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Förord 

 

Vi vill börja med att tacka samtliga respondenter som tog sig tiden och viljan att 

delta i denna kandidatuppsats skriven under våren 2017 vid Högskolan i Skövde, 

era reflektioner och svar har varit av väsentlig betydelse för oss. Vi vill också 

passa på att tacka vänner och familj som delat vår studie vidare till andra 

deltagare.   

 

Ytterligare ett stort tack till vår handledare Susanne Durst för alla goda 

rekommendationer, tillgänglighet och hjälp vi fått under skrivprocessen.  

 

Jenny Gunnarsson & Maria Slivo 

Institutionen för handel och företagande, Skövde 

Maj, 2017  
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Sammanfattning 

Titel: Konsumentbeteende online - En analys av spelkonsumenters reaktioner och beteende på 

nätet 

Institution: Institutionen för handel och företagande 

Kurs: Examensarbete i Företagsekonomi, 15hp 

Ämne: Marknadsföring 

Författare: Jenny Gunnarsson och Maria Slivo 

Handledare: Susanne Durst 

Månad och år: Maj, 2017 

 

Problembakgrund: Spelindustrin på nätet har exploderat och antalet konsumenter som 

spelar casinospel har ökat markant de senaste årtiondena. I Sverige har staten monopol på 

spelverksamheten och det är inte tillåtet att marknadsföra kasinospel, men de utländska 

spelbolagen utnyttjar detta genom att sända sin reklam via kanaler från andra länder. 

 

Forskningsfrågor: 

 Vad är de svenska spelkonsumenternas reaktioner till spelbolagens marknadsföring?  

 Vad är det som avgör för när svenska spelkonsumenter väljer att spela på nätet? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå för spelkonsumenterna av spelbolagens 

marknadsföring? 

  

Syfte: Huvudsyftet med studien att ge en klarare bild över hur Svenska spelkonsumenters 

beteende och reaktioner av spelbolagens marknadsföring. Delsyftet är att ta reda på vad det är 

som gör att spelkonsumenter väljer att nyttja spelbolagens tjänster samt vilka konsekvenser som 

kan uppstå av spelbolagens marknadsföring. 

 

Metod: I denna uppsats har vi valt att tillämpa kvantitativa undersökningar genom att utforma 

en webbaserad enkät- och ett experiment. 

 

Empiri: Totalt deltog 119 respondenter i enkätundersökningen och experimentet, 88 

respektive 31 stycken. Tillgängligheten på nätet var lockande bland spelarna, att kunna spela 

när som helst. Många spelare tycker att spel på nätet är spännande och spelar gärna för att vinna 

extra pengar. En del spelkonsumenter uppgav att de är professionella pokerspelare samt att 

poker är deras enda inkomstkälla. 

 

Slutsats: Slutligen kom vi fram till att även då spelkonsumenterna anser att spelbolagens 

marknadsföring är missvisande och frustrerande lockas dem ändå till att spela på nätet. 

Troligtvis eftersom spelbolagen framhäver en glamorös fantasivärld och att det är lätt att vinna 

på deras spelsidor. Spelkonsumenterna är relativt lättpåverkade av spelbolagens 

marknadsföring vilket är den främsta anledningen till att spelkonsumenter hamnar i ett 

spelproblem/spelberoende. 
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Abstract 

Title: Consumer behaviour online - An analysis of gamblers reactions and behaviour online. 

Institution: Institutionen för handel och företagande 

Course: Thesis in business and administration 15hp 

Subject: Marketing 

Author: Jenny Gunnarsson and Maria Slivo 

Supervisor: Susanne Durst 

Year and month: 2017, May 

 

Problem background: The online gaming industry has exploded and the number of 

consumers who play casino games has increased markedly in recent decades. In 

Sweden, the state has a monopoly on the gambling market and is not allowed to 

market casino games. But the foreign gambling companies make use of this by 

sending their advertisements via channels from other countries. 

