som en speltjänst är, så förlitar sig oftast konsumenten enbart på reklam än 
på andra informationskällor. Det är därför Engel et al. menar att graden av engagemang är nära 
förknippad med omfattningen av sökfasen. Dock skulle man kunna säga att sökfasen hos spelare 
är både minnesbaserad samt handlingsbaserad då spelutnyttjandet är för många då bara köper sig 
en lott vid samma tillfälle som de köper lite mjölk, dvs. ett lågt engagerat köp. Samtidigt som det 

                                         
45 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.28 
46 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.30-33 
47 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.30-33 
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är en handlingsbaserad informationssökning, då många spelkonsumenter är intresserade av 
tjänsten de köper samt är högt engagerade i spel överhuvudtaget då det för många är en hobby.48 

Alternativutvärdering; När kunden sen har sökt sin information hos de olika spelbolagen skall 
han värdera vad som är det bästa alternativet just för honom. Han får här överväga olika 
alternativa möjligheter att uppfylla detta behov att spela. Här evaluerar konsumenten om tjänsten 
erbjuder och tillfredsställer det den är ute efter.49 För att göra det använder sig konsumenten av 
olika beslutsregler som kan variera beroende på individen samt tjänsten/produkten. Den 
vanligaste beslutsregeln är den vanemässiga då han köper samma varumärke som senast samt 
köper det han tycker bäst om.50 

Beslut om köp; När konsumenten har gjort sitt val av spelbolag beslutar den sig här för att köpa 
speltjänsten med de tidigare stegen i modellen som beslutsunderlag för detta.  

Beteende efter köp; I detta stadium vill man visa hur kunden egentligen upplevde sitt val av 
speltjänsten för att senare besluta sig om återköp eller om han måste omvärdera sina val på grund 
av upplevelsen inte uppfyllde kundens tillfredställelse när det kommer till en utvärdering av 
köpet.51  

3.5 Kundrelationen och dess livscykel i tjänsteföretag52 

Relationen mellan kunden och företaget är en väldigt viktig och central del när det gäller få en 
kund fortsätta utnyttja ett företags tjänster. Företaget måste matcha kundens förväntningar samt 
bibehålla förtroendet för att skapa en sund relation. Enligt Grönroos kan detta förklaras i en 
trestegsmodell som visar hur olika aspekter samspelar för att få en potentiell kund som inte redan 
känner till företaget och dess produkter, till en köptrogen kund för att sedan få en bestående 
kundrelation. Dessa tre steg börjar först med initialskedet då företaget jobbar för att väcka 
kunders intresse för dess utbud. Lyckas man med detta i initialskedet stannar kunden kvar hos 
företaget, om inte har man tappat kunden för tillfället. I det andra skedet som är köpprocessen 
ställs höga krav på företaget då det genom sin marknadsföring, ger kunderna sådana löften som 
kunden svarar positivt på för att sedan leda till ett eventuellt köpbeslut. Självklart är det väldigt 
viktigt här att företaget håller sina löften och inte erbjuder falska förhoppningar för att riskera att 
kunden lämnar företaget i detta skede av livscykeln. I det sista skedet av livscykeln konsumerar 
kunden tjänsten som han eller hon har köpt, dvs. konsumtionsprocessen. I och med att kunden 
konsumerar produkten kommer denne känna en upplevelse av att ha utnyttjat tjänsten. Om 

                                         
48 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.34-39 
49 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.45 
50 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.47 
51 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.52-53 
52 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.20-24 
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kunden anser tjänsten vara tillräcklig i relation till löftena, kommer kunden förhoppningsvis 
uppleva att han eller hon fått en acceptabel tjänstekvalité. Därför är det viktigt för företag att nå 
det tredje skedet med positiva upplevelser då det är med stor sannolikhet att återköp blir möjligt 
samt att kundrelationerna stärks. Det är även viktigt för företaget att få en positiv upplevelse från 
kundens sida i detta skede så kunden istället inte lämnar livscykeln med en negativ bild och 
bidrar med negativ Word-Of-Mouth om företaget. Med detta sagt är det särskilt viktigt för 
tjänsteföretag där personligförsäljning och kontakt med kunder, ge ett positivt intryck samt en 
hjälpande och förstående personal då de är ansiktet utåt för företaget. Kunden kommer då lämna 
den senast utnyttjade tjänsten med ett gott intryck samt mer benägen för ett återköp. 

Denna modell anser vi passar till spelbranschen då interaktionen mellan kund och försäljare 
förekommer dagligen hos de lokala spelombuden i Örnsköldsvik. Här gäller det erbjuda en god 
service och bemöta nya som gamla kunder med de nödvändiga kunskaperna om de olika 
speltjänsterna som spelbolagen kan erbjuda. Med detta sagt menar vi inte att konsumenter 
kommer avstå från att spela på ett visst spelbolag på grund av säljaren bakom disken är otrevlig. 
Men han kommer säkerligen avstå från att spela hos just det spelbolagets tjänst för stunden, tills 
han fått hjälp förstå hur man t.ex. tippar på hästarna eller hur man fyller i och lämnar in en 
lottorad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2. Kundrelationens livscykel. 
Källa: http://brusnonstop.blogg.se/images/2008/customer-relationship-
lifecycle_24098850.jpg 
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3.6 Kundlojalitet och kundnöjdhet 

Forskning visar på att tillfredställelse med en levererad produkt/tjänst påverkar kunders beslut om 
att fortsätta relationen med produkten/tjänsten. När kunder är nöjda är sannolikheten till ett 
avslutat förhållande till produkten/tjänsten liten. Det kommer säkerligen inte heller inträffa att 
kunden ger produkten/tjänsten ett dåligt rykte då den sist lämnade ett gott intryck.53 Detta är 
viktigt för ett företag då kunderna fungerar som en vandrande och talande reklampelare. Då vi 
talar gott om ett företag eller varumärke är det väldigt sannolikt att ordet sprids och företaget har 
fått ut ett positivt budskap om sig. I samband med detta menar dem att en nöjd kund är en 
förstående och förlåtande kund. Det vill säga, någon som har tidigare erfarenhet av mycket bra 
service är troligen mer mottaglig till fel som ibland kan uppstå.54 

”Satisfaction is achieved when expectations are fulfilled” 55 

Det allra viktigaste sambandet som finns mellan kundtillfredsställelse och kundbeteende är 
lojaliteten. Detta kan förklaras med en större känsla av tillfredsställelse hos kunderna som de 
upplever desto högre blir deras lojalitet gentemot företaget.56  

Kundlojalitet är inte enbart en del av en god service. En mycket viktig faktor är om kunderna är 
nöjda med kvaliteten på produkterna/tjänsterna och den service som erhålls från spelföretagen, 
detta bidrar till skapandet av en lojalitet bland kunderna. Andra minst lika viktiga faktorer som 
påverkar kundlojaliteten är bland annat den fysiska tillgängligheten, priset samt avkastning på 
satsat kapital blir ganska framträdande i spelbolagens utbud med oddssättning med mera och den 
upplevda bekvämligheten.57 

 

 

                                         
53 Ndubisi, Nelson Oly, Malhotra, Naresh K. and Wah, Chan Kok(2009)'Relationship Marketing, Customer 
Satisfaction and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis From an Asian Perspective’, Journal of International 
Consumer Marketing, 21:1,5 – 16 
54 Ibid. 
55 Ndubisi, Nelson Oly, Malhotra, Naresh K. and Wah, Chan Kok (2009) 'Relationship Marketing, Customer 
Satisfaction and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis From an Asian Perspective’, Journal of International 
Consumer Marketing, 21:1,5 – 16 
56 Söderlund, M Den nöjda kunden: kundtillfredsställelse- orsaker och effekter. Malmö: Liber ekonomi, 1997, 59131 
och 134 
57 Grönroos C. Service Management och marknadsföring – En CRM ansats, 2007.s.148 
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Figur 3. Dick and Bassu’s (1994) model of loyalty.58 

Figuren ovan beskriver olika typer av kundlojalitet som kan sammankopplas till medlemmar av 
olika lojalitetsprogram: 

Lojalitet: Den lojale kunden har känslomässiga band sammankopplade direkt till det specifika 
företaget. Dessa kunder gör frekvent sin del av inköpen just där och förblir lojala gentemot 
företaget, kännetecknas av hög moral och frekventa köpare. 

Latent lojalitet: Den latent lojale kunden har en positive bild av företaget men de är inte lika 
frekventa i sitt handlande. Dessa kunder föredrar att göra sina inköp från samma företag men gör 
även sporadiska inköp från andra företag av flera skäl, såsom de geografiska aspekterna som ett 
exempel.  

Falsk lojalitet: Kategorin för falsk lojalitet befinner sig kunderna som gör regelbundna inköp 
även om de inte har några känslomässiga band gentemot företaget. Inköpen görs av bekvämlighet 
eller i brist på alternativ. Dessa kunder är villiga att byta företag om bättre alternativ uppstår.  

Ingen lojalitet: Dessa kunder har en allmänt negativ attityd till företaget och har låg frekvens när 
det gäller inköp. Konkurrerande företag har lätt för att locka över dessa kunder med till exempel 
reklamkampanjer59 

Den stora skillnaden mellan de olika lojalitetsprogrammen och liknande ”sign up bonusar” som 
framförallt spelbolagen använder sig av, är de långtgående aspekterna. Bolagen försöker 
återvinna sina gamla kunder som har spelat mest sporadiskt tidigare för att istället bli frekventa 
spelkunder som gör sina inköp hos dem allt oftare. Genom att använda sig av målinriktad 

                                         
58 Dick, A.S., Basu, K. (1994), "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 22 No.2, s.99-113 
59 Dick, A.S., Basu, K. (1994), "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 22 No.2, s.99-113 
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marknadsföringskommunikation så bygger företagen upp starka känslomässiga band mellan 
kunden och företaget.60 

I marknadsföringen är lojalitet ett mycket centralt begrepp, kundlojalitet är en viktig del i 
företagens strategi, vilket skall ge företagen lönsamhet på ett längre tidsperspektiv.61 Med 
kundlojalitet innebär det ett återupprepande köpbeteende, som vanligtvis mäts i återköpsgrad. 

Resultatet av dessa åtgärder medför långsiktiga relationer mellan kunden och företaget där de 
lönsammaste kunderna behåller det specifika företaget som sin spelleverantör och genererar den 
största delen av företagens vinster och omsättning. 

Det är troligt att en hög återköpsgrad kan vara följden av ett flertal faktorer än de som är 
kundernas uppfattning om ett specifikt varumärke. Som utmärkande faktorer kan man nämna, 
tillgänglighet av inköpsställe och produkt, samt vilken konkurrenssituation som råder på den 
aktuella marknaden. Det finns ett flertal forskare som har resonerat kring alternativa sätt behandla 
begreppet lojalitet. Ett av dessa sätt är förutom att mäta konsumenternas beteende (återköpsgrad) 
även mäta deras attityd gentemot en produkt eller ett specifikt varumärke. Dick, A.S., Basu, K. 
har skildrat detta resonemang angående återköpsgraden hos kunderna. För att återfinna de lojala 
kunderna undersöktes konsumenternas attityder gentemot produkten och varumärket, Dick och 
Basu anser för att kunna tala om sann lojalitet, måste konsumenternas attityd gentemot 
varumärket i fråga undersökas.62                                                                     

Med latent lojalitet menas ett varumärke som har ett högt attraktionsvärde men som man köper 
relativt sällan hos. Som exempel kan man som konsument ha en stark attityd till varumärket AB 
Svenska Spel men köper i bästa fall en skraplott ett par gånger per år. Med lojalitet menar man i 
exemplet med AB Svenska Spel en hängiven entusiast som äger ett spelkort (lojalitetsprogram) 
och frekvent inhandlar sina spelprodukter hos nämnda företag. Falsk lojalitet uppstår vid ett 
frekvent återköp men skälen till de återupprepande köpen är att det endast finns en leverantör av 
den önskade produkten t.ex. AB Svenska Spel eller tillgängligheten till exempel saknar den 
potentielle kunden Internetuppkoppling eller upplever det krångligt registrera sig hos 
konkurrerande spelföretag, samt att många anser att det är en gråzon när det gäller lagligheten 
med detta.  

                                         
60 Sharp, B. and Sharp, A. (1997), “Loyalty programs and their impact on repeat-purchase loyalty patterns”, 
International Journal of Research in Marketing, Vol. 14 No. 4, s. 473-86 
61 Sharp, B. and Sharp, A. (1997), “Loyalty programs and their impact on repeat-purchase loyalty patterns”, 
International Journal of Research in Marketing, Vol. 14 No. 4, s. 473-86 
62 Dick, A.S., Basu, K. (1994), "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 22 No.2, s.99-113 
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Anledningen till valet av denna teori är att ytterligare få stöd för hur konsumenten agerar i sina 
val av speltjänster. Hur bolagen skapar en lojalitet samt hur den reglerade marknaden kan skapa 
en annan form av lojalitet såsom den falska lojaliteten eller hur spelbolagen genom sina 
reklamkampanjer försöker bygga upp långsiktiga affärsrelationer med spelkonsumenterna med 
lojalitetsprogram som spelkortet, spelbonus och ”prova-på-rabatter” för att marknadsföra sina 
nylanseringar för att ta några exempel.   

3.7 GAP-modellen 

Gap-modellen togs fram av Leonard L Berry, Valarie A, Zeithhaml och A. Parasuraman för att 
analysera orsakerna till de eventuella kvalitetsproblem som kan uppstå hos ett företag samt 
underlätta för företagsledarna förstå hur tjänstekvalitén kan förbättras.63 Den övre delen av 
modellen är sett ur kundens perspektiv och som i sin tur berör konsumenten av tjänsten samtidigt 
som den nedre delen av modellen berör de rörelser som tjänsteleverantören omfattas av.64 

Modellen visar på fem olika problem som kan uppstå i kvalitén på den levererade tjänsten när det 
gäller planering och hur företaget agerar, dessa fem steg kallas för GAP. När dessa GAP inte 
åtgärdas genom planering och styrning av tjänsteverksamheten finns det en överhängande risk att 
den upplevda kvalitén inte kommer att bli tillfredställande eller åtminstone sämre än avsett.  

De fem Gapen: 

1. Det som företagsledningen tror kunden förväntar sig enligt de behovsundersökningar som 
bör ha utförts eller bristen av sådana undersökningar 

2. Ledningens uppfattning av förväntningar som kunden har samt kundens direktiv gällande 
tjänstekvalité.  Kvalitetsproblem kan uppstå om behovsundersökningar ej är gjorda eller 
utförda på ett icke tillfredställande sätt. Även en dålig företagsledning kan orsaka detta 
GAP.  

3. Direktiv gällande tjänstekvalitén och tjänsteproduktionen som inte följs kan orsaka 
problem om de inte följs genom hela organisationen.  

4. Tjänsteproduktionen och den externa kommunikationen skall harmonera med varandra för 
att undvika kvalitetsproblem. Den externa kommunikationen via till exempel 

                                         
63 A conceptual model of service quality and its implications for future research Journal of marketing vol 49 (Fall 
1985) p 41-50 Leonard L Berry, Valarie A, Zeithhaml och A. Parasuraman 
64 Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 4th edition 2006 s.44ff 
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reklamkampanjer skapar förväntningar som inte fyller kundens förväntningar i 
tjänsteproduktionen, uppstår ett GAP.  

5. Skillnaden mellan vad kunden förväntade sig av tjänsten och den upplevda tjänsten utgör 
summan av de fyra förstnämnda Gapen.65 

De första fyra Gapen är den interna effektiviteten när den gäller kvalité och det handlar om 
processer och funktioner inom verksamheten. Dessa påverkar den totala kvalitetsbedömningen 
som kunden får i relation till sina förväntningar på tjänsten det vill säga, det femte Gapet. Genom 
att använda denna modell av Leonard L Berry, Valarie A, Zeithhaml och A. Parasuraman kan vi 
se vilka kvalitetsproblem som eventuellt kan uppstå hos spelföretagen. Vad kunden förväntar sig 
av respektive spelföretag samt vad kunden upplever när denne mottar sina speltjänster. Denna 
modell kräver även att man är lyhörd till den feedback som krävs för att denna modell skall 
fungera på ett tillfredställande sätt. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
65  Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-

Hill International edition 4th edition 2006 
66 A conceptual model of service quality and its implications for future research Journal of marketing vol 49 (Fall 
1985) p 41-50 Leonard L Berry, Valarie A, Zeithhaml och A. Parasuraman 

Figur 4. GAP modellen 

Källa: www.servqual.estranky.cz/archiv/iobrazek/9 
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Anledningen till att vi anser denna modell passar för spelbranschen och vår undersökning är att vi 
gärna vill få med ett perspektiv från både konsumentens perspektiv samt för att mer överskådligt 
kunna se vägen fram till konsumenten av den beställda speltjänsten och vad som egentligen kan 
gå fel på vägen fram till att spelkonsumenten får sin önskade speltjänst. Vi kommer till stor del 
att använda oss av Gap- modellens övre del där kunderna bygger upp sina förväntningar genom 
olika källor och senare utvärderar dessa genom alla steg för att se vad de erhöll och om de 
uppfyllde deras förväntningar67 i vår undersökning. 

Dessa är faktorer som påverkar kundens val av både speltjänst samt vilket spelföretag denne 
väljer genom att grunda sitt beslut på dessa faktorer i sin väg till önskad tjänst. Detta gör 
modellen intressant ur kundens perspektiv även om den i grunden kom till som en hjälp för 
företagsledare att åtgärda glappen i den beställda tjänstens väg fram till att fylla kundens 
förväntningar på tjänsten. 

3.8 Abraham Maslows behovshierarki 

Den mest kända motivationsteorin av alla är Abraham Maslows hierarkiska behovsteori. Bloisi et 
al (2003) menar att Maslow ser mänskliga behov i en hierarkisk ordning, beroende på hur 
väsentliga de är för individen.68 Hierarkin består av fem behov, som är enlig följande steg:69 

• Fysiologiska behov 
• Trygghets behov  

• Sociala behov/behov av kärlek 

• Självhävdelse behov 
• Självförverkligande. 
 

Det mest grundläggande behovet i hierarkin är de fysiska behoven. Till dessa räknas mat, dryck, 
andning, sömn och så vidare. Dessa behov är lika för alla människor oberoende vilken del av 
världen de bor. När något av dessa behov inte är uppfyllda, kommer människans tankegångar 
uppfyllas av detta behov för stunden. Uppgiften en hungrig människa har är få i sig föda. 
Trygghet, kärlek och frihet är för den hungrige människan just då endast oväsentligheter som inte 
upptar hans sinnen.  
 

                                         
67 Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 4th edition 2006 s.44 
68 Bloisi. W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  s. 173ff 
69 Bakka J F et al Organisationsteori Struktur, kultur, processer 4:e upplagan (2001) Liber ekonomi s.163-164 
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När de fysiska behoven är tillfredställda börjar människan sin strävan efter att uppfylla nästa steg 
i behovshierarkin. Vi blir i princip aldrig nöjd utan fortsätter vår strävan att vilja förbättra och 
känna oss tillfredställda med våra liv.70  
 
Genom känslan av att vara trygga och säkra (trygghetsbehoven) är behoven som ligger på nästa 
nivå i hierarkin. Dessa behov är mer dominanta när det gäller mindre barn än hos den vuxna 
populationen och blir viktigare igen när åldern stiger, det vill säga de grundläggande behoven gör 
sig mer gällande igen när vi blir äldre och mer begränsade i vårt vardagliga liv med de nya 
begränsningar som kan uppstå i takt med att åldern tar ut sin rätt.71  
 
Nästa steg är de sociala behoven även kallad kärleksbehovet enlig vissa72. Människa behöver 
intimitet och kärlek. Vi behöver även känna närhet och gemenskap med våra barn och vänner. 
Behovet finns även känna att vi ingår i en meningsfull gemenskap (socialt liv) med andra för att 
skapa en harmoni och balans i livet 73  
När kärleksbehoven och tillhörighet är tillfredställda går människan istället över till att söka 
uppskattning av sig själv (självuppskattning) och genom sina andra medmänniskor. Vi behöver 
känna att vi har ett människovärde och besitter en förmåga besegra svårigheter när sådana 
uppstår.  
 
Vi behöver känna att det finns något som vi kan leva ut genom. Många anser att pengar kan 
hjälpa dem få chansen att förverkliga sig själva och genom denna egenskap ger det spelbolagen 
en fördel i sina reklamkampanjer genom utnyttja detta faktum att vi kan nå den högsta och mest 
åtråvärda fasen i modellen det vill säga självförverklingandefasen.  
 
Dock finns en viktig detalj att komma ihåg, om något oväntat händer längre ner i den hierarkiska 
pyramiden, till exempel en oförutsedd händelse som påverkar oss på ett negativt sätt (t.ex. 
separationer, förlust av något eller någon). Detta kommer då i sin tur öka behoven på en lägre 
nivå och alla strävanden efter uppskattning kommer upphöra och istället sätta sin fokus på de mer 
primära behoven.74  
 
Om vi inte möter speciellt många motgångar eller liknande som upptar vår primära fokus från 
tidigare behov, kan vi hamn i en så kallad vardagsslentrian som medför att vi söker nya sätt att gå 
vidare med genom att nå nya steg på toppen av hierarkin och många människor väljer lägga sitt 

                                         
70 Bloisi. W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  s. 173ff 
71 Bloisi. W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  . 173ff 
72 Bakka J F et al Organisationsteori Struktur, kultur, processer 4:e upplagan (2001) Liber ekonomi s.163-164 
73 Bakka J F et al Organisationsteori Struktur, kultur, processer 4:e upplagan (2001) Liber ekonomi s.163-164 
74 Bloisi. W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  s. 173ff 
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hopp till spelet och drömmen om jättevinsterna för att nå detta annars så ouppnåbara i livet. På 
den här nivån utvecklar människan sina genetiska anlag, begåvning, kunskap och kreativitet och 
känner sig helt tillfreds med användningen av sina egenskaper. Det är på den här nivån i 
behovshierarkin som de individuella skillnaderna hos oss människor blir mest påtagliga och 
synliga75  
 
Att vi valde att använda oss av Abraham Maslows behovshierarki i våra teorier är för att kunna 
visa på vad som driver och motiverar spelkonsumenten att spela och utmana de dåliga oddsen 
som det är för att vinna den högsta vinsten på någon spelform, samt få en förståelse vad som 
driver människan att hela tiden försöka nå nya höjder i sin egen utveckling.76  

                                         
75 Bloisi. W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  s. 173ff 
76 Binde P. Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan s.124 
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3.9 Sammanfattning av teorier 

För att kunna förstå hur kunden tänker och resonerar vid sitt val av tjänst, mer specifikt spelbolag 
i detta fall, så är det viktigt att titta på en rad olika aspekter. Detta då alla konsumenter har olika 
behov och preferenser. Det kan vara svårt för företag att tillfredsställa alla enskilda individer. 
Därför är det viktigt för marknadsförare att kartlägga huvuddragen i konsumenters köpbeteende.  

Hur en konsuments köpbeteende ser ut styrs av en rad olika länkbeteenden, som säljarens och 
andra inblandade parters beteenden och även yttre influenser. Dessa beteenden kan dock oftast 
vara väldigt lätta att påverka om man fokuserar på de viktiga faktorerna och ett köpbeslut kan då 
vara inom räckhåll. Dessa faktorer kan vara pris, kampanjerbjudanden och tillgänglig personal 
m.m. Anledningen till att konsumenten är lättpåverkad beror på att en kund oftast inte engagerar 
sig så mycket i köpet utan handlar av vanemässiga beslut. Dock gäller detta endast vid enkla köp 
som köp av dagligvaror. 

Konsumentens köpprocess är väldigt viktig att kartlägga för att ta reda på hur en konsuments 
köpbeteende ser ut i de olika stadierna av köpet. Denna process är uppdelad i fem olika steg. Den 
första är behovsidentifieringen där kunden insett behov av en viss tjänst. Behovet uppstår när 
konsumenten upplever tillräckligt stora skillnader mellan nuvarande och önskat tillstånd. När 
konsumenten sedan insett behovet startar informationssökningen för att minska osäkerheten vid 
ett potentiellt köp. Informationen samlas då in av inre minnen samt andra kanaler som vänner, 
reklam samt försäljare. Kunden kommer sedan utvärdera de samlade alternativen för att avgöra 
vilket alternativ uppfyller dennes behov bäst. Efter att kunden evaluerat bäst alternativ, tar 
kunden ett köpbeslut med de tidigare stegen i modellen som beslutsunderlag. Nästa steg blir att 
evaluera hur nöjd kunden blev med den totala upplevelsen av den köpta tjänsten. Detta för att 
avgöra om möjligt återköp i framtiden. 

När en kund köper en tjänst från ett tjänsteföretag sker detta i en trestegs modell som Grönroos 
arbetat fram. Denna process startar med initialskedet då företag försöker göra kunden 
uppmärksam på företaget och tjänster den erbjuder. Lyckas företaget med detta stannar kunden 
kvar i företaget, om inte lämnar kunden företaget för tillfället. Vid nästa steg har vi nått 
köpprocessen. Där gäller det för företaget att ge kunderna tillräckliga löften för att kunden ska 
svara positivt för att sedan kanske leda till ett köpbeslut. Självklart är det viktigt att företaget även 
håller sina löften för att kunden ska se dem som pålitliga. Om inte så kommer kunden att lämna 
företaget med negativ syn och ge negativ Word-Of-Mouth då de kommer att riskera ”tappa” 
potentiella kunder. I det sista steget konsumerar kunden tjänsten den köpt. Här är det vikigt att 
slutresultatet av den upplevda tjänsten blir positivt. Detta kommer att hända om kunden känner 
att företaget har hållit de löften de utlovat i relation till tjänsten. Om upplevelsen av tjänsten blir 
en acceptabel tjänstekvalité kommer kunden troligtvis återkomma för ytterligare köp i framtiden. 
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Modellen anser vi passar spelbranschen då ett dåligt bemötande hos en spelbutik kan leda till att 
kunden väljer att avbryta ett köp. 

Kundlojalitet är nära förknippat med kundnöjdhet då detta är ett resultat av positivt 
kundbeteende. Om kunden upplever att företaget håller en hög standard kommer kunden förbli 
lojal och köpa där för att denne uppskattar företagets tjänster och inte handlar bara av ren vana. 
Dock finns det olika grader av lojalitet. Med latent lojalitet menas till exempel ett varumärke som 
har ett högt attraktionsvärde men som man köper relativt sällan. Som exempel kan man som 
konsument ha en stark attityd till varumärket AB Svenska Spel men köper i bästa fall en skraplott 
ett par gånger per år. Med lojalitet menar man i exemplet med AB Svenska Spel en hängiven 
entusiast som äger ett spelkort (lojalitetsprogram) och frekvent inhandlar sina spelprodukter hos 
nämnda företag. Falsk lojalitet uppstår vid ett frekvent återköp men skälen till de återupprepande 
köpen är att det endast finns en leverantör av den önskade produkten t.ex. AB Svenska Spel eller 
tillgängligheten t.ex. saknar den potentielle kunden Internetuppkoppling eller upplever det 
krångligt att registrera sig hos konkurrerande spelföretag, samt att många anser att det är en 
gråzon när det gäller lagligheten med detta.  

Att ge kunden en bra tjänstekvalité är utgångspunkten i GAP- modellen. Denna modell fungerar 
som ett verktyg för att urskilja brister i företaget och hur man ska arbeta för att blir kvitt dem. Det 
är dessa brister som man kallar för GAP. Det företagen vill uppnå med att söka igen dessa GAP 
är att kunderna skall se dem som pålitliga, trovärdiga samt professionella.  

 
Maslow visar oss hur han ser mänskliga behov i en hierarkisk ordning, beroende på hur 
väsentliga de är för individen. Dessa behov är fysiologiska behov som innebär våra grund behov 
som sömn och hunger. Trygghets behov är det behovet som gör att vi vill känna oss trygga och 
säkra. Det sociala behov/behov av kärlek även kallat kärleksbehovet är det behov som gör att vi 
söker efter kärlek och intimitet. Självhävdelse behovet uttrycker människans behov av att hävda 
sig och söka uppskattning. Det sista behovet självförverkligande uttrycker hur vi människor når 
våra yttersta drömmar.  
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4. SPELBOLAGEN 

I detta kapitel kommer vi att kort presentera spelets historia följt av en granskning av AB Svenska 
Spel, Unibet och Betsson, då vi kommer redogöra för deras mål och strategier. Därefter kommer 
ett avsnitt om spelmarknaden och dess regler samt hur konkurrens situationen i spelmarknaden 
ser ut. 

4.1 Spelets historia  
Det finns arkeologiska fynd som visar på att spelets historia är lika uråldrig som mänsklighetens 
historia, I bibeln förekommer både lottning och tärningsspelande bland de romerska soldaterna 
som spelar om Jesus klädnad samt Moses uppdelning av land.77  

 

Spel är i grund och botten en form av lek eller tidsfördriv men blir så pass allvarligt att det måste 
styras av regler. Spel har också gett gemenskap och spänning i tillvaron hos människan i alla 
tider. Idag är det dock en mångmiljardindustri som omsätter ofantliga belopp runt om i världen 
och spelar på människans hopp och jakt på rikedomar för att kunna leva ekonomiskt oberoende, 
dock tar spelbolagen de största vinsterna själva. 

 

Spelbolagens historia har även i Sverige börjat som på många andra håll runt om i Europa, en 
regent som vill samla in pengar till ett speciellt utvalt projekt. 

Aktörerna på marknaden är såväl privata entreprenörer som statliga bolag, så var det för 
etthundra år sedan och så är det än i dag. Dock med en viss uppluckring i och med utvecklingen 
och tekniken har passerat våra lagar och regelverk i Sverige. Dessa hinner inte med i 
utvecklingen längre då det går allt fortare utveckla teknik gentemot lagar och förordningar.78 

 

 1773 inrättades ett ämbetsverk för organisationen av de befintliga lotterier vi redan hade. 

Men redan på tidigt 1800-tal var det slutspelat på de svenska lotterierna som då helt plötsligt 
läggs ner. Den svenska kungen som då var Karl XIV Johan, han menade att lotteriet medförde 
"moraliska vådor". Ett vanligt motstånd spelverksamheten haft genom alla årtionden.  

 

Spelandet i vårt land har gett finansiering åt bland annat Nordiska Museet och Stockholms 
Stadion inför OS 1912 en rejäl summa pengar från det privatägda bolaget AB Tipstjänst gavs till 
detta ändamål.79 AB Tipstjänst idé var att vinsten skulle gå tillbaka till idrottsrörelsen. Så var det 
också ända fram till 1943 då staten gick in och köpte upp hela aktiestocken i bolaget och med det 

                                         
77 Björklund L-G F.d. VD Tipstjänst  Frigren R Spel om pengar idag och förr i tiden  
78 Formerna för lotterier och spel regleras i Sverige genom lotterilagen (1994:1000) och kasinolagen (1999:355) 
79 http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3697&menuid=8&parentid=4314&childid=4576 
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tog de också över spelöverskottet som istället fick gå direkt in i statskassan innan pengarna 
fördelades till de utvalda projekten.80 

 
År 1997 fusioneras de statliga bolagen AB Tipstjänst och Svenska Penninglotteriet och AB 
Svenska Spel är grundat.81 Samma år bildas det första bolaget i Unibet koncernen. Unibet erhåller 
licens för spelverksamhet i Storbritannien. De öppnar en filial i London och inleder sin 
verksamhet som spelbolag genom att erbjuda spel via telefon. En Internetsida med två 
språkversioner, både svenska och engelska skapas 1999. Strax därefter 2000 bildas Unibet Group 
Plc. Unibet International erhåller licens och öppnar kontor i Malta samma år. Unibet lanserar en 
ny Internetsajt, som översätts till 12 språk.82 2004 Noteras Unibet på Stockholmsbörsen via 
svenskt depåbevis (Sdb)83.  

 

Unibet är idag en av Europas största arrangörer av online-spel. Unibet erbjuder spelprodukter för 
online-spel, t.ex. vadhållning på sport, bingo, poker och kasinoprodukter och lotterier och soft 
games, via koncernens hemsida. Unibet är verksamma i ca 150 länder. Unibet Group plc är 
registrerat i Malta.84 Cherryföretagen nuvarande Betsson, börsnoteras 1997. Samarbetsavtal 
undertecknas med AB Svenska Spel avseende värde automater. B-aktien noteras på Stockholm 
börsens O-lista nuvarande smallcap den 22 juni 2000. Cherry köper in sig i det engelska 
sportspelsbolaget Betsson.com. Dotterbolaget Net Entertainment erhåller spellicens på Malta. 
Den delägda spelbörsen Betsson.com växer starkt och får sitt kommersiella genombrott.  Cherry 
byter namn till nuvarande Betsson under 2006.  

4.2  Svenska Spel - mål och strategier  

Svenska Spel har som mål att genom sin ny framtagna tioårsplan ha en överlägsen service och 
spelupplevelse i alla sina affärer. De vill även göra en utveckling av konkurrenskraftiga och 
efterfrågade produkter och distributionsformer. För at de ska klara av att vara världsledande i inte 
bara spelansvar, utan även att behålla marknadsandel och lönsamhet över tiden krävs det att de 
utvecklar företaget i takt med kundernas önskan. För att nå detta kommer Svenska Spel att 
fokusera på ökade satsningar på hållbarutveckling med särskild fokus på spelansvar och miljö. 
Med detta som grund kommer Svenska Spel därför att under 2008 inleda ett särskilt projekt med 
syfte att minska bolagets miljöpåverkan. Målet med detta är att visa hur spelbranschen kan jobba 
med hållbar utveckling i fler områden än enbart spelansvar. När det gäller produkt utveckling och 
marknadsföring kommer man att på Svenska Spel att fortsätta som man gjort tidigare fast lite 

                                         
80 http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=421&menuid=8&parentid=4520 
81 http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3697&menuid=8&parentid=4314&childid=4576 
82 https://se.unibet.com/unibetinfo/aboutunibet.do 
83 Svenskt Depå Bevis 
84 http://www.casinosnack.com/pokerrum/unibet-poker 
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bättre, lite effektivare och i vissa fall lite mer från marknadsföring till spelansvar. I klartext 
betyder det att de kommer att fortsätta utveckla Triss, Lotto och tipsen, att oddssättarna fortsätter 
erbjuda det bästa spelutbudet på marknaden enligt bolaget, att svenskaspel.se kommer i en 
version 2.0 under året och att de utvecklar samarbetet med sina ombud. Det betyder också fler 
bingohallar, fler prenumerationskampanjer och fler föreningar.85 Årets resultat för svenska spel år 
2007 blev ca 5 247 mkr. 