 

Research Questions:  

 What are the reactions of Swedish gambling consumers to gambling companies 

marketing? 
 What determines when Swedish gambling consumers choose to gamble online? 

 What are the consequences that may arise for the gambling consumers owing to the 

gambling companies marketing? 

  

Purpose: The general purpose of this study is to contribute a distinct view over how Swedish 

gamblers react and experience the marketing of gambling companies. The sub-purpose is to 

find out what it is that makes the gambling-consumers to use these services as well as the 

consequences that may arise from the gaming company's marketing. 

 

Method: In this study, we have applied a quantitative network approach by creating an online 

survey and an online experiment. 

 

Empirics: The online survey and experiment gave us a total of 119 responses. 88 responses 

on the survey and 31 responses on the experiment. Online availability was enticing among the 

gambling consumers, being able to play at any time. According to the consumers they gamble 

for the excitement of it and to win money. There were also gambling consumers who stated that 

they are professional poker players and that poker is their only source of income. 

 

Conclusion: Even though consumers believe the gambling commercials are misleading and 

frustrating they still feel the urge to gamble online. This is most likely because the companies 

show off with a glamorous fantasy world of winning money in their commercials. The gamblers 

are relatively easy influenced by the commercials which are the main reason why gamblers end 

up with gambling issues/addictions.  
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1. Inledning  

Examensarbetet kommer att behandla spelkonsumenters reaktioner, beteenden och 

konsekvenser relaterat till spelbolagens marknadsföring. Det inledande kapitlet ger en 

beskrivning av bakgrunden till vårt valda problemområde som sedan diskuteras. Den teori som 

presenteras är den som är relevant för forskningsområdet. Kapitlet mynnar sedan ut i 

problemformulering och syfte, även begränsningar tas upp i detta kapitel. 

 

1.1. Problembakgrund 

Eftersom vi lever i en globaliserad värld med en ökad teknologisk utveckling har spelindustrin 

på nätet exploderat. Utvecklingen har gjort att internetkostnaderna minskat och att 

uppkopplingen har blivit snabbare vilket spelbolagen utnyttjar för att skapa innovativa 

marknadsföringskampanjer för att lokalisera sig på nya marknader (Gainsbury, Parke, & 

Suhonen, 2013). Enligt Cotte och Latour (2009) har antalet konsumenter som spelar casinospel 

ökat markant de senaste fem årtiondena och konsumenter lägger mer pengar på spel än vad de 

gör på andra aktiviteter, som exempelvis att gå på bio. Konsumenter spenderar cirka 10 

miljarder dollar varje år världen över på nätkasinon och siffran fortsätter att stiga (Cotte & 

Latour, 2009).  

 

Utländska spelbolag är reglerade utifrån de länder där de är belägna och inte utifrån var 

konsumenterna finns, men det finns aktörer på marknaden som erbjuder nätspel som inte är 

lagliga, vilket beror på hur varje lands lagar är utformade och det kan leda till högre risker samt 

mindre säkerhet för konsumenten. Det finns risker med att nyttja de oreglerade nätspelbolagens 

tjänster, bland annat för att spelen som de har inte är rättvisa och på det sättet vilseleder 

spelbolagen sina kunder, de stjäl personuppgifter och insättningar samt undviker att betala ut 

vinster till konsumenterna (Gainsbury, Parke, & Suhonen, 2013). 

 

Spelbolagen satsar stort på tv-reklam, enligt en undersökning som gjorts av Mediavision (2016 

a). Numera står spelbolagen för en tiondel av all annonserad reklam i tv, från 2015-2016 har 

det ökat med 20 % . År 2013 var siffran endast 3 %. De största satsningarna som utgör tre 

fjärdedelar utav all spelreklam, är de utländska spelbolagen (Mediavision, 2016 a) och mest är 

det nätcasinon som marknadsförs (Dagens analys, 2016).  

Allt fler anmälningar har kommit in till konsumentverket gällande de utländska spelbolagens 

marknadsföring via sms till svenska konsumenter. I november 2016 hade 500 anmälningar 

kommit in, endast ett tjugotal anmälningar skedde ett par år tidigare (Dagens Nyheter, 2016). 
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Lagar som reglerar den svenska spelmarknaden är kasinolagen (1999:355), lotterilagen 

(1994:1000) och lag om anordnande av visst automatspel (1982:636) men det finns även en 

fjärde lag som reglerar spelmarknaden, när lotterier förmedlas via radio och tv: radio-och tv 

lagen (2010:696) (Folkhälsomyndigheten, 2017). Tillstånd att bedriva spelverksamhet kan 

endast lämnas till bolag som ägs av staten eller verksamheter där staten har det rättsligt 

bestämmande inflytandet. Lotterilagen i varje EU land måste vara förenlig med EG-rätten, dock 

är det upp till varje land att skapa sina egna regleringar. Inom EU finns både länder med 

spelmonopol och de länder som har spellicenssystem (Folkhälsomyndigheten, 2017).  

 

I Sverige kan enligt kasinolagens 11§, endast företag som ägs i sin helhet direkt eller indirekt 

av staten få tillstånd till att bedriva kasinoverksamhet (Kasinolag SFS , 1999:355). Syftet med 

den reglerade svenska spelmarknaden är att uppnå målen med: 

 

en sund och säker spelmarknad där spel om pengar tillgodoses under kontrollerade 

former samt att överskottet från spel om pengar ska tillfalla allmänheten 

(Regeringskansliet/Finansdepartementet, 2015, s. 8). 

 

Det finns dock inga aktörer som har tillstånd att bedriva nätkasinon i Sverige. Trots det kan 

konsumenterna få tillgång till kasinospel från bolag som inte har tillstånd via nätet, eftersom 

spelbolagen nyttjar servrar i andra länder. I andra länder inom EU är det lagligt att bedriva 

kasinoverksamhet och svenska lotteriinspektionen har inga möjligheter att granska dem 

(Lotteriinspektionen). Under 2014 dubblerades tv-reklamen för spel och kasinon och den 

största delen av den består av reklam för olika kasinobolag. Även under 2015 ökade tv-

reklamen gällande spel. Enligt Mediavision (2016 b) är svenskarna mer aktiva och engagerade 

i sitt spelande hos utländska spelbolag, de spelar för fyra gånger så mycket pengar där jämfört 

med de som spelar hos svenskreglerade företag (ex. Svenska Spel).  

 

Spelkonsumenter hos de utländska nätspelbolagen har ökat mest hos yngre spelare mellan 18 

och 35 år, för denna målgrupp har spelbolagens marknadsföring visat sig vara särskilt lockande 

enligt Mediavision (2015) medan de äldre föredrar traditionella spel (ex. Postkodlotteriet och 

bingolotto) som inte är nätbaserade. Enligt Derevensky et al. (2010) är traditionella spel normalt 

sett en aktivitet för vuxna, men ungdomar idag har svårt att stå emot frestelsen. 
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Enligt en studie som gjordes om ungdomars spelvanor som var mellan 12-19 år fastställdes det 

att de är medvetna om att spelreklam inverkar på deras beteende att vilja spela. Det visade sig 

också att de även är aktiva på spelsajter och spelar om pengar, trots att de inte har åldern inne 

än. En del började spela om pengar första gången redan under en så tidig ålder som 10 år. 

Derevensky et al. (2010) och Hanss et al. (2015) menar att forskningen kring spelreklam och 

dess inverkan är bristfällig men att spelreklamen framhäver spelande som en lukrativ och 

glamorös fantasivärld, fyllt av spänning där det är lätt att vinna pengar. Enligt en svensk studie 

som gjordes av Binde (2009) var det enligt de tillfrågade vuxna problemspelare (spelberoende) 

inte spelreklamen som var den primära källan till deras spelberoende, men spelbolagens 

marknadsföring fungerade som en utlösare för dem till att spela mer samt att det blev svårare 

för dem när de ville spela mindre eller sluta helt (Derevensky, Sklar, Gupta, & Messerlian, 

2010). 