4.3  Betsson -mål och strategier 

För att ge sina kunder den bästa servicen satsar Betsson mycket på att ha marknadens bästa och 
tydligaste hemsida med de bästa produkterna inom sina kategorier. De ligger hela tiden i 
framkant då det gäller spelutveckling och grafisk presentation. Nästa väldigt viktiga faktor är 
hanteringen av deras kunders pengar. Det ska både vara enkelt att sätta in och ta ut pengar och det 
ska gå snabbt att få pengarna man tar ut till sitt bankkonto eller notsvarande även när det handlar 
om stora belopp. De strategier Betsson använder sig av för att bibehålla samt locka nya kunder 
menar de är olika för olika produkter. Generellt försöker de hålla sig borta från ”bonus- hetsen” i 
branschen och snarare få sina kunder att se hur bra deras produkter är. Detta är något de anser sig 
vara framgångsrika på. De satsar även på att kommunicerar med sina befintliga kunder främst via 
hemsidan och via e-post. För nykundsanskaffning handlar det om kampanjer, då nästan 
uteslutande via Internet och TV.  

Betsson väljer att marknadsföra sina tjänster genom att huvudsakligen synas på TV och Internet. 
De riktar sig på att vara väldigt säljfokuserade i sina kampanjer och gör sällan enbart 
brandingbyggande marknadsföring.  Den grafiska formen är också viktig för dem, samt att allt 
material ska vara snyggt och passa ihop med sin grafiska profil.86 Årets resultat för Betsson år 
2007 blev ca 129 mkr. 

4.4 Unibet -mål och strategier 

För att hålla konsumenterna nöjda och locka till sig nya konsumenter har man som mål på Unibet 
att erbjuda ett brett utbud av övriga spelprodukter, t ex kasino och poker till nuvarande och nya 
kunder, och därmed minska beroendet av sportspel. De strävar även efter att skapa en stark 
position på marknaden för sportspel genom att erbjuda bättre odds på ett flertal större evenemang, 
och då särskilt inom inhemska sporter. För att nå ut till en större marknad och bli mer tillängliga 
dygnet, runt vill man på Unibet även utveckla nya distributionsformer som t.ex. 
mobilapplikationer samt nya spelprodukter.87 Årets resultat för Unibet år 2007 blev ca 223 mkr. 

                                         
85 Svenska Spel Årsredovisning (2007) s. 3 
86 Ebba Ljungerud, ( Personlig källa) landschef för Betsson i Sverige 
87 http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=205 
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4.5 Spelmarknaden - En reglerad marknad  

Den massiva ökning av spelformer och utbud som har kommit på den nu mer internationella 
spelmarknaden som har stärkt sina positioner via ett mera utbrett Internet användande, detta ger 
oss idag en helt ny konkurrensbild av den tidigare så hårt reglerade spelmarknaden i Sverige. 
Även om våra lagar och regelverk i Sverige ser relativt oförändrat ut så är det en av de stora 
bidragande orsakerna att det uppstått denna konkurrenssituation. Lagar och regler i Sverige har 
inte följt med i utvecklingen88 med de nya kanalerna såsom Internet89, bolag som registrerar sig i 
andra länder som ej omfattas av förbuden. Kryphålen utnyttjas av diverse företag och skapar ett 
gyllene tillfälle att nå en mycket attraktiv marknad som tidigare var helt stängd för legal 
konkurrens tidigare. Vissa ser det som en väg in i förfallet med spelberoende och andra bieffekter 
av denna allt mer uppluckrade marknad, medan andra ser detta som ett innovativt och 
nyskapande initiativ för både spelaren och de börsnoterade bolagen, där alla är vinnare utom just 
staten. 

Sveriges medlemskap i Europeiska unionen som skedde 1 januari 1995 medfört att EG-rätten 
(gemenskapsrätten) gör sig gällande i Sverige. Det finns ingen särskild reglering vad det gäller 
lotterier eller spel inom EG-rätten. Det finns varken förordningar eller direktiv på spel och lotteri- 
verksamheter. De allmänna reglerna i EG-fördraget (Romfördraget)90 gäller. I Sverige hänvisas vi 
via telelagen (1993:597)91 som trädde i kraft den 1 juli 1993, lagen ändrades den 1 juli 1997 (SFS 
1997:397) för att bättre passa in via dagens Internetanvändandet. Samt de tidigare nämnda 
formerna för lotterier och spel regleras i Sverige genom lotterilagen (1994:1 000)92 och 
kasinolagen (1999:355)93. Problemet med all denna lagstiftning är egentligen vilken lag som skall 
tillämpas i det aktuella fallet. Det har dock tillkommit en del nya och moderniserade lagar 
angående spellagar under 2007, Fi2007/4993, dir. 2007:7994, Vilket vi inte ännu har hunnit se 
effekterna av idag.  

                                         
88 Formerna för lotterier och spel regleras i Sverige genom lotterilagen (1994:1 000) och kasinolagen (1999:355) 
89 http://www.bookmakersport.com/Lagregler_om_Internet.html 
90 http://www.eu-upplysningen.se/upload/dokument/Trycksaker/Temablad_romfordraget_PDF.pdf 
91 Gregow T. Sveriges rikes lag, Norstedt, 2006. Telelagen (1993:597).  
92 Gregow T. Sveriges rikes lag. Norstedt, 2006. Lotterilagen (1994:1 000). 
93 Gregow T. Sveriges rikes lag. Norstedt, 2006. Kasinolag (1999:355). 
94 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. 
Diarenummer: 762/2007 
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4.6 Konkurrenssituationen 

Inträdesbarriärerna för online spelbolag är mycket små. Det är relativt låga kostnader starta upp 
en hemsida och det är förhållandevis billigt i sammanhanget att köpa in olika spelplattformar för 
poker, lotto och kasinospel m.m. Det som behövs för att anordna spel i Sverige är tillstånd från 
lotterimyndigheten eller motsvarande95. Däremot är vadslagning på sportspel mer avancerat och 
kostsamt för spelföretagen. En stor del ligger i kostnaden för marknadsföringen som behövs för 
att locka spelare till bolagens sajter och olika spelformer. Ett annat problem är spelmonopolet i 
Sverige, men det finns ett flertal länder till som har dessa restriktioner för spel framför allt då i 
Europa. Spelmonopolet omöjliggör för nya aktörer att starta ett lagligt spelbolag och 
marknadsföra sig på lika villkor som AB Svenska Spel i Sverige. Internet skapar dock en 
möjlighet för att starta upp och marknadsföra nya aktörer på denna enorma marknad samt att 
skapa ett marknadsalternativ för spelkonsumenterna.96 

Diversifieringsmöjligheterna i dessa sammanhang är begränsade, men väl så viktiga för att kunna 
erbjuda kunderna en variation av spelutbud och fånga upp de olika intresseområden som 
konsumenterna efterfrågar.97 De olika spelen har olika risknivå för spelbolagen, Sportspel som 
oddset matchen bara för att ta några exempel, har den största risken för bolagen, samtidigt som 
poker, lotto och kasino saknar marknadsrisk. Detta på grund av att spelbolagen bara delar ut ett 
visst överskott av den satsade potten. Att diversifiera sig och kunna erbjuda så mycket tjänster 
som möjligt är av stor viktigt då spelarna kräver ett brett utbud för att tillmötesgå sin mångfald. 
Detta har bolagen tagit fasta på och erbjuder spel på det mesta från fotboll och ishockey till 
politiska val i diverse länder. Konsumenterna kan idag spela på nästan vad som helst när som 
helst. 

 

 

 

 

 

                                         
95 Gregow T. Sveriges rikes lag. Norstedt, 2006. Lotterilagen (1994:1 000) 45 § 
96 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. 
Diarenummer: 762/2007 
97 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. 
Diarenummer: 762/2007 
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5. PRAKTISK METOD 

I detta kapitel beskrivs det praktiska tillvägagångssättet vid insamlandet av våra primärdata. Här 
kommer vi även att redovisa enkätens uppbyggnad samt var och hur enkäten delades ut. 

 

5.1 Urval 

Vi har valt ut två olika spelombud i Örnsköldsviks kommun. Ena spelombudet ligger i utkanten 
av kommunen medan det andra ligger mer centralt beläget. Anledningen till vi har valt att dela ut 
enkäterna vid dessa två spelombud är för att nå olika typer av spelkonsumenter.  

Detta är en viktig del i undersökningen då dessa urvalskriterier bygger på vårt intresse för 
problemformuleringen. Vi ansåg att om enkäterna delades ut på stadens torg till exempel, skulle 
vi då stöta på en hel del människor som inte alls spelar och då dessa inte är relevanta för studien 
ville vi undvika detta. 

Det optimala för vår studie hade varit att nå spelare som endast använder sig av Internet. Men 
detta var tyvärr inte praktiskt genomförbart då det hade varit alltför omfattande och tidskrävande. 
På grund av detta gjorde vi ett antagande om att konsumenter av spel hos spelombud även i viss 
utsträckning har kännedom om övriga spelaktörer på Internet. Därför har vi valt att begränsa oss 
till spelkonsumenter som går till spelombuden och spelar. Detta var det bästa alternativet att nå 
spelarna eftersom vi saknar kundregister eller dylikt på vilka människor som spelar i vår 
kommun.  

I vår undersökning valde vi att använde oss av ett subjektivt urval98, det vill säga ett icke-
sannolikhetsurval.99 Med subjektivt urval menar vi att vi handplockat urvalet samt de som har 
erfarenhet i spelkonsumtion, för att de ska kunna svara på vår enkät.100 Anledningen till att vi 
ansåg att ett subjektivt urval vara lämpad till denna undersökning var att vi endast ville nå 
respondenter som hade erfarenhet av spelkonsumtion samt en helt slumpmässig undersökning för 
vår studie hade ej varit praktiskt genomförbart då vi saknar resurser och tid för detta. Vi är dock 
medvetna om att ett sådan slumpmässig undersökning hade gett oss ett mer korrekt urval vilket 
hade kunnat representera spelkonsumenterna i Örnsköldsvik bättre. Effekten av denna typ av 
urval innebär att undersökningen ej blir generaliserbar.  

                                         
98 Denscombe M, Forskningshandboken. Studentlitteratur. 2007 s. 23 
99 Denscombe M, Forskningshandboken. Studentlitteratur. 2007 s. 24-25 
100 Bell B. Bryman A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005 s. 124ff 
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De två spelombuden som valdes ut för att dela ut enkäterna är Renens Minilivs som är mer 
centralt beläget samt Busskiosken i Bjästa AB som ligger i utkanten av kommunen, båda 
lokaliserade i Örnsköldsviks kommun. Detta för att få en större spridning i undersökningen då 
dessa två spelombud ligger i skilda delar av kommunen. 

För att avgränsa oss i ämnet så valdes tre olika spelbolag ut, som agerar på den svenska 
spelmarknaden. Dessa tre spelbolag är Svenska Spel, Unibet samt Betsson. Svenska spel valdes 
ut då det är det enda bolaget som är statligt ägd och som har tillstånd att bedriva spel och lotterier 
i Sverige och genom detta är det överlägset största aktören på den svenska spelmarknaden. Då 
studien riktar sig mot konsumenters preferenser bland spelbolagen, har utlandsbaserade spelbolag 
som Unibet samt Betsson valts ut då dessa bolag var innovativa då det gäller spel på framför allt 
Internet. 

5.2 Access 

Vi anser att vi har erhållit en bra access hos våra respondenter. Detta på grund av att när vi delade 
ut enkäterna såg vi till att respondenterna var intresserade av spel och brukar spela på olika 
speltjänster innan de började svara på enkäten. I och med detta anser vi att respondenterna är 
kunniga och besitter den kunskap som krävs för att kunna svara på enkäten på ett tillfredställande 
sätt i vår undersökning. 

5.3 Insamling av primärdata 

Den kvantitativa metoden kan betraktas som en forskningsstrategi som betonar kvantifiering när 
det gäller insamling av data, främst av den statistiska karaktären.101 Vid en sådan typ av 
forskningsstrategi är enkätstudier det lämpligaste sättet vid insamling av primärdata. Anledningen 
till detta val är att vi vill nå ut till så många konsumenter av spel som möjligt. Vi valde dela ut 
enkäterna vid fyra olika tillfällen. Detta för att få en så bred variation av respondenter som 
möjligt. Två spelombud blev även utvalda för utdelning av enkäterna. Även detta för att få ett 
brett urval respondenter som nyttjat speltjänster i Örnsköldsvik. Respondenterna blev noga 
påminda om att alla deltagare förblir anonyma samt att resultatet inte skulle offentliggöras. 

 
5.4 Enkätens utformning 

Som vi nämnde tidigare är enkätundersökning det vanligaste tillvägagångssättet vid insamling av 
primärdata, när man utför en kvantitativ undersökning. Enkäter som respondenten fyller i själva 
kan anta olika former. Den vanligaste formen är en enkät som skickas ut per brev (postenkät). 
När respondenterna fyllt i enkäten, ombeds han eller hon att skicka tillbaks enkäten per post. Det 

                                         
101 Bell B. Bryman A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. 85-87 
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är även vanligt att man ber respondenten lämna in enkäten på en given plats. Enkäten kan också 
delas ut av forskarna till en grupp chefer och denne samlar in dem då de är ifyllda.102 Vi valde att 
dela ut enkäterna personligen, då en postenkät hade inneburit en alltför stor kostnad samt osäker 
tidsrymd.  

Då det vid en enkätundersökning inte finns någon intervjuare som formulerar frågorna, är det 
viktigt att instrumentet är lätt att förstå och framförallt måste vara lätt att besvara. Deltagarna är 
inte insatta i forskningsämnet som forskarna och kan då inte ”förstå” frågornas innebörd på 
samma sätt. Därför bör enkäter i jämförelse med intervjuer till exempel innehålla färre öppna 
frågor då det är lättare besvara slutna frågor, ha en utformning som är lätt att förstå och följa, för 
att minimera chansen att glömma besvara frågor eller inte lyckas följa följdfrågor samt vara korta 
för att undvika trötthet hos deltagaren och riskera att denne slutar fylla i enkäten.103  

För att hålla en hög validitet i studien, har enkät frågorna formulerats utifrån uppsatsens syfte. De 
teoretiska referensramarna har även varit utgångspunkten för enkätfrågorna. Frågorna i enkäten 
har utformats så lättförståeliga som möjligt, och därför har frågorna en sluten karaktär. De har 
även följt en tydlig och logisk ordning.  

Introduktionsdelen av enkäten utgörs av personliga faktafrågor. Detta för att kunna få en profil på 
konsumenter av spel. Följande avsnitt innehåller frågor om beteende där vi ville få fram 
respondenternas spelvanor m.m. Den sista delen innehöll attityd frågor samt frågor om åsikter, 
där tyngdpunkten låg på vad respondenterna ansåg vara viktigt vid val av spelbolag. 

För att försäkra oss om att enkäten var lättförståelig valde vi göra en så kallad pilot 
undersökning.104 Detta innebär att vi delade ut enkäten till några vänner och fanns på plats för att 
anteckna eventuella frågor och funderingar kring enkäten för att försäkra att enkäten i sin helhet 
skulle bli bra. Resultatet av denna blev mycket bra och inga oklarheter uppstod. 

Enkäten vi sammanställts finns i slutet av uppsatsen som en bilaga i sin helhet. Den består av 13 
frågor varav majoriteten är av sluten karaktär. 

 
5.5 Genomförande 

Innan enkäten delades ut tog vi personlig kontakt med de två spelombuden, Renens Minilivs samt 
Busskiosken i Bjästa AB, för att få klartecken om att genomföra undersökningen hos dem. Vi 
valde ut två helgdagar samt två veckodagar att dela ut enkäterna på. Helgdagar valdes ut för att 
det är högst omsättning på spelkunder dessa dagar enligt spelbutikerna. Dessa två dagar var jämnt 

                                         
102 Bell B. Bryman. A Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.161 
103 Bell B. Bryman. A Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.161-164 
104 Bell B. Bryman. A Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.191 
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fördelade på de två spelbutikerna det vill säga en helgdag samt en veckodag per spelbutik. På 
helgdagarna gick de 25 enkäter vi valt att dela ut per tillfälle åt väldigt fort då det befann sig mer 
folk i rörelse dessa dagar.  

När vi genomförde undersökningen hos spelombuden de utvalda dagarna så tillfrågade vi de 
kunder som var på väg ut från butiken om de ville delta i undersökningen. När enkäterna delades 
ut så informerades respondenten om undersökningens innehåll, samt vikten av deras deltagande. 
Vi var även tydliga med att påpeka om respondenternas anonymitet samt att uppgifterna ej skulle 
offentligöras. Det var endast ett fåtal som valde att inte delta i undersökningen och i huvudsak 
angavs orsaken tidsbrist. Inga oklarheter uppstod vid undersökningstillfällena rörande enkäten, 
endast positivt gensvar från respondenterna. 

Efter respondenten besvarat enkäten fick de lägga enkäterna i en mapp. Totalt besvarade enkäter 
på dessa två dagar blev 100 stycken jämnt fördelade på de två spelombuden.  

5.6 Bortfall 

Då vi själva stod i spelbutikerna och delade ut enkäterna har vi inte fått något bortfall. Man skulle 
kunna se de som inte deltog i undersökningen som ett bortfall, dock är det så att vi endast riktade 
oss mot spelkonsumenter, och det är väldigt osannolikt att alla invånare i Örnsköldsvik har ett 
intresse av spel överhuvudtaget och är därför ointressanta för vår undersökning. Bortfallet var 
väldigt lågt eftersom de flesta av de tillfrågade tog sig tid att besvara enkäten. 

5.7 Bearbetning av enkäterna  

SPSS är ett statistikbehandlingsprogram med vilket data kan sammanställas och analyseras. I 
detta program sammanställdes primärdatan som samlades in via enkätundersökningen, genom en 
summering av respektive respondent samt att de slutna frågorna behandlades i SPSS för att kunna 
se eventuella samband mellan olika variabler. Frågorna i enkäten kodades för att sedan kunna 
matas in i programmet. Utifrån antalet svarsalternativ har vi numrerat frågorna från noll och 
uppåt. De nominala variabler105, det vill säga de frågor som var på en skala från 1-6, kodades in i 
sin helhet. De frågor där flera svarsalternativ kunde väljas fick vi behandla som enskilda variabler 
där svarsalternativet istället blev ja eller nej beroende på om de kryssat i den angivna variabeln 
eller inte.  

Enligt Bryman och Bell så kallas variabler som rymmer data som enbart har två svarsalternativ 
för en dikotom variabel.106 Några diagram fick sammanställas, med SPSS som källa, på Excel då 
de flervalsfrågor som vi kodade som dikotoma variabler gjorde att om vi hade använt oss av 

                                         
105 Bell B. Bryman A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. s. 256-257 
106 Bell B. Bryman A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. s. 256-257 
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SPSS hade vi blivit tvungen att använda oss av ett diagram för varje alternativ. Detta anser vi 
bara hade tagit onödig med plats i vår undersökning. 

Utifrån de data som behandlats via SPSS har författarna valt att åskådliggöra respondenternas 
svar genom att redovisa detta i enklare stapeldiagram.  

5.8 Empirisk och analytisk sammanställning 

Vi valde att sammanställa empirin och analysen under samma avsnitt för att göra det mer 
överskådligt och lättläst för läsarna. Denna sammanställning kommer att presenteras i text och 
diagram, främst för att göra det överskådligt och lättförståeligt för läsaren. Dessa diagram 
kommer att delas upp i olika huvudrubriker som vi anser vara passande för undersökningen syfte. 
Frågor i enkäten som varit av öppen karaktär som till exempel där valet ”annat” gick välja, har vi 
valt att redovisa i text och då endast de svar som vi anser vara relevanta för studien.  

Attitydfrågorna som är uppdelade i intervallskala valde vi att redovisa med en median då den inte 
påverkas av extrema värden.107 Enligt Denscombe ger ett median värde en mer rättvisande bild än 
medelvärdet då medelvärde påverkas av extrema värden. Dessutom så fungerar medianen bättre 
till skillnad från medelvärdet vid användandet av mindre värden.108 

Vi valde utföra ett såkallat t-test då det är lämpligast för att se om det fanns någon signifikant 
skillnad vid jämförelsen av två datauppsättningar. Ett sådant test innebär att två datauppsättningar 
och deras standardavvikelse ger en siffra som kommer uttrycka sannolikheten för en skillnad 
mellan de två datauppsättningarna är av en slump. Anledningen till att man använder sig av t-
testet är att man vill få en övertygelse av att det är en mycket stor sannolikhet att den upptäckta 
variationen mellan de två datauppsättningarna är ett resultat av något helt annat än av en ren 
slump.109 T-testet är huvudsakligen bra då den fungerar med små urval.110 

Om man till exempel erhållit en signifikant nivå på 0,050 anger det att resultatet kommer stämma 
till 95 procent.111 Vi har använt oss av den signifikansen som vi erhållit at t-testet. Den högsta 
signifikansnivån som vi använt oss av är 0,050. 

                                         
107 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.228 
108 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.228 
109 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.237 
110 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.238 
111 Keller G. Statistics for management and economics. Upplaga 7.Thomson learning, cop.2003  s. 5 
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För att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan två variabeluppsättningar valde 
vi att utföra Chi-två test. Anledningen till Chi-två test valdes att utföras på två utvalda 
uppsättningar (se avsnitt 6.5 Statistiskt signifikanstest/ Chi- tvåtest) är för att det är mer 
lämpligt för data med nominalskalenivå, som i vårt fall blir data baserade på inkomst och 
spenderade pengar på spel.112 

Då den deduktiva samt den induktiva ansatsen styr denna undersökning kommer vi gå från 
teori till empiri i analysen samtidigt som vi kommer utgå från två olika test av samband som 
är t-test och Chi-två test. I analysen kommer tydliga samband mellan teori, de statistiska 
testen och empiri finnas. Utifrån detta kommer vi dra våra egna slutsatser samt reflektioner 
för att få svar på vår problemformulering, Vilka faktorer påverkar spelkonsumenten vid dess 
val av spelbolag? 

 

 

                                         
112 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.235 
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6. EMPIRI OCH ANALYS 

I detta kapitel redogör vi för de material som inhämtats från de enkäter vi delat ut till våra 
respondenter. Empirin är uppdelad på ett sådant sätt att det följer ordningen i enkätens upplägg. 
Enkäten finns bifogad i slutet av uppsatsen som en bilaga, i sin helhet.  

 

I detta avsnitt kommer vi redogöra för empirin samt analysera denna med teorierna från 
teoriavsnittet. Detta kommer visas genom tabeller och diagram. Under första avsnittet kommer vi 
att inleda med att redovisa bakgrundsfrågor, detta för att få en bild av hur våra respondenter ser 
ut. Vi kommer sedan att kartlägga respondenternas spelvanor för att sedan titta närmare på hur 
respondenterna ställer sig inför några påstående samt vad de anser vara viktigt vid val av 
spelbolag. Slutligen kommer vi att redogöra för vilket intryck respondenterna har gentemot sitt 
valda spelbolag för att sedan utföra t-tester samt Chi- tvåtester på några utvalda korstabeller för 
att se om vi kunde finna någon signifikant skillnad mellan olika variabler. 

Genom att kartlägga spelkonsumenternas grundläggande egenskaper såsom yrkestillhörighet, 
spenderade pengar på speltjänster, ålder och frekvens av spelande m.m. så skapar detta en bättre 
förståelse för hur spelkonsumenten grundar sitt val av spelbolag. Vi har även valt att dela in 
respondenterna i olika kategorier som till exempel småspelare och storspelare. Detta för att se 
som vi tidigare nämnt, om det föreligger signifikanta skillnader dem emellan samt vad som 
eventuellt skulle vara de faktorer som skiljer dessa åt om så är fallet.  

6.1 Inledande bakgrundfrågor 

För att få en profil på respondenterna i undersökningen har vi sammanställt bakgrundsfrågorna i 
följande avsnitt. Där har vi sammanställt frågor om kön, ålder, inkomst, huvudsysselsättning samt 
utbildningsnivå. 

Vår enkätundersökning fick en total andel besvarade enkäter att uppgå till 100 stycken tillfrågade 
respondenter som besvarade denna. För att få en profil på våra respondenter valde vi ställa frågor 
om respondentens bakgrund. Könsfördelningen mellan respondenterna var helt klart 
mansdominerad då 72 procent av de 100 svarande utgjordes av män och 28 procent av 
respondenterna var kvinnor. Vi var även intresserade av att få en uppfattning på 
åldersfördelningen på våra spelande respondenter. Vi valde då att dela in dem i fyra 
ålderskategorier med intervaller på femton år. Den åldersgrupp som var högst representerad var 
respondenterna mellan åldrarna 18-33, motsvarande hela 54 procent, medan den näst största 
andelen av svarande var mellan åldrarna 34-49 år, motsvarande 27 procent. De övriga 
respondenterna låg mellan åldersintervallen 50-65 år samt 65 år eller äldre. Dessa tillsammans 
utgjorde 19 procent. För att även få en bild av respondenternas huvudsysselsättning så fick de 
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besvara i vilken arbetssituation de befann sig just då. Detta gjordes för att se om arbetssituation 
och inkomst, som i genomsnitt i undersökningen var 213 460 kr/ år, har någon koppling till hur 
mycket respondenterna spelar för samt graden av utnyttjande av speltjänster. Här hade vi en hög 
andel yrkesarbetande, närmare 50 procent av alla svaranden. Den näst högsta andelen var 
studenter medan endast två stycken var arbetslösa och 10 stycken som svarade annat. De som 
kryssade i alternativet annat angav sig en stor del av respondenterna vara pensionärer.  

Den stora merparten av respondenterna hade gymnasieskola som sin högsta utbildning (57 %), 
följt av högskola/universitet som sin högsta utbildningsnivå (30 %). 

6.2 Spelvanor 

För att få en profil på respondenterna spelvanor har vi sammanställt ett avsnitt med hur mycket 
de spelar för, vilka speltjänster de utnyttjat, vilka spelbolag de spelat hos samt hur ofta de spelar. 
Det är tänkbart att siffrorna om spelvanor är underskattade då det i första hand är svårt att skatta 
hur mycket man till exempel spenderar på spel. Sedan kan detta vara ett känsligt ämne för många 
då de kanske anser att det är en alltför personlig fråga och därför få ett helt ärligt svar alla gånger. 

När vi började kartlägga våra respondenters spelvanor tittade vi närmare på vad respondenternas 
val av olika speltjänster var. Ganska snabbt kunde vi komma fram till att det var skraplotter som 
var det klart dominerande alternativet när vi såg till helhetsbilden av alla som besvarat enkäten 
med hela 69 %, Även hästsportspelande fick en hög andel av svaren med sina 57 % av alla 
svarande. I övrigt var det relativt jämt fördelat mellan de övriga alternativen som var 
vadslagning, lotterier och poker. Kategorin annat fick lite lägre med sina 7 % vilket man kan se 
som att de alternativ vi erbjöd i enkäten täckte mångas val av speltjänster. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 5. Vilka speltjänster som nyttjats. 

Siffrorna i diagrammet är antalet respondenter. 
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För att få en uppfattning om hur ämneskunniga våra respondenter var när det gäller spelutbud och 
olika spelbolag valde vi att fråga dem hur ofta de spelar. Vi anser att om man spelar väldigt 
frekvent så bör man ha en relativt god uppfattning om vad det är man utnyttjar för tjänster och 
därför kunna uttala sig med god säkerhet och därmed vara relativt kunnig inom ämnet. Hela 39 
procent av de 100 svaranden svarade att de spelade någon gång i veckan medan 14 procent 
spelade dagligen. Detta kan vi se i våra valda teorier om kundbeteende då man menar på att 
kunden oftast inte engagerar sig särskilt mycket i ett inköp utan snarare använder sig av enkla 
beslutsstrategier och personliga intryck för att grunda sina val på.113   

 

Resterande två alternativ var jämnt fördelade då 23 procent spelade någon gång i månaden och 24 
procent spelade någon gång per år (sällan).   

Majoriteten av respondenterna spelar för 0-100 kr i månaden, vilket motsvarande 32 % av de 
tillfrågade. Resten av svaren var relativt jämnt fördelade mellan de övriga intervallerna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi frågade respondenterna vilka spelbolag som de någon gång har spelat hos. Majoriteten svarade 
att de hade spelat hos Svenska spel. Enligt Wanger så väljer konsumenter att konsumera hos 

                                         
113 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur. 2002. s.169-172 

Figur 6. Valda spelbolag. 
Siffrorna i diagrammet är antalet respondenter. 



48 

 

väletablerade varumärken då de är lättare att känna igen och det blir oftast de stora som blir valda 
framför de små, då ett välkänt ansikte känns tryggare än ett nytt.114 

De som kryssade i alternativet annat hade fyllt i att de spelat på ATG. I övrigt var det relativt 
jämnt fördelat mellan spelbolagen. Dock något högre hos Unibet (28 %) Expekt (18 %) och 
Betsson (15 %) de övriga alternativen erhöll siffror under 10 procent.  

Majoriteten av respondenterna i undersökningen var yrkesarbetande, 50 av 100 st. (50 %). När vi 
sammankopplade frågorna, vilken huvudsysselsättning respondenterna har gentemot hur ofta de 
utnyttjar en speltjänst, kunde vi se att det även var de yrkesarbetande som spelade mer frekvent då 
närmare bestämt 27 av 50 stycken (54 %) angav att de spelar någon gång i veckan. 9 av de 50 (18 
%) som angav sig vara yrkesarbetande spelade dagligen medan 13 av 50 (26 %) spelade någon 
gång per månad. Detta kan vi få stöd i Axelssons teorier om köpbeteende då han menar att inom 
de faktorer som påverkar konsumenten så kan de sociokulturella faktorerna som exempelvis 
konsumentens sociala klass samt yrke115 påverka konsumenters köpbeteende. 

 I enkäten var 38 av respondenterna studerande och den stora merparten av dessa uppgav att de 
spelade mer sällan, 21 stycken var det i den kategorin och två av dessa spelade dagligen samt sju 
av dem spelade någon gång i veckan och åtta av dem någon gång i månaden. Tio respondenter 
uppgav att deras huvudsakliga sysselsättning var av annan grad än de alternativ vi hade i vår 
undersökning och två av dessa tio spelar dagligen på någon form av spel och fem av dem spelar 
någon gång i veckan medan endast en av dem spelar mer sällan och två av dem någon gång i 
månaden. Endast två av de hundra respondenterna var arbetssökande vilket gör att deras svar ej 
påverkade undersökningen speciellt nämnvärt i denna sammankoppling av frågorna.  

 

 

 

 

 

Utbildningsnivån hos respondenterna var fördelad så att de som spelade för större summor än 
1000 kronor vilket var 22 stycken av 100 respondenter som vi kommer att benämna som 
storspelare senare i texten var att deras högsta utbildningsnivå var i huvudsak gymnasialnivå som 

                                         
114 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.172-183 
115 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 

Figur 7. Korstabell, Utbildningsnivå mot frekvens av spelandet. 
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högsta utbildning med ca 64 % som hade det som sitt alternativ vilket vi ser som den 
dominerande faktorn i den gruppen men även Universitetsutbildning och högskola erhöll en 27 
procentig nivå här . Även småspelarna som vi klassificerade som de som spelade för 1000 kronor 
eller mindre per månad var till antalet 78 stycken av 100 respondenter sammanlagt som tillhörde 
denna grupp och hade gymnasienivå som den klart dominerande utbildningsnivån med 55 % hos 
den gruppen. Samt att gruppen med småspelare hade en frekvens av 31 % som hade högskola 
eller Universitet som sin högsta utbildningsnivå.  

Skillnaderna inom utbildningsnivån hos de som klassades som små- eller storspelare var relativt 
små så vi saknar grund för att säga att det föreligger någon större skillnad mellan dessa grupper 
när de kommer till utbildningsnivån.  

 

 

 

 

  

6.3 Instämmelse och viktighet 

Vi ville med denna fråga se hur viktigt konsumenterna ansåg en del faktorer är vid val av 
spelbolag. De fick gradera sina instämmelser på en skala från 1 till 6 där ett var mindre viktigt 
och sex var mycket viktigt. Samma skala användes när vi frågade respondenterna i enkäten hur 
deras instämmelser var angående att spela på Internet eller spelombud. Resultaten från dessa två 
frågor valde vi att redovisa med en median då den inte påverkas av extrema värden.116 Enligt 
Denscombe ger ett median värde en mer rättvisande bild än medelvärdet då medelvärde påverkas 
av extrema värden. Dessutom så fungerar medianen bättre till skillnad från medelvärdet vid 
användandet av mindre värden.117 

 Resultatet av detta blev att respondenterna svarade att pålitligheten var mycket viktigt då det 
alternativet erhöll medianen 6 på den sexgradiga skalan. Enligt Grönroos är det viktigt för 
konsumenten att kunna lita på företaget samt att företaget håller sina löften oavsett vad som 

                                         
116 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.228 
117 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.228 

Figur 8. Korstabell, utbildningsnivå mot små - och storspelare. 
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händer.118 Om företaget inte lyckas hålla detta så kommer konsumenten att bryta livscykeln och 
lämna företaget med negativa intryck.119  

Detta kan tolkas som att konsumenterna anser att pålitligheten är den viktigaste aspekten vid val 
av spelbolag då hanteringen av konsumenters pengar ligger i spelbolagens händer. När vi gör 
våra val av leverantörer av speltjänster så väljer respondenterna i denna undersökning samma 
alternativa väg som man kan se i Grönroos köpprocess.120 Vi gör våra val enligt tidigare 
erfarenheter samt utvärderar alternativen som finns att tillgå. När vi sen utvärderat dessa 
alternativ och bestämt hos för att välja vår spelleverantör så kan man se att en av de allra 
viktigaste faktorerna är pålitligheten hos det spelbolag respondenterna väljer att köpa tjänsten 
av.121 Detta kan även följas upp via GAP-modellens övre del som är kundperspektivet av denna, 
för att se om kunden erhöll det han förväntade sig av köpet eller om det fanns eventuella gap i 
rektionskedjan mellan leverantören och konsumenten.122 Detta är en mycket viktig del i 
återköpsfaktorn som även kommer att uppstå i den sista delen av Grönroos köpprocess, beteendet 
efter köpet av den valda tjänsten123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
118 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
119 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
120 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
121 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
122 Zeithaml V A, Bitner M J, Gremler D D, Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 2006 4th edition s.44ff 
123 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
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Vi frågade respondenterna varför de väljer att spela på spelombud eller Internet för att se vilka 
aspekter som var viktiga för dem när det gällde detta val.  De fick gradera sitt val på en skala från 
ett till sex där ett var instämmer inte och sex instämmer helt. Resultatet av detta blev att de 
instämde med en median på 5, när vi frågade om de spelade i butik av gammal vana, i den 6 
gradiga skalan.  