 

Det finns nu ett nytt sätt för spelkonsumenterna att finansiera sitt spelande, genom att välja 

faktura som betalmetod. Allt fler spelare har valt att utnyttja denna betalmetod, vilket ställer till 

problem många gånger när fakturan kommer och de ser att de spelat för mer pengar än de har 

råd med (Svenska Spel). I Sverige är det inte lagligt att göra reklam för kasinospel, men dessa 

regler är lätta att kringgå genom att annonsera via kanaler som sänds från andra länder, bland 

annat England och Nederländerna (Dagens analys, 2016). Det finns faror med den ökade 

reklamen angående spel, menar Lennart Käll (Dagens analys, 2016) VD för Svenska Spel på 

grund av att spelbolagen lockar med bland annat insättningsbonusar och freespins, vilket kan 

resultera i att kunderna blir spelberoende. Därför betonar Käll i en intervju (Dagens analys, 

2016) att det är fel att marknadsföra Kasinospel. 

 

Idag utgör kasino den näst största delen av allt spelande på nätet, poker utgör tredje största 

(Gainsbury, Parke, & Suhonen, 2013). Enligt Forsström, Hesser och Carlbring (2016) så spelar 

ungefär 70 % av Sveriges befolkning minst en gång om året, 44 % spelar varje månad och 2,2 

% av befolkningen tros ha ett spelberoende. Enligt Folkhälsomyndighetens (2014) 

undersökning hör kasinospel till den högsta riskgruppen för att utveckla spelberoende. Cirka 7 

% av de som inte hade spelproblem innan och som spelar spel med hög riskpotential minst en 

gång i månaden, hamnar i ett beroende inom ett år.  

 

Motsvarande siffra för de som spelar spel (ex. lotter) med låg riskpotential att hamna i ett 

spelproblem är 1 %. De personer som började spela spel med högriskpotential, från att inte ha 
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spelat någon gång innan, utvecklade hela 20 % ett spelberoende (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

En högriskpotentialgrupp kännetecknas av: att det är lättillgängligt, ofta via internet, 

(ex.spelautomater och kasino) det går fort från det att konsumenten satt in pengar till utfallet av 

spel, vinsten betalas ut snabbt och att det finns möjligheter till att spela långa sittningar, vilket 

ofta har ljus och ljudeffekter (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

 

1.2. Problemdiskussion 

De utländska spelbolagens ökade satsningar på tv-reklam (Mediavision, 2016 a) har bidragit 

till att allt fler svenskar, särskilt unga väljer att spela på deras spelsajter (Mediavision, 2015). 

Som vi nämnde i problembakgrunden tillhör kasinospel till den högsta riskgruppen för att 

utveckla spelberoende (Folkhälsomyndigheten, 2014), därför är det även oroväckande att 

ungdomar börjar spela om pengar i så tidig ålder. Det är det också vanligt att individer som har 

ett spelproblem inte känner till detta och söker därför inte hjälp eftersom de inte förstår allvaret 

i sitt problem förrän i ett väldigt sent skede, och då har individen förmodligen lyckats utveckla 

ett spelberoende (Stödlinjen). 

 

En undersökning som gjordes av Per Binde och Statens folkhälsoinstitut (2005) handlar om 

spelbolagens marknadsföring vilseledande och att chanserna för att faktiskt vinna är betydligt 

svårare än vad de utges för att vara. Spelkonsumenter lockas med slogans som ex. “Plötsligt 

händer det och ”Lett å vinne” (Statens folkhälsoinstitut- Per Binde, 2005). Det är dessutom 

vanligt att exponera vinnarna av storvinster i marknadsföringssyfte, eftersom det sätter sig i 

minnet hos konsumenterna och lockar dem till spel. Det är troligtvis inte lättare att vinna på det 

ena eller andra spelen. Chansen att få alla rätt på lotto exempelvis är en på 6 724 520 (Statens 

folkhälsoinstitut- Per Binde, 2005). 