Detta kan vi få stöd i Jobber & Fahy’s teori då de menar att en del köp styr av olika typer av 
informationssökningar. I den begränsade informationssökningen används vid enklare köp som 
köp av varor med mindre värde. Vid köp som sker vid upprepade tillfällen kommer den 
vanemässiga informationssökningen in. Det vill säga att vi oftast handlar av ren vana när vi köper 
en viss produkt eller tjänst. Här är det den begränsade informationssökningen som sätts igång och 
som används vid enklare köp som köp av tjänster med mindre värde. 124 

Att överskottet från spelandet skall gå till välgörande ändamål anses viktigt hos de tillfrågade, i 
övrigt var det relativt jämn fördelning mellan svårighetsgraden på de tekniska detaljerna med 

                                         
124 Jobber D. Fahy J. Foundations of marketing. 2a upplagan 2006.s. 65-70 

Figur 9. Attitydfrågor om viktighet. 

Samtliga respondenter har besvarat frågan. 
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Internet samt säkerhetsaspekten på densamma. Samma resultat erhölls för ansvarsåtaganden 
angående sideffekterna av spelandet, spelmissbruket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pålitlighet   

Det finns många faktorer som spelar in när kunderna skall göra sitt val som spelkonsument. Ser 
man till Grönroos kundrelationscykel lägger konsumenten stor vikt i att det valda företaget kan 
uppfylla konsumentens förväntningar samt att de kan sätta sin tillit till företaget oavsett vilken 
situation som skulle kunna uppstå. Kan företaget inte uppfylla konsumentens förväntningar och 
krav så kommer konsumenten att bryta kundrelations livscykel och lämna företaget med en 
negativ erfarenhet.125 Uppfyller företaget däremot konsumentens förväntningar och krav så 
kommer med stor sannolikhet konsumenten att bygga upp en lång relation med företaget och ett 
ömsesidigt samarbete på längre sikt126 

                                         
125 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
126 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 

Figur 10. Attitydfrågor om instämmelser. 

Samtliga respondenter har besvarat frågan. 
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Vi tolkar detta tillsammans med de svar vi erhöll från undersökningen som att konsumenterna 
anser att pålitligheten är den viktigaste aspekten när de gör sitt val av spelbolag. När 
konsumenterna gör sina val av leverantörer av speltjänster, väljer även respondenterna i denna 
undersökning samma väg som vi kan se i Grönroos kundrelationscykel.127 Konsumenterna gör 
sina val baserade på tidigare erfarenheter och upplevelser samt utvärderar information och de 
alternativ som konsumenten har att tillgå. Konsumenten utvärderar dessa alternativ och 
bestämmer sig därefter för att välja sin leverantör av speltjänster. Genom detta kan man se att det 
är den absolut viktigaste faktorn i deras val är pålitligheten hos leverantören av speltjänster som 
respondenterna väljer köpa sina tjänster av.128 

Tillgänglighet och erbjudanden (odds/återbetalningsnivå samt stora vinstpotter) 

Ser man till Wangers teorier inom området kundpsykologi i köpprocessen129 så finns det många 
faktorer som spelar in när kunden skall välja sitt bolag men där kvalitén och utbud är utmärkande 
drag som kunderna söker när de gör sina val av tjänsteleverantör. Detta stämmer in även i vår 
undersökning där pålitligheten som enligt Grönroos är den mest framträdande130 var den 
viktigaste faktorn alla kategorier för spelkonsumenterna oberoende av sitt val av speloperatör. 
Men även faktorer som tillgängligheten samt specialerbjudanden har en betydande effekt när 
konsumenterna gör sitt val av leverantör med önskade speltjänster.131 Både Grönroos teorier om 
kundrelationscykeln samt Wangers teorier stämmer väl överens med de resultat vi erhöll från 
våra respondenter i undersökningen eftersom tillgängligheten, återbetalningsnivån/oddset samt 
stora vinstpotter var de faktorer som kom strax efter pålitligheten i vår undersökning. Man får se 
en högre återbetalningsgrad samt stora vinstpotter som en form av erbjudande för att locka 
kunder från sina konkurrenter. 

 
6.4 Intryck av spelbolagen 

På fråga 13 frågade vi respondenterna vad de hade för helhetsintryck av de olika spelbolagen som 
vi kan se nedan på figur 11. På en skala från 1-6 där 1= Missnöjd och 6=Mycket nöjd, svarade 
majoriteten sett ur en median, en 5:a dvs. i närheten till mycket nöjd med Svenska Spel. 
Resterande spelbolag låg alla på en jämn nivå då t.ex. medianen för Unibet, Betsson samt Expekt 
ligger på en 4:a. Detta innebär att respondenterna i överlag är väldigt nöjda med dessa spelbolag 

                                         
127 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
128 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
129 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.161-167 
130 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
131 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 



54 

 

då de gett dem en 4:a på en skala mellan 1-6. Bet 24 samt Ladbrokes fick en median på en 3 
respektive 3,50.  

Här får de olika spelbolagen överlag fina betyg av respondenterna vilket i sin tur är ett tecken på 
att kundnöjdheten hos respondenterna i Örnsköldsvik är relativt hög. Enlig Ndubisi, et al (2009) 
så finns kundnöjdheten i stora drag genom tillfredställelsen kunden har erhållit genom sitt köp av 
speltjänst i det bolag som han finner bäst just då och ger dem ett gott betyg baserat på positiva 
erfarenheter från sitt spelbolag.132 

AB Svenska Spel fick ett högre betyg än sina konkurrenter när det gäller kundernas 
helhetsintryck av bolaget, vilket det dock kan ligga en bakomliggande orsak till. Undersökningen 
genomfördes hos två spelombud för det tidigare nämnda bolaget och att ca 96 % av 
respondenterna var återkommande kunder hos dessa. Detta ska dock inte påverka betyget i 
negativ riktning på något sätt och absolut inte heller hos de övriga spelbolagen som fick mycket 
fina betyg överlag när det kom till spelkonsumenternas helhetsintryck av respektive spelbolag i 
undersökningen, utan detta speglar snarare bilden av hur det ser ut på spelmarknaden idag när det 
kommer till utbudsfrågan och konkurrenssituationen på den reglerade spelmarknaden i 
Sverige.133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
132 Ndubisi, Nelson Oly, Malhotra, Naresh K. and Wah, Chan Kok (2009) 'Relationship Marketing, Customer 
Satisfaction and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis From an Asian Perspective’, Journal of International 
Consumer Marketing, 21:1,5 – 16 
133 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. Diarenummer: 762/2007 

Figur 11. Helhetsintryck av spelbolagen.   

Fördelning av respondenterna: 

Unibet 28 st., Betsson 15 st., Svenska Spel 96 
st., Expekt 18 st., Bet 24 2st., Ladbrokes 8 st. 
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6.5 Statistiskt signifikanstest och Chi- tvåtest 

Vi valde att utföra ett såkallat t-test (statistiskt signifikanstest) då det är lämpligast för att se om 
det fanns någon signifikant skillnad vid jämförelsen av två datauppsättningar. Ett sådant test 
innebär att två datauppsättningar och deras standardavvikelse ger en siffra som kommer uttrycka 
sannolikheten för att en skillnad mellan de två datauppsättningarna är av en slump. Anledningen 
till att vi använder oss av t-testet är att vi vill få en övertygelse av att det är en mycket stor 
sannolikhet att den upptäckta variationen mellan de två datauppsättningarna är ett resultat av 
något helt annat än av en ren slump.134 T-testet är huvudsakligen bra då det fungerar med små 
urval.135 Om man till exempel erhållit en signifikant nivå på 0,050 anger det att resultatet kommer 
stämma till 95 procent.136 Den högsta signifikansnivån som vi använt oss av är 0,050. 

För att ta reda på om det finns ett signifikant samband mellan två variabeluppsättningar valde vi 
utföra Chi-två test. Anledningen till att Chi-två test valdes att utföras på dessa två uppsättningar 
är för att det är mer lämpligt för data med nominalskalenivå, som i vårt fall blir data baserade på 
inkomst och spenderade pengar på spel.137 

Gruppering av attitydfrågor om viktighet och nyttjade spelbolag 

När vi här jämförde de respondenter som spelar enbart hos AB Svenska Spel och de som spelar 
även hos andra spelbolag, fick vi skillnader på några punkter med hjälp av T-test. Den första 
frågan som resultatet avvek från de övriga var; Oddset/återbetalningen där de som spelar med 
andra bolag än AB Svenska Spel fick ett medelvärde på 4,8704 mot AB Svenska Spel kunderna 
som erhöll ett medelvärde på 3,9565. med ett signifikant stöd via t-test fick vi skillnaden att de 
som spelar via andra spelbolag värdesätter oddset/återbetalningen högre än de som enbart spelar 
hos AB Svenska Spel.  

Nästa fråga som skilde bolagen åt var frågan om väntetid för vinstutbetalning som de som spelar 
vid andra bolag värdesätter högre än AB Svenska Spel kunder med en skillnad mellan 4,5926 för 
de andra bolagen mot 3,8261 för AB Svenska Spel. Detta visar att de kunder som väljer de 
Internetbaserade spelföretagen vill ha snabbare avslut det vill säga snabbare återbetalningstider 
från sin speltjänsteleverantör.  

                                         
134 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.237 
135 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.238 
136 Keller G. Statistics for management and economics. Upplaga 7.Thomson learning, cop.2003  s. 5 
137 Denscombe M. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
Studentlitteratur. 2007. S.235 
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Index t Sign (2-tailed) Medelvärde

Oddset/återbetalning

Endast Svenska spel 0,001* 3,96

Svenska spel och andra -3,466 0,001* 4,87

Tillgänglighet

Endast Svenska spel 0,662 4,41

Svenska spel och andra -0,435 0,665 4,52

Sociala faktorer

Endast Svenska spel 0,228 3,37

Svenska spel och andra 1,207 0,231 3,04

Väntetid vinstutbetalning

Endast Svenska spel 0,003** 3,83

Svenska spel och andra -2,992 0,004** 4,59

Pålitlighet

Endast Svenska spel 0,955 5,30

Svenska spel och andra -0,055 0,956 5,31

Spelutbud

Endast Svenska spel 0,008** 3,96

Svenska spel och andra -2,674 0,009** 4,57

Stora vinstpotter

Endast Svenska spel 0,109 4,717

Svenska spel och andra 1,609 0,111 4,330

Kampanjerbjudanden

Endast Svenska spel 0,468 3,698

Svenska spel och andra 0,72 0,473 3,500

Service/support

Endast Svenska spel 0,790 4,348

Svenska spel och andra 0,285 0,776 4,167

Den tredje och sista aspekten som innehöll något som skiljde de olika bolagen åt var frågan om 
spelutbudet där AB Svenska Spel erhöll medelvärdet 3,9565 mot de övrigas medelvärde på 4,5741 
som var en viss skillnad att de spelkonsumenter som valde spela hos andra bolagen än AB 
Svenska Spel eftersträvade en högre nivå av olika variabla spelformer i sitt val av spelbolag. 
Övriga frågor var relativt jämt fördelade i medelvärde och av ringa skillnad så vi väljer att inte 
redovisa detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 n (endast svenska spel)= 46, n (svenska spel och andra)= 54. *  =sig ≤ 0,050  *  * =sig ≤ 0,001 

Vi valde att göra ett t-test på korssambandet mellan attitydfrågorna gällande viktighet vid val av 
spelbolag och de svarande som endast spelar på svenska spel gentemot de som spelar på svenska 
spel och hos andra spelbolag. De nio variabler som respondenten fick ange sin viktighet om var 
oddset/återbetalning, tillgänglighet, sociala faktorer, väntetid för vinstutbetalning, pålitlighet, 
spelutbud, stora vinstpotter, kampanjerbjudanden och service/support. På tre av dessa nio 

Tabell 1. Resultat från t-testet. 
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Värde Frihetsgrad (tvåsidigt)

Pearson chi-två 0,829* 1 0,363

variabler som är oddset/återbetalning, väntetid för vinstutbetalning samt spelutbud kunde vi se en 
signifikant skillnad då de erhöll ett värde under 0,050. De andra sex variablerna, tillgänglighet, 
sociala faktorer, pålitlighet, stora vinstpotter, kampanjerbjudanden samt service/support fann vi 
ingen signifikant skillnad på då de variablerna erhöll ett värde över 0,050. 

Gruppering av Små- och storspelares nyttjade spelbolag 

 

 

  

 

 

I figuren ovan valde vi att se i vilken omfattning de olika kundsegmenten hade. Vi valde även här 
dela upp dem mellan det statligt ägda AB Svenska Spel gentemot de övriga aktörerna på 
spelmarknaden. Av de 46 personer som enbart valde att spela hos AB Svenska Spel var det 42 
(91,3%) av dessa som spelade i vår kategoriindelning för småspelare som vi drog gränsen på 1000 
kronor/månaden för att klassificeras i denna kategori. Deras motsvarighet hos de övriga aktörerna 
hamnade på 36 (66,6 %) som hamnade i denna kategori för småspelare.  

För att klassificeras som storspelare drog vi gränsen vid ett spelande över 1000 kronor eller mer 
per månad. Där kom AB Svenska Spel kundsegment in på en siffra med 4 (8,7 %) mot de övriga 
aktörerna som hade en andel av 18 (33,3 %) som hamnade i kategorin storspelare. Skillnaden här 
blir att de som klassas som storspelare hellre väljer andra bolag än AB Svenska Spel när de gör 
sitt val av spelbolag (stöd finns i t-test).  

  

 

 

*0 celler (0,0 %) har en förväntad fördelning som är mindre än 5. Den minst förväntade fördelningen är 7,00. 

Av resultaten från Chi-två testet kan vi se att det ej förelåg någon signifikant skillnad mellan hur 
mycket respondenterna i Örnsköldsvik spelar för och vilka spelbolag de någon gång spelat hos. 

 

Tabell 2. Korstabell småspelare, storspelare och vilket bolag de nyttjat. 

Tabell 3. Resultat från Chi- tvåtest. Samband små- och storspelare samt nyttjat spelbolag. 
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Värde Frihetsgrad (tvåsidigt)

Pearson chi-två 0,094* 1 0,759

Gruppering av medel årsinkomst och nyttjade spelbolag  

 

 

  

 

 

Vi valde även att titta på årsinkomsten hos respondenterna och den hamnade på ett medeltal på 
213460 kronor, Vi valde senare att se om de som tjänade mindre än medelinkomsten hade några 
skillnader i sina val av spelbolag. Det visade sig att de som tjänade mindre än medelinkomsten 
hellre valde AB Svenska Spel än de som tjänade mer än medelinkomsten.  56,5 % av AB 
Svenska Spels kunder i undersökningen tjänade mindre än medelinkomsten och endast 33,3 % av 
de som valde andra bolag tjänade mindre än medel. 66,6 % av respondenterna som valde andra 
bolag utöver AB Svenska Spel hade en årsinkomst över medelvärdet på 213461 kronor och 
endast 43,4 % av AB Svenska Spels kunder tjänade mer än medelinkomsten i undersökningen. 

  

 

 

*0 celler (0,0 %) har en förväntad fördelning som är mindre än 5. Den minst förväntade fördelningen är 7,00. 

 

Utifrån de resultat vi erhöll när ett Chi- två test på korssambanden mellan utnyttjade spelbolag 
och medel årsinkomst så kan vi se att det ej förelåg någon signifikant skillnad mellan dem. Detta 
innebär att det ej finns en signifikant skillnad oavsett om respondenten hade en årsinkomst under 
eller över medel, som vi fått fram efter beräkningar vara 213 460 kr/år. 

Gruppering av attitydfrågor och nyttjade spelbolag  

Vi samkörde AB Svenska Spel kundkrets och övriga aktörer gentemot varför de valde att spela 
via Internet eller spelombud. PÅ denna fråga skilde sig svaren relativt markant åt på alla 
alternativ. Medelvärdet för det första alternativet som var att respondenterna skulle gradera 
mellan 1-6 om de tyckte att det var krångligt att spela via Internet, där 1 var Instämmer inte alltså 

Tabell 4. Korstabell mellan medel årsinkomst och nyttjade spelbolag. 

Tabell 5. Resultat från Chi- tvåtest. Samband medel årsinkomst och nyttjade spelbolag. 
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en låg siffra betyder att de inte instämmer i påståendet. AB Svenska Spel fick här ett medelvärde 
på 3,4130 vilket får anses som att de ansåg att det var relativt krångligt att spela på Internet. 
Övriga aktörer får här 2,46300 i medelvärde vilket man får se som att de som tillhörde denna 
grupp inte anser att det är krångligt spela via Internet.  

Nästa fråga var om de ansåg att det var osäkert att spela via Internet. Här fick AB Svenska Spel 
en hög siffra (4,0870) som bekräftar att deras kunder anser det osäkert spela via Internet. 
Samtidigt var kundsegmentet hos de övriga aktörerna mer positivt inställda till säkerheten. De 
erhöll ett medelvärde på 2,7593 vilket kan tolkas som att de inte upplever det osäkert att spela via 
Internet.  

Spelar i butik av gammal vana var nästa fråga vi valde att analysera. Här fick AB Svenska Spel 
en hög siffra (4,7609) som kan tolkas som att de flesta anser att det är av gammal vana som de 
väljer att spela i butik. Hos övriga aktörer hamnar medelvärdet på 3,9259 som ändå får ses som 
relativt hög frekvens i rangordningen. 

Ansvar vid spelmissbruk fick även den frågan en viss skillnad hos respondenterna beroende på 
vilket bolag de väljer att spela hos. De som spelade enbart hos AB Svenska Spel ansåg att denna 
fråga var ganska viktig med ett medelvärde på 4,1739 av 6 som högsta möjliga. Skillnaden 
mellan AB Svenska Spel och övriga bolag är ganska stor då de som spelade där endast erhöll ett 
medelvärde på 3,0 på den frågan.  

Den sista frågan här som vi valde att analysera var om det var viktigt om överskottet gick till 
välgörande ändamål eller inte. AB Svenska Spels kunder värderade denna fråga så högt som 
4,5652 på medelvärdesskalan samtidigt som de övriga aktörernas kunder värderade den samma 
till ett medelvärde på 3,8148.  

Slutsatser man kan dra här att AB Svenska Spel kunder har en mer human inställning i allmänhet 
mot ansvar mot spelmissbruk, välgörande ändamål mm än de som väljer att spela hos övriga 
aktörer som hellre värderar högre odds som ett alternativ. Osäkerheten att spela via Internet är 
inte så förvånande högre hos AB Svenska Spels kunder än kunderna hos övriga aktörer som är 
Internetbaserade i mycket hög grad. Precis på samma sätt när det gäller krånglighetsfaktorn där vi 
får liknande siffror som skiljer de båda segmenten åt.  
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Index t Sign (2-tailed) Medelvärde

Krångligt med Internet

Endast Svenska spel 0,002* 3,41

Svenska spel och andra 3,211 0,002* 2,46

Osäkert med Internet

Endast Svenska spel 0,000** 4,09

Svenska spel och andra 4,502 0,000** 2,76

Spelar i butik av gammal vana

Endast Svenska spel 0,008* 4,76

Svenska spel och andra 2,726 0,008* 3,93

Ansvar för spelmissbruk

Endast Svenska spel 0,000** 4,17

Svenska spel och andra 3,696 0,000** 3,00

Överskott till välgörande ändamål

Endast Svenska spel 0,004* 4,57

Svenska spel och andra 2,908 0,005* 3,81

 

 

 

 

 

 

 

 

             n (endast svenska spel)= 46, n (svenska spel och andra)= 54. *  =sig ≤ 0,050   *  * =sig ≤ 0,001 

Ett t-test utfördes på den ovannämnda korstabellen för att se om det fanns någon signifikant 
skillnad vid dessa fem variabler som var att det är krångligt att spela via Internet, det är osäkert 
att spela via Internet, spelar i butik av gammal vana, att man anser att det viktigt att spelbolagen 
tar ansvar för spelmissbruk samt om man tycker att det är viktigt att överskotten går till 
välgörande ändamål. Resultatet av t-testet visade att det finns en signifikant skillnad på alla de 
fem variablerna.  

Gruppering av attitydfrågor hos små- och storspelare  

Vi valde att titta närmare på om det skiljer sig åt mellan småspelare och storspelare när det 
kommer till attitydfrågorna som vi ställde i vår enkätundersökning. Det visade sig att det var 
endast fyra av dessa frågor som skilde sig åt mellan småspelarna och storspelarna. Det var 78 
respondenter som hamnade i kategorin småspelare dvs. spelade för mindre än 1000 kronor i 
månaden och 22 respondenter som får anses som storspelare som spelar för mer än 1000 kronor i 
månaden. Det var först frågan som hade en märkbar skillnad var oddset/återbetalningen som 
småspelarna hade ett medelvärde på 4,2564 mot storspelarna som värderade detta till hela 5,1364 
av max 6,0. Skillnaden ligger mest att de som spelar för större summor värdesätter 
återbetalningsgraden högre småspelaren.  

Nästa fråga som visade på skillnader mellan små och storspelare var, tillgängligheten där de som 
spelade för lite större summor än de övriga erhöll ett medelvärde på 5,1818 mot småspelarnas 
medelvärde på 4,2692. Även på denna fråga värderade storspelarna den högre än vad 
småspelarna gjorde i sitt val. 

Tabell 6. Resultat från t-testet. 
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Tabell 7. Resultat från t-testet. 
Index t Sign (2-tailed) Medelvärde

Oddset/återbetalning

Småspelare (0-1000 kr) 0,006** 4,26

Storspelare (1001 kr eller mer) -3,018 0,005** 5,14

Tillgänglighet

Småspelare (0-1000 kr) 0,001** 4,27

Storspelare (1001 kr eller mer) -4,183 0* 5,18

Sociala faktorer

Småspelare (0-1000 kr) 0,836 3,21

Storspelare (1001 kr eller mer) 0,181 0,857 3,14

Väntetid vinstutbetalning

Småspelare (0-1000 kr) 0,006** 4,05

Storspelare (1001 kr eller mer) -2,94 0,005** 4,91

Pålitlighet

Småspelare (0-1000 kr) 0,174 5,24

Storspelare (1001 kr eller mer) -1,58 0,121 5,55

Spelutbud

Småspelare (0-1000 kr) 0* 4,08

Storspelare (1001 kr eller mer) -3,782 0,001** 5,05

Stora vinstpotter

Småspelare (0-1000 kr) 0,038** 4,641

Storspelare (1001 kr eller mer) 1,881 0,07 4,046

Kampanjerbjudanden

Småspelare (0-1000 kr) 0,997 3,590

Storspelare (1001 kr eller mer) -0,004 0,997 3,591

Service/support

Småspelare (0-1000 kr) 0,859 4,282

Storspelare (1001 kr eller mer) 0,275 0,784 4,136

Den tredje attitydfrågan som skiljde segmenten åt var frågan om väntetider för utbetalning av 
vinster. Även här ställde storspelarna högre krav än småspelarna. De som spelade för större 
belopp fick återigen ett högt medelvärde (4,9091) mot småspelarnas 4,0513. 

Den sista frågan som skilde dem åt var, spelutbudet där storspelarnas medelvärde hamnade på 
5,0455 mot småspelarnas 4,0513. 

Man kan här se att de som spelar för lite större summor ställer högre krav på 
återbetalningsgraden, tillgängligheten, väntetider för utbetalning samt spelutbudet om man jämför 
dem med de som spelar för lite mindre summor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      N 

                       (småspelare)=78, n(storspelare)=22. *  =sig ≤ 0,050   *  * =sig ≤ 0,001 

På ovannämnda korstabellen gjorde vi ett t-test på för att se om det fanns någon signifikant 
skillnad. På fem av dessa nio variabler fann vi en signifikant skillnad. Dessa variabler är 
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oddset/återbetalning, tillgänglighet, väntetid för vinstutbetalning, spelutbud samt stora 
vinstpotter. Dock är det endast småspelare som har någon signifikant skillnad i variabeln stora 
vinstpotter. De andra fyra variablerna, sociala faktorer, pålitlighet, kampanjerbjudanden och 
service/support fann vi ingen signifikant skillnad på då de variablerna som har ett värde över 
0,050 inte ligger inom intervallet för signifikant skillnad. 

6.6 Samband mellan spelbolagen och attitydfrågor om viktighet  

Under detta avsnitt och kommande har vi valt att jämföra två olika datauppsättningar för att se 
om det föreligger någon skillnad i dessa, för att sedan kunna analysera detta med teorierna från 
teoriavsnittet.  

För att se om det föreligger några skillnader mellan kundernas preferenser när de väljer att köpa 
sina tjänster i respektive spelbolag som vi har valt att lägga tonvikten på, det vill säga Betsson, 
AB Svenska Spel och Unibet har vi valt att se närmare på respektive spelbolags kundsegment138 
och vad kundernas viktigaste faktorer är när de köper sina speltjänster hos dem.  

 I undersökningen som vi utförde i Örnsköldsvik var fördelningen mellan spelbolagens kunder att 
hela 96 % av alla respondenter hade spelat hos AB Svenska Spel de senaste sex månaderna, 
samtidigt så hade 28 % av respondenterna lagt sitt val av spelbolag hos Unibet även 15 % av alla 
respondenter hade köpt sina speltjänster av Betsson de senaste sex månaderna. I det 
sammantagna resultatet kan man se att pålitligheten var den allra viktigaste faktorn när det gällde 
vilket som var den viktigaste faktorn i spelkonsumenternas val av spelbolag.  

Enligt Grönroos kundrelationscykel är pålitlighet den viktigaste faktorn precis som vi nämnt 
tidigare139. Wanger vill även visa på att tillgänglighet samt ett trygghetsbehov för kunden är 
viktigt när man skall välja sin leverantör av tjänst. Även detta påstående av Wanger140 ger oss 
stöd för de siffror vi erhöll i undersökningen med pålitligheten som den allra viktigaste faktorn 
följd av tillgänglighet, odds/återbetalningsnivå och stora vinstpotter som även kan ses som 
kampanjerbjudanden för att locka till köp av just den spelformen som har höga vinstpotter eller 
om du som kund hellre vill ha ett högre odds på ditt spel. 

När vi plockade ut de tre spelbolagen var för sig så kunde man se ett visst mönster, AB Svenska 
Spels kunder hade en väldigt stor frekvens av sina kunder som hade valt dem för sin pålitlighet 
som främsta orsak, hela 84 % av de som hade spelat hos AB Svenska Spel ansåg att pålitligheten 
var den viktigaste faktorn i deras val. Deras kunder ligger i de två högsta delarna i betygsskalan 
dvs. 6 och 5 i en skala mellan 1-6.  

                                         
138 Bilaga 10.2 
139 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
140 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.161-167 
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Det som skilde sig mest åt mellan bolagen var att AB Svenska Spel kunder hade en hög frekvens 
av svar som hamnade i kategorin stora vinstpotter som svar, 51 % Detta beror till stor del av att vi 
har en reglerad spelmarknad och tillåter endast detta bolag att marknadsföra sig till sina 
kunder.141 Med marknadskampanjer som AB Svenska Spel använder sig av med t.ex. anden och 
drömvinsten så spelar detta på våra drömmar om att nå det högsta stadiet i Abraham Maslows 
behovshierarki142 genom detta kan man dra slutsatsen att marknadsföringskampanjerna som 
lanserats om otroligt höga vinster i till exempel drömvinsten verkar ha gått fram och har en stor 
påverkan på spelkonsumenternas val av speloperatör.  

Som Dahlén skriver i sin bok Optimal marknadskommunikation så är spel ett lågengagemangs 
köp och oftast förlitar sig konsumenten enbart på reklam än på andra informationskällor.143 
Såsom den verkliga återbetalningsgraden per satsad krona till exempel som borde vara en mer 
tillförlitlig källa än en reklamkampanj. Faktum är att väldigt många väljer att spela fast de vet att 
chanserna är mycket små att vinna högsta vinsten på de flesta spelformer144 men vill dock hålla 
fast vid hoppet att nå drömmen om självförverkligande som man kan se i Maslows 
grundläggande behovsteori145  

Det uppstod en viss skillnad mellan AB Svenska Spel och Unibet, Betsson som hade ett lägre 
resultat när det gällde stora vinstpotter. Samtidigt var det 89 % av Unibets kunder som valde 
pålitligheten som sin viktigaste aspekt, skillnaden mellan bolagen kommer dock att här anser 
även en lika stor andel av de som spelat hos Unibet att oddset/återbetalningen är lika viktig som 
pålitligheten samtidigt som endast 54 % av AB Svenska Spel kunder hade 
oddset/återbetalningsgrad som sin viktigaste faktor i spelvalet. Med detta får man anse att AB 
Svenska Spel kunder är mer av trygghetssökande behov när det kommer till deras förväntningar 
på det valda bolaget. Wangers påstående om att kundernas trygghetssökande har en stor effekt på 
konsumenterna när de skall göra sitt val av tjänsteleverantör146 stämmer väl in i vår 
sammanställning även här.  

Dessa kunder kan tänka sig att få en lägre återbetalningsgrad med sämre odds på sitt spel 
samtidigt som Betssons och Unibets kunder är mer riskvilliga och tar ett bolag som de själva 
anser är mindre säkert än den statliga aktören för att erhålla mer tillbaka per satsad krona det vill 
säga bättre odds/återbetalningsgrad147. Detta är mycket viktiga faktorer enligt Grönroos148 som 

                                         
141 Formerna för lotterier och spel regleras i Sverige genom lotterilagen (1994:1 000) och kasinolagen (1999:355) 
142 Bloisi W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational behaviour  s. 173ff 
143 Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. S.34-39 
144 http://www.kvp.se/nyheter/1.1075670/vinstchanser-spel-for-spel 
145 Bloisi W, C-W. Cook & P-L. Hunsaker (2003) Management and organisational  behaviour  s. 173ff 
146 Wanger P. Kundpsykologi. Studentlitteratur 2002. s.161-167 
147 Gåverud. H,  Den svenska spelmarknaden En fallstudie av svenska spel 2003 s.24 
148 Grönroos C. Service Management och marknadsföring – En CRM ansats, 2007.s.148 
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påverkar kundlojaliteten och med den återköpsgraden hos kunderna. Den fysiska tillgängligheten, 
priset på tjänsten och även avkastning på satsat kapital blir ganska framträdande i spelbolagens 
utbud med oddssättning med mera samt den upplevda bekvämligheten hos konsumenterna. Dessa 
faktorer såsom oddssättningen hos vissa kunder eller om trygghetsbehovet är kundens viktigaste 
förväntningar så är det alltid vad denne vill få ut av sin valda tjänst som är det viktiga för att 
skapa en kundlojalitet på längre sikt149 Fyller inte det valda spelbolaget kundens förväntningar i 
ett flertal steg så kommer kunden överge detta bolag och istället söka sig till någon som kan 
uppfylla kundens önskemål och förväntningar på sitt satsade kapital.150  

Lägger vi även in Betssons kundsegment för sig, ser vi att deras siffror påminner mer om Unibets 
siffror än AB Svenska Spel. Betsson hade ca 93 % som valde detta som sin viktigaste aspekt när 
det kom till pålitlighetsfaktorn och lika många av deras kunder ansåg att oddset var den allra 
viktigaste faktorn när det kom till deras val av spelbolag. Även här stämmer det in på Grönroos 
teorier om vad som ger återkommande kunder genom pålitlighet, skapande av en kundlojalitet på 
längre sikt med bättre oddssättning som exempel för att möta kundernas förväntningar.151 

Även spelutbudet är en viktig faktor framför allt för de som väljer Unibet och Betsson. 71 % av 
Unibets kunder angav att det var en viktig faktor i deras val av spelbolag och 73 % av de som var 
kunder hos Betsson angav att detta var en viktig faktor för deras val av speloperatör samtidigt var 
frekvensen så låg som 34 % hos AB Svenska Spels kunder som ansåg att detta var högt i 
rangordningsskalan när man gjorde sitt val det vill säga graderade detta val i det övre skiktet av 
skalan som en 5:a eller 6:a som viktigheten i sitt val.  

Som Ndubisi et al (2009) säger i sin artikel: Tillfredställelse nås när förväntningarna är 
uppfyllda152 vilket vi får anse att det stämmer bra in när man skall köpa sina speltjänster av sitt 
valda ombud. Kan inte det valda bolaget uppfylla förväntningarna så vänder sig spelkonsumenten 
till någon annan som kan göra det istället.  