 

1.3. Problemformulering 

Utifrån bakgrundsbeskrivningen och diskussionen av ämnesområdet kan författarna se att det 

finns ett gap i forskningen som behöver fyllas ut, då det finns väldigt lite forskning kring hur 

konsumenter reagerar och på vilket sätt de påverkas av spelbolagens marknadsföring.  

Dock finns en del vetenskapligforskning kring spelberoende och hur de påverkas av 

marknadsföringen. Men då författarna kan se att det blivit en stor ökning av spelbolagens 

marknadsföring i Sverige samt att spelkonsumenterna på nätet har blivit fler vet vi väldigt lite 

om hur och på vilket sätt, marknadsföringen påverkar de svenska konsumenterna. 
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Spelbolagens marknadsföring har ökat markant de senaste åren och lockat till sig allt fler spelare 

(Cotte & Latour, 2009). Dessutom är spelreklamen många gånger missvisande, vilket kan leda 

till problem för själva individen, men också för samhället (Binde, 2009).  

 

Enligt en studie som gjorts om spelberoende, fungerar spelbolagens marknadsföring som en 

utlösare för den spelberoende att börja spela och försvårade för dem när de försökte bli av med 

sin spelproblematik (Binde, 2009).  

 

Enligt en annan studie som gjorts över ungdomars spelvanor och hur de påverkades av 

spelreklam, visade sig att en del började spela om pengar i en så tidig ålder som 10 år och att 

spelreklamen påverkade dem att vilja spela (Derevensky, Sklar, Gupta, & Messerlian, 2010).  

Då forskningen kring spelbolagens marknadsföring och hur den påverkar konsumenterna är 

bristfällig (Derevensky, Sklar, Gupta, & Messerlian, 2010; Hanss, Mentzoni, Griffiths, & 

Pallesen, 2015) anser författarna att det är relevant att studera hur spelbolagens marknadsföring 

påverkar konsumenterna och vad det är som gör att de väljer att spela på de olika sajterna. Det 

vill säga deras reaktioner och beteenden som kan uppstå av spelbolagens marknadsföring. 

 

Forskningsfrågorna som ligger till grund för denna studie är: 

  

Huvudfråga: 

 Vad är de svenska spelkonsumenternas reaktioner till spelbolagens marknadsföring? 

Delfrågor: 

 Vad är det som avgör för när svenska spelkonsumenter väljer att spela på nätet? 

 Vilka konsekvenser kan uppstå för spelkonsumenterna av spelbolagens 

marknadsföring? 

  

1.4. Syfte 

Studien har fokus på spelkonsumentbeteende relaterat till spelbolagens marknadsföring. 

Undersökningen har gjorts utifrån konsumentens perspektiv. 

  

Huvudsyftet är att få en klarare bild över hur de svenska spelkonsumenterna reagerar på 

spelbolagens marknadsföring. 
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Studiens delsyften är att ta reda på vad det är som gör att spelkonsumenter väljer att nyttja 

spelbolagens tjänster, samt vilka beteenden och konsekvenser som kan uppstå av spelbolagens 

marknadsföring. 

  

1.5. Begränsningar 

Studien riktar sig till svenska spelkonsumenters reaktioner och beteenden av spelbolagens 

marknadsföring. Vi har begränsat oss till att studera spelkonsumenter på svenska 

spelmarknaden som nyttjar tjänster på nätet som bland annat Blackjack, Poker, Roulette, 

Kasinospel och Slots. Att vi begränsar oss just till spelkonsumenter på nätet är för att de 

utländska spelbolagens marknadsförings har ökat markant i Sverige (Mediavision, 2016 a).  