Gap- modellen togs fram för att åtgärda sådana brister om de skulle uppstå. Detta genom följa de 
olika stegen fram till leverans och feedback från kund genom så kallade gap153 När man ser på de 
siffror som vi erhållit så kan vi se att det flesta är nöjda med sin leverantör av speltjänster och att 

                                         
149 Grönroos C. Service Management och marknadsföring – En CRM ansats, 2007.s.148 
150 Grönroos,C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, 2000. Upplaga 3:3. S.22 
151 Grönroos C. Service Management och marknadsföring – En CRM ansats, 2007.s.148 
152 Ndubisi, Nelson Oly, Malhotra, Naresh K. and Wah, Chan Kok (2009) 'Relationship Marketing, Customer 
Satisfaction and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis From an Asian Perspective’, Journal of International 
Consumer Marketing, 21:1,5 – 16 
153 Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 4th edition 2006 s.44 
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de uppnår de kriterier som kunderna har satt upp som sina förväntningar gentemot vad de erhåller 
och få på det viset återkommande kunder. Detta ser man även i Gap- modellens övre del där 
kunderna bygger upp sina förväntningar genom olika källor och senare utvärderar dessa genom 
alla steg för att se vad de erhöll och om de uppfyllde deras förväntningar154 skillnaden mellan 
denna modell och många övriga modeller är att den har lösningar för företagen om de vill åtgärda 
eventuella brister som kan uppstå för att bibehålla sina gamla kunder och få återkommande 
kunder på långsikt.155 Vi anser att man bör ha möjligheten att se det från både konsumentens sida 
likväl från leverantörens sida så det inte blir allt för enkelspårigt och bara sett ur konsumentens 
ögon allt för att få ett bredare perspektiv på det hela.  

6.7 Samband mellan sysselsättning och dess val av speltjänst 

Vi ville visa sambandet mellan några utvalda frågor som vi anser vara relevanta för studien. 
Dessa frågor sammanställdes i en så kallad korstabell i programmet SPSS. För att göra det mer 
lättläst och överskådligt för läsaren har vi valt att sammanställa dessa siffror i ett Excel diagram.   

Frågorna vi valde att först visa sambandet mellan var vilken huvudsysselsättning respondenten 
har mot vilken speltjänst respondenten uppgav att de utnyttjat de senaste sex månaderna där ett 
flertal alternativ kunde väljas.156  

Av de yrkesarbetande respondenterna var det mest frekvent valda spelet hästsport, där 42 av 50 
dvs. hela 84 % I den yrkeskategorin uppgav att de spelade på någon form av hästsport. I 
kategorin studerande var det skraplotter som var det dominerande valet av spel för dessa med 29 
av 38 dvs. 76 % som svarade just det alternativet. I kategorin annat som huvudsysselsättning 
uppgav 8 av 10 att de spelade på hästsport och skraplotter.   

Den mest populära spelformen av alla kategorier hos respondenterna är dock skraplotter som hela 
69 procent av de tillfrågade hade nyttjat den senaste tiden med hästsport som det andra 
alternativet med 57 procent. Skillnaden mellan yrkeskategori indelningen och det totala resultatet 
var att hästsports spelandet är de mest tongivande bland yrkesarbetande och kategorin annat som 
sysselsättning.  

Lotterier har en relativt hög andel svar från de yrkesarbetande där 23 stycken (46 %) nyttjade 
denna spelform samtidigt som man kan se att 11 (29 %) av de studerande har valt detta alternativ 

                                         
154 Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 4th edition 2006 s.44 
155 Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across the firm McGraw-
Hill International edition 4th edition 2006 s.44 
156  Bilaga 10.1 
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även kategorin annat i sysselsättnings kategorin har 6 av de 10 valt detta alternativ, ingen av de 
arbetssökande har dock valt detta alternativ.  

Vadslagnings alternativ vilket syftar till oddset eller liknande spelformer hos de övriga som ett 
alternativ valdes av 20 (40 %) yrkesarbetande respondenter och 13(34 %) av de studerande men i 
övrigt fick ett relativt lågt deltagande i de andra kategorierna. Poker får ses som mest 
dominerande av studenterna där 14 av 38(37 %)uppgav att de spelat poker och 20 av de 50 (40 
%) yrkesarbetande gjorde detta till sitt val. I övrigt var det mer ett fåtal av de övriga kategorierna 
som hade provat på detta alternativ. 
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Figur 2. Val av speltjänst beroende på sysselsättning. 

När vi samkörde frågorna som behandlade respondenternas huvudsakliga sysselsättning med hur 
ofta de spelade så kom vi fram till att av de yrkesarbetande i enkäten var det 50 stycken som 
tillhörde den kategorin. varav 27 (54 %) av dessa uppgav att de spelade någon gång i månaden på 
någon form av spel samt att nio andra spelade dagligen och att tretton av dessa spelade någon 
gång i månaden och endast en av de tillfrågade uppgav att han spelade mer sällan än de övriga 
alternativen. 50 procent av alla respondenter är enligt denna undersökning yrkesarbetande och 
endast två av dem var arbetssökande, varav en av dessa uppgav att han spelade dagligen och den 
andre spelade mer sällan.  

Med S-O-R modellen ger detta stöd till att den sociala delen med grupptillhörighet genom sitt 
arbete har en stor effekt vad vi väljer att konsumera157 Detta är en effekt av att de i kategorin 

                                         
157 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 
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yrkesarbetande ofta spelar tillsammans och skapar på detta en tillhörighet inom gruppen genom 
att delta i t.ex. veckans spel på arbetsplatsen samt att det får en så kallad word-of-mouth effekt 
genom att de påverkar varandra samt rekommenderar olika spelformer och spelbolag som har 
erhållit goda eller dåliga erfarenheter av tidigare valda speloperatörer.158 

 6.8 Sammanfattning av empiri/analys 

När man tittar närmare på vilket spel som är det mest frekvent använda i paritet med 
yrkesindelningen så ser man i första hand att kategorin yrkesarbetare som består av 50 % av den 
sammanlagda summan av alla respondenter så ser vi att 42 av 50 (84 %) respondenter har spelat 
på någon slags form av hästsport vilket vi får se som väldigt hög andel med sina 84 %. I S-O-R 
modellen159 kan vi se att till exempel de sociala aspekter har en stor betydelse samt 
klasstillhörighet när det kommer till dina vardagliga val så därför kan vi se ett mönster via 
yrkeskategorin på ett tillfredställande sätt160 

Hos de som yrkesarbetade i vår undersökning så är hästsport det klart dominerande valet av 
spelform och till skillnad från de övriga kategorierna som hellre valde skraplotter som sin 
förstahands alternativ.  

I kategorin för arbetssökande var det endast två stycken som tillhörde just den kategorin så därför 
kan de siffrorna bli en aning missvisande just där. Ser man till studenternas val av spel så 
dominerar skraplottsalternativet som det mest frekvent använda spelformen medan kategorin 
annat i yrkeskategorin har en jämn fördelning mellan hästsport och skraplotter.  

Yrkeskategorin har alltså en relativt stor påverkan vilket spelform konsumenterna väljer när de 
köper sina speltjänster eftersom det skiljer sig åt relativt markant mellan kategorierna i denna 
fråga. Poker som skall vara den mest omsättnings ökande spelet enligt Folkhälsoinstitutets (FHI) 
rapport från 2007 161 har haft relativt liten genomslagskraft hos respondenterna i Örnsköldsvik i 
alla fall, endast 16 stycken av 50 (32 %) i kategorin yrkesarbetande hade nyttjat detta 
spelalternativ det senaste halvåret samt att grupptillhörigheten studenter, var det lite högre med 14 
av respondenterna som hade använt denna spelform av totalt 38 i som ingick i undersökningen. 
För att se ett visst mönster här i yrkeskategorin som skiljer sig från det totala resultatet så kan man 
se att det är kategorin yrkesarbetare som har ett väldigt stort intresse i hästsport som utmärker sig 
mest från den totala sammanställningen. Detta kan bero på många faktorer precis som det nämns 

                                         
158 Dick, A.S., Basu, K. (1994), "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", Journal of the 
Academy of Marketing Science, Vol. 22 No.2, s.99-113 
159Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 
160 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 
161 Lotteriinspektionen (2007) Spelutvecklingen i Sverige och internationellt 2007. Diarenummer: 762/2007 
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om i S-O-R modellen såsom inkomst, ålder, social tillhörighet mm.162 Dessa faktorer stämmer 
även in i vår undersökning när det gäller vilka faktorer som har störst betydelse för 
spelkonsumenternas val.  

För att sammanfatta det hela från början så har etthundra respondenter i Örnsköldsvik besvarat vår 
enkät angående spelvanor under två olika tillfällen på två skilda platser i Kommunen. Detta för att 
nå en så stor bredd av spelkonsumenter inom kommunen. Vi valde även att rikta oss till de som 
spelade istället för att sprida enkäter runt staden utan önskvärt resultat för syftet med 
undersökningen som är att se till vilka faktorer som spelar in när vi konsumerar speltjänster samt 
väljer vilket bolag vi anlitar för denna form av tjänst. Att vi definierar spelkonsumtion som en 
tjänst förklarar vi genom att det fyller kriterierna för att vara en tjänst mer än att det ska anses som 
en produkt. Visserligen erhåller du en värdehandling via ditt spelkvitto men själva produkten får 
anses vara själva spelet som kan bestå av diverse olika matcher, travlopp för att ange några 
exempel, vilket inte går att ta på fysisk utan spelet får anses som en tjänst som utförs via spelbolag 
antagligen via Internet eller spelombud.  

Vi har vidare valt att sammanställa den data vi erhöll från enkätundersökningen med det 
statistiska programmet SPSS och vi har även använt oss av detta program när vi har sammanställt 
data i diagram men här har vi även använt oss av Microsofts Excel för att få en bättre och mer 
läsarvänlig översikt i diagrammen, dock har vi tagit in all data från SPSS till Excel då detta har 
varit aktuellt. Vidare i detta avsnitt har vi fått extra hjälp av Anders Lundqvist med funktionerna i 
SPSS och vi vill gärna ge en extra eloge till honom för att han tog sig tid och hjälpte oss med 
detta.   

 

 

 

                                         
162 Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2:a upplagan.2005. s.114-115 
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7. SLUTSATS 

I detta kapitel kommer vi först att återknyta till studiens problemformulering och syfte för att 
sedan presenterna de slutsatser vi kommit fram till genom analys av empirin följt av förslag till 
fortsatt forskning i ämnet. 

 

7.1 Återknytning till problemformulering och syfte 

Problemformuleringen som vi vill besvara i slutsatsen av denna studie: 

� Vilka faktorer påverkar konsumenten vid dess val av spelbolag? 

� Syftet med vår undersökning var att kartlägga spelkonsumentens köpbeteende.  

Samt delsyftet: 

– Vad spelkonsumenten anser vara avgörande vid val av spelbolag. 

7.2 Slutsatser 

Inledningsvis angav vi ett antal frågor i problembakgrunden som vi avsåg att besvara med denna 
kvantitativa studie som vi utförde i Örnsköldsvik hos två olika spelombud i kommunen. Utifrån 
analysen som vi gjorde av empirin kan vi konstatera att det finns ett antal faktorer som påverkar 
spelkonsumenternas val av spelbolag.  

I det stora hela är det pålitligheten som är den allra viktigaste faktorn i spelkonsumentens val av 
spelbolag. Även oddset/återbetalningsnivån var framträdande i vår analys och den blev ännu mer 
framträdande när vi valde att analysera spelbolagen var för sig. Det visade sig inte helt oväntat att 
de som var kunder hos de Internetbaserade bolagen såsom Betsson och Unibet var de som 
efterfrågade bättre återbetalningsgrad på sina satsade pengar än de som spelade enbart hos AB 
Svenska Spel. Deras kunder sökte mer en trygghetskänsla än de övriga aktörernas kunder i sitt 
bolag genom pålitligheten och att deras kundsegment värderade återbetalningsgraden lägre än de 
Internetbaserad bolagens kunder.  

I det stora hela är spelkonsumenterna i Örnsköldsvik nöjda med sitt valda spelbolag. Detta kan 
man se i sammanställningen av hur spelkonsumenterna graderade sitt helhetsintryck av respektive 
spelbolag med ett överlag goda betyg.  

Vi valde även att jämföra om det förelåg några signifikanta skillnader när det gällde årsinkomsten 
och vilket spelbolag spelkonsumenterna väljer beroende på dessa faktorer. Det vi kom fram till 
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var att det inte förelåg någon statistisk signifikant skillnad när vi testade detta via ett Chi- två test 
mellan de som hade en lägre årsinkomst än medelinkomsten i vår undersökning som vi beräknade 
låg på 213461 kronor. Samma fenomen uppstod när det kom till hur stora belopp 
spelkonsumenterna spelade för per månad tillsammans med vilket spelbolag de brukade anlita. 
Årsinkomsten har alltså ingen statistisk signifikant skillnad när det kommer till vilket spelbolag 
konsumenterna väljer eller hur stora belopp som de spenderar på spel har inte någon nämnvärd 
statistiskt signifikant skillnad mellan de olika grupperna. Vi kan därför tolka det som att dessa 
variabler ej har ett samband och att de då styrs till en stor del av det slumpmässiga. 

När vi jämförde storspelare och småspelare kom vi fram till att det förelåg en del skillnader 
mellan de olika grupperna också. Det visade sig inte helt oväntat att de som klassades som 
storspelare hade mycket högre krav på de aspekter som berör spelet i sig som till exempel 
återbetalningstider på vinster, högre odds, tillgängligheten samt spelutbud till skillnad från 
småspelarna som hade en högre grad av humana aspekter som att spelbolagets överskott skall gå 
till välgörande ändamål samt att de tar ett ansvar för spelmissbruket som kan uppstå som en 
sideffekt av spelandet. Detta var viktiga faktorer i högre utsträckning än de som vi klassade som 
storspelare det vill säga, de som spelar för mer än 1000 kronor i månaden än de som klassades 
som småspelare och deras val av spelbolag. 

När vi delade upp bolagen i två kategorier, de som spelar endast hos AB Svenska Spel och de 
som spelar hos AB Svenska spel samt andra spelbolag för att se om det förelåg några signifikanta 
skillnader mellan dessa aktörer såg vi via ett antal t-test att det fanns statistiska skillnader mellan 
dessa aktörer och dess inställning på ett antal frågor om spel via Internet och några mer humana 
aspekter. På alla fem variabler som var att det är krångligt att spela via Internet, det är osäkert att 
spela via Internet, spelar i butik av gammal vana, att man anser att det viktigt att spelbolagen tar 
ansvar för spelmissbruk samt om man tycker att det är viktigt att överskotten går till välgörande 
ändamål, fann vi att det fanns signifikanta skillnader mellan de som är kunder hos AB Svenska 
Spel och de som är kunder hos både AB Svenska Spel övriga aktörernas kundsegment.  

Vi analyserade även sysselsättningskategorin och om den hade någon större påverkan i 
spelkonsumentens val. Det vi kom fram till var att den sociala tillhörigheten som det kan vara när 
man till exempel spelar tillsammans på sin arbetsplats påverkar konsumentens val av 
spelleverantör genom ett antal faktorer som att kategorin yrkesarbetande hade ett större intresse i 
hästsport vilket skilde sig åt mot de andra sysselsättningskategorierna samt gick emot det 
sammantagna resultatet där skraplotter var det allra populäraste spelformen.   

Med detta som bakgrund anser vi att utifrån empirin har vi besvarat ovannämnda frågor och 
därmed nått fram till studiens syfte, att kartlägga spelkonsumentens köpbeteende  
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samt att vi skulle titta närmare på vad spelkonsumenten anser vara avgörande vid val av 
spelbolag för att få ut det spelkonsumenterna eftersöker hos sin leverantör av speltjänster i 
Örnsköldsvik och även besvarat problemformuleringen, Vilka faktorer påverkar 
spelkonsumentens val av dess spelbolag? Vi anser att våra slutsatser inte skiljer sig 
anmärkningsvärt från befintliga teorier utan att de snarare bekräftar tidigare teorier men att det 
kommit fram en del nya resultat i vår undersökning som inte finns att tillgå i tidigare befintliga 
teorier eller undersökningar. En del av våra resultat är ej förankrade på tidigare studier. Vi är 
explorativa och testar nya saker vi tror kan vara avgörande vid val av spelbolag och så vidare. 
Detta anser vi skapar ett större värde för vår undersökning. För att stärka dessa resultat valde vi 
att testa dessa resultat via T-tester i SPSS samt även utfört Chi-två tester på dessa nya resultat. 
Allt för att se om det föreligger eventuella signifikanta skillnader dem emellan. Detta anser vi 
stärka de resultaten vi kommit fram till i denna undersökning.  
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7.3 Förslag till framtida forskning 

Då vi fick en låg reliabilitet på grund av att vi utförde ett icke-sannolikhets urval 
(bekvämlighetsurval) samt att vi även hade ett relativt litet urval på grund av tidsomfattningen, 
har vi ej kunnat generalisera på ett fullt godtagbart sätt.  

Det hade därför varit mer optimalt att få tillgång till ett större urval. En annan aspekt som hade 
varit optimal för vår studie hade varit att nå spelare som även använder sig av Internet i samma 
utsträckning som de som spelar hos spelombud. Men detta var tyvärr inte praktiskt genomförbart 
då det hade varit alltför omfattande och tidskrävande. En sådan undersökning anser vi skulle få 
en mer rättvis bild av spelkonsumenternas köpbeteende. 
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8. SANNINGSKRITERIER 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet som 
speglar sanningskriterierna för studien. Vi kommer även att redogöra för hur vi arbetet för att 
försöka uppnå de olika aspekterna som kriterierna kräver. 

 

8.1 Validitet 

När man talar om validitet i en studie, så menas det att man mäter det man avsett att mäta. Detta 
kan i korta drag även beskrivas som att man mäter studiens giltighet.163 

För att hålla en hög validitet i studien, har vi formulerat frågorna i enkät utifrån uppsatsens 
problemformulering samt syfte. De teoretiska referensramarna har även varit utgångspunkten för 
enkätfrågorna. Frågorna i enkäten har utformats så lättförståeliga som möjligt. De har även följt 
en tydlig och logisk ordning. Detta för att undvika missförstånd och hålla en så hög validitet som 
möjligt.164 För att försäkra oss om att enkäten var lättförståelig valde vi att göra en så kallad pilot 
undersökning.165 Detta innebär att vi delade ut enkäten till några vänner och fanns på plats för att 
anteckna eventuella frågor och funderingar kring enkäten för att försäkra att enkäten i sin helhet 
skulle bli bra. Resultatet av denna blev mycket bra och inga oklarheter uppstod. Samma resultat 
fick vi när vi delade ut enkäterna på spelombuden.  Författarna fanns tillgängliga vid 
undersökningen om det skulle uppstått eventuella frågor. Respondenterna hade inga frågor 
angående enkäten, inga oklarheter uppstod. Vi kan dock inte anse att vi erhåller en hög extern 
validitet i vår undersökning då vi inte heller kan säga att undersökningen går att generalisera på 
ett godtagbart sätt166 (se 8.3 Generaliserbarhet). 

8.2 Reliabilitet 

Kriterierna för att uppnå en studie med hög reliabilitet är att om någon annan vid ett senare 
tillfälle utför samma undersökning, kommer den uppnå samma resultat som den ursprungliga 
undersökningen. Ett annat krav är undersökningsmetoden, den skall ge tillförlitliga och stabila 
utslag.167 Det är tänkbart att siffrorna om spelvanor är underskattade då det i första hand är svårt 
att skatta hur mycket man till exempel spenderar på spel. Sedan kan detta vara ett känsligt ämne 
för många då de kanske anser att det är en alltför personlig fråga och därför inte får ett helt ärligt 

                                         
163 Bell B. Bryman. A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. 48-49 
164 Bell J. Introduktion till forskningsmetodik.  Liber 4e upplagan. Lund studentlitteratur, 2000. s. 117 
165 Bell B. Bryman. A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. 191 
166 Bell B. Bryman. A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. 48-49 
167 Bell J. Introduktion till forskningsmetodik. Liber 4e upplagan. Lund studentlitteratur, 2000.s. 117 
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svar alla gånger. På grund av detta anser vi att det är svårt för oss att säga om svaren är ärliga 
fullt ut eller inte, därför anser vi att vi ej kan säga att undersökningen har en hög reliabilitet. 

8.3 Generaliserbarhet 

När man gör en kvantitativ undersökning är man oftast ute efter att kunna generalisera resultatet 
av undersökningen till andra grupper som ej deltagit i undersökningen.168 Med andra ord vill man 
att urvalet av respondenter i undersökningen att vara så representativa som möjligt. För att nå 
spelkonsumenter i Örnsköldsvik blev vi tvungna att använda oss av ett såkallat subjektivt 
urval.169 Detta för att om vi gjort ett sannolikhetsurval hade vi riskerat att få med respondenter 
som ej var ämneskunniga om spel, och därför oviktiga för vår studie. På grund av detta är vårt 
urval inte representativt och vi kan ej generalisera för spelkonsumenter i Örnsköldsvik då ett av 
kriterierna för att detta ska uppnås är att man inte kan göra ett urval av slumpmässig art.170  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
168 Bell B. Bryman. A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s. 100 
169 Denscombe M, Forskningshandboken. Studentlitteratur. 2007 s. 23 
170 Bell B. Bryman. A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber. Upplaga 1:1. 2005. s.100 



75 

 

9. KÄLLFÖRTECKNING 

9.1 Litteratur 

Andersen H. Vetenskapsteori och metodlära Lund studentlitteratur 1994 

 

Axelsson, B. Agndal, H. Professionell marknadsföring. Studentlitteratur, 2: a upplagan 2005 

 

Bakka J F et al Organisationsteori Struktur, kultur, processer 4:e upplagan 2001 Liber ekonomi 

 

Bell B. Bryman A. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber upplaga 1:1 2005 

 

Bell J. Introduktion till forskningsmetodik, 4:e upplagan. Lund studentlitteratur 2000 

 

Björklund L-G m.fl., Spel om pengar idag och för i tiden Bra böcker 1994 

 

Christensen L, Andersson N, m.fl. Marknadsundersökning – en handbok.  Lund studentlitteratur 
2004 

 

Dahlén, M. Lange, F. Optimal marknadskommunikation. Liber 2003. 

 

Denscombe M. Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Studentlitteratur. 2007 

 

Gregow T. Sveriges rikes lag. gillad och antagen på riksdagen år 1734: med tillägg af de 
stadganden som utkommit till den .. 2006. Tillägg / utgivet av Torkel Gregow: Upplaga 1 1861- 
Stockholm: Norstedt, 2006 

 

Grönroos, C. Marknadsföring i tjänsteföretag. Liber ekonomi, Upplaga 3:3 2000 

 

Grönroos C. Service Management och marknadsföring – En CRM ansats, 2007 

 

Jobber D, Fahy J. Foundations of marketing. Maidenhead; McGraw Hill Education 2: a upplaga 
2006 

 



76 

 

Keller Gerald Statistics for management and economics Thomson learning, cop. 2003 

 

Kotler P, Wong, Saunders, Armstrong G. Principles of marketing. Fourth European edition 
Pearson Education Limited 2005 

 

Martyn. D. Forskningshandboken- för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna 
Lund student litteratur 2006  

 

Porter M E., Konkurrens strategi, ISL förlag 2:a upplagan 1997 

 

Solomon, M R. Consumer Behavior: Buying, having and being. Prentice Hall.2002 

 

Söderlund, M. Den nöjda kunden: kundtillfredsställelse- orsaker och effekter. Malmö: Liber 
ekonomi, 1997 

 

Wanger P. Kundpsykologi. Lund Studentlitteratur 2002 

 

Zeithaml, V A, Bitner M J Gremler D D Service marketing Integrating customers focus across 
the firm McGraw-Hill International edition 4th edition 2006 

9.2 Vetenskapliga artiklar 

Berry L L, Zeithhaml V A, Parasuraman A. “A conceptual model of service quality and its 
implications for future research” Journal of marketing vol 49 (Fall 1985) p 41-50  

 

Dick, A.S., Basu, K. "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework", (1994), 
Journal of the Academy of Marketing Science, Vol. 22 No.2, pp.99-113 

 

Heskett J L. Jones T O. Loveman G W. Sasser W E JR., and Schlesinger L A. “Best of HBR.” 
Harvard Business Review, July-August 2008.   

 

 

 

Ndubisi, Nelson Oly, Malhotra, Naresh K. and Wah, Chan Kok “Relationship Marketing, 
Customer Satisfaction and Loyalty: A Theoretical and Empirical Analysis From an Asian 



77 

 

Perspective” (2009) Journal of International Consumer Marketing,21:1,5 —16“Strategy and the 
Internet” Michale E Porter Harvard Business Review Mars 2001 

 

Sharp,B. and Sharp, A. “Loyalty programs and their impact on repeat-purchase loyalty 
patterns”.(1997), International Journal of Research in Marketing, Vol. 14 No. 4, pp. 473-86. 

9.3 Övriga artiklar 

Malmer Maria och Rankka Maria  Artikel i Uppdrag Sverige 2006-nr 3. ”I monopolens tjänst. De 
statliga bolagens opinionsbildning”  

9.4 Elektroniska källor  

Svenska spel 2009-04-20. 

http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3697&menuid=8&parentid=4314&childid=4576 

http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3697&menuid=8&parentid=4314&childid=4576 

http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=421&menuid=8&parentid=4520 

http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3697&menuid=8&parentid=4314&childid=4576 

http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=3070&parentID=3335 

 

Betsson 2009-03-25 

www.betsson.com 

 

Unibet 2009-04-18 

http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/InformationPage.aspx?id=205 

 

Besökta 2009-03-02 

https://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/1199/1/Nr25_ND%2cFH%2cKL.pdf 

http://brusnonstop.blogg.se/images/2008/customer-relationship-lifecycle_24098850.jpg 
http://planecrashinfo.com/rates.htm 

http://www.12manage.com/methods_porter_value_chain_sv.html 

http://www.arenagruppen.se/ag5/default.asp?ID=1338&type=3&cat=aren 

http://www.bokforingstips.se/Ekonomistyrning/Matt_mal/palitlighet.htm 
http://www.bokforingstips.se/Kvalitet/maslows_behovstrappa.htm 
http://www.bookmakersport.com/Lagregler_om_Internet.html 
http://www.casinosnack.com/pokerrum/unibet-poker 



78 

 

http://www.cherry.se/default.asp?ML=9572 

http://www.eu-upplysningen.se/upload/dokument/Trycksaker/Temablad_romfordraget_PDF.pdf 
http://www.folkspel.se/Templates/Article____144.aspx 

http://www.internetstatistik.se/ 
http://www.kvp.se/nyheter/1.1075670/vinstchanser-spel-for-spel 
http://www.nad.fi/pdf/anders%20stymne.pdf 
http://www.playwinningpoker.com/poker/sv/games/ 
http://www.spelnet.se 

http://www.travsport.se/sinfo?kommando=visaHistoria 

http://www.vadslagning.org/artiklar/internet-gambling.html 

http://www.xelera.se/e-handeln-omsatter-over-20-miljarder-2008 

9.5 Personliga källor 

Ebba Ljungerud, landschef för Betsson i Sverige, Mailkontakt 2008-06-06 

9.6 Propositioner 

Prop. 2001/02:153, ”Lotterier över internet.” Regeringen 2002-03-21 

9.7 Rapporter  
Lotteriinspektionen (2007) ”Spelutvecklingen i Sverige och internationellt” 2007. 

Diarenummer: 762/2007 

Binde Per ”Att sälja en dröm – om spelreklam och dess påverkan”  2005 

Gåverud Henrik ”Den svenska spelmarknaden. En fallstudie av svenska spel”. 2003  

9.8 Årsredovisningar 
AB Svenska Spel Årsredovisning 2008 
Betsson AB Full year report, 1 January-31 December 2008 
Unibet SdB Årsredovisning 2008 
 

9.9 Uppslagsverk 
Nationalencyklopedin Multimedia 2000 plus publicerad maj 2000 på DVD för pc 



79 

 

10. BILAGOR 

10.1 Enkäten som delades ut till respondenterna 

 

 

Vad är det som gör att konsumenter väljer vissa 

Spelbolag framför andra? 

 

Vi är två studenter från Örnsköldsvik som läser tredje året på civilekonomprogrammet via Umeå 
Universitet. De två första åren av vår utbildning läste vi här via Umeå Universitet i Örnsköldsvik. 
Från och med höstterminen har vi börjat pendla till Umeå där vi började med att läsa 
Företagsekonomi B och Redovisning C. Vi är nu inne i skrivandet av vår C-uppsats under ämnet 
marknadsföring. Vi har valt att inrikta vår undersökning inom spelbranschen. Vår 
problemformulering lyder ” Vilka preferenser har konsumenten vad det gäller dess val av 
spelbolag?” och vi har valt att koncentrera oss på konsumenter i Örnsköldsvik. Som en del av vår 
undersökning har vi utformat en enkät som ska hjälpa oss att finna sambanden mellan 
konsumenters preferenser när det gäller att välja spelbolag.    

 

Ditt deltagande av denna enkät har därför stor betydelse för vårt resultat. Medverkan är frivillig 
men vi skulle vara ytterst tacksam om just Du kunde ta dig tiden att besvara denna enkät.  

 

Alla deltagare förblir anonyma och uppgifterna kommer ej att offentliggöras. 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

Torbjörn Hoffman och Tania Rammsy 
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Kön:  Man   Kvinna  
 

2. Ålder:  _________år 

 

3. Huvudsysselsättning:   

 

Yrkesarbetande      

 

 Arbetssökande     

 

Studerande     
 

Annat     
 

 

4. Årsinkomst ca: (avrundad till hela tusental) __________________kr 

 

 

5. Din högsta utbildning: 

Grundskola      

 

Gymnasieskola    
 

 Högskola/universitet     

 

 Annat, Vilken: __________________ 
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6. Vilka speltjänster har du utnyttjat under de senaste 6 månaderna? 
(flera alternativ kan väljas) 
 

Skraplott            
 

Vadslagning (oddset matchen)  
 

Hästsport     
 

Poker      
 

Lotterier     
   
Annat, vilket:______________   
 
 
7. Hur ofta spelar du? 
 

Dagligen        
 

Någon gång i veckan     
 

Någon gång i månaden         
 

Någon gång per år (sällan)   
 
 
8. Hur mycket pengar har du spenderat på spel den senaste månaden? 
 
ca_____________________ kr 
 
 
9. Jag väljer oftast att spela via: (flera alternativ kan väljas) 

Internet                

Spelombud        

Annat, vilket:_______________ 
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10. Varför valde du just det alternativet i fråga 9 

 
Det är krångligt att spela via Internet 
 

Instämmer inte                             Instämmer helt 

 

     1            2             3             4              5            6 

 
Det är osäkert att spela via Internet 
 

Instämmer inte                             Instämmer helt 

 

      1            2             3             4              5            6 

 

Spelar i butik av gammal vana 
 

Instämmer inte                             Instämmer helt 

 

      1            2             3             4              5            6 

 

Jag anser det är viktigt att spelbolaget jag spelar hos tar sitt ansvar för spelmissbruk. 
 

Instämmer inte                             Instämmer helt 

 

      1            2             3             4              5            6 

 
Jag anser det är viktigt att överskottet hos spelbolagen, går till välgörande ändamål (t.ex. 
ungdomsidrotten). 
 

Instämmer inte                             Instämmer helt 

 

      1            2             3             4              5            6 
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11. Vilka av följande spelbolag har du någon gång spelat hos? 

               

              

                       

              

              

              

 

Annat spelbolag, vilket: __________________________ 

 
12. Detta anser jag är viktigt i mitt val av spelbolag: 

 

Oddset/återbetalning     Mindre viktigt                             Mycket viktigt 

 

                                           1            2             3             4              5            6 

 

 

Tillgänglighet   Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

 

                                           1            2             3             4              5            6 

 

 
Sociala faktorer  Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

 

                                        1            2             3             4              5            6 

 

 
Väntetid för vinstutbetalning Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

                                       1            2             3             4              5            6 
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Pålitligheten   Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

 

                                                      1            2             3             4              5            6 

                              

Spelutbud   Mindre viktigt                               Mycket viktigt 

 

                                                      1            2             3             4              5            6 

 

Stora vinstpotter  Mindre viktigt                           Mycket viktigt 

 

                                                     1            2             3             4              5            6 

                               

Kampanjerbjudanden  Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

 

                                                     1            2             3             4              5            6 

 

                                    

Service/Support   Mindre viktigt                              Mycket viktigt 

 

                                                       1            2            3             4              5            6 

 

13. Vad är ditt helhetsintryck av följande bolag, hur nöjd är du med: 

                                          Missnöjd                    Mycket nöjd   

                      1            2              3             4              5            6      

                      1            2              3             4              5            6 

                                 1             2             3             4              5            6 

             1             2             3             4              5            6 

           1             2             3             4              5            6 

           1             2             3             4              5            6 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 10.2 

Unibet Totalt

Oddset/återbetalning 1 3 24 28

Tillgänglighet 0 9 19 28

Sociala faktorer 9 13 6 28

Väntetid vinstutbetalning 1 8 19 28

Pålitlighet 0 3 25 28

Spelutbud 0 8 20 28

Stora vinstpotter 2 16 10 28

Kampanjerbjudanden 6 17 5 28

Service/support 5 18 5 28

Betsson

Oddset/återbetalning 0 1 14 15

Tillgänglighet 0 2 13 15

Sociala faktorer 7 7 1 15

Väntetid vinstutbetalning 0 3 12 15

Pålitlighet 0 1 14 15

Spelutbud 0 4 11 15

Stora vinstpotter 0 9 6 15

Kampanjerbjudanden 0 11 4 15

Service/support 2 13 0 15

Svenska spel

Oddset/återbetalning 9 35 52 96

Tillgänglighet 5 42 49 96

Sociala faktorer 28 52 16 96

Väntetid vinstutbetalning 8 51 37 96

Pålitlighet 1 14 81 96

Spelutbud 3 60 33 96

Stora vinstpotter 3 43 49 96

Kampanjerbjudanden 20 53 23 96

Service/support 12 55 29 96

Mindre viktigt                                  Mycket viktigt

         1 och 2        3 och 4          5 och 6

 

 