 

1.6. Sammanfattning av inledning 

Sammanfattningsvis har spelindustrin på nätet exploderat. Antalet konsumenter som spelar 

kasinospel har haft en enorm ökning de senaste fem årtiondena och konsumenter lägger mer 

pengar på spel än vad de gör på andra aktiviteter (Cotte & Latour, 2009). Även spelreklamen 

har ökat de senaste två åren och idag står en tiondel för all annonserad reklam i tv. Vidare har 

detta lett till att fler anmälningar har kommit in till konsumentverket gällande de utländska 

spelbolagens marknadsföring till konsumenterna (Dagens Nyheter, 2016).  

 

I Sverige är det inte lagligt att göra reklam för kasinospel, men dessa regler är lätta att kringgå 

genom att annonsera via kanaler som sänds från andra länder, bland annat England och 

Nederländerna (Dagens analys, 2016). Det finns heller inga aktörer som egentligen har tillstånd 

att bedriva nätkasinon i Sverige (Lotteriinspektionen) utan utländska spelbolag är reglerade 

utifrån de länder där de är belägna och inte utifrån var konsumenterna finns (Gainsbury, Parke, 

& Suhonen, 2013). 

 

Enligt Folkhälsomyndighetens (2014) undersökning hör kasinospel till den högsta riskgruppen 

för att utveckla spelberoende. Cirka 7 % av de som inte hade spelproblem innan och som spelar 

spel med hög riskpotential minst en gång i månaden, hamnar i ett beroende inom ett år. 

Derevensky et al. (2010) och Hanss et al. (2015) menar att forskningen kring spelreklam och 

dess inverkan är bristfällig men att spelreklamen framhäver spelande som en lukrativ och 

glamorös fantasivärld, fyllt av spänning där det är lätt att vinna pengar. 
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Den ökade tv-reklamen har medfört att flera unga svenskar väljer att spela på deras sajter trots 

att spelbolagens marknadsföring är vilseledande (Statens folkhälsoinstitut- Per Binde, 2005). 

Vilket ledde oss till problemformuleringen om att den missvisande reklamen ofta kan resultera 

i problem för både samhället och individen själv (Binde, 2009). En sådan forskning om hur 

spelbolagens marknadsföring påverkar konsumenterna konstaterades vara bristfällig enligt 

Derevensky et al. (2010) och Hanss et al. (2015). Därför anser författarna att det är relevant att 

studera hur marknadsföringen påverkar konsumenterna och vad det är som gör att de väljer att 

spela på spelbolagens sajter.  

 

Forskningsfrågorna är uppdelade i en huvudfråga och två delfrågor som ligger till grund för 

studien. Huvudsyftet blev då att undersöka hur de svenska spelkonsumenterna reagerar på 

spelbolagens marknadsföring. Delsyftet är att ta reda på vad det är som gör att spelkonsumenter 

väljer att nyttja spelbolagens tjänster, samt vilka beteenden och konsekvenser som kan uppstå 

av spelbolagens marknadsföring. Begränsning av studien har gjorts genom att endast undersöka 

svenska spelkonsumenter på nätet som nyttjar tjänster som bland annat Blackjack, Poker, 

Roulette, Kasinospel och Slots. 
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2. Teoretisk referensram 

Inledningsvis i detta kapitel kommer vi att ta upp spelfenomenet på den svenska marknaden, 

sedan kommer vi att redogöra vad en konsument är. Teoretiska referensramen innehåller även 

och redogör för några av de klassiska modellerna över konsumentbeteende. Bland annat modell 

över konsumentbeteende, modeller över vad som påverkar konsumentbeteende. Den teoretiska 

referensramen kommer även innehålla conceptual model - konsumenters intentioner till 

onlineköp och Carrols CSR-Pyramid. 

  

Vi valde även att göra en sammanfattande modell för att visa hur modellerna hänger ihop och 

kommer att tillämpas. Inledningsvis beskrivs kort vad konsumentbeteende är och slutligen 

kommer även det svenska spelfenomenet redogöras. 

 

Modellerna som appliceras i den teoretiska referensramen bidrar till en ökad förståelse över 

spelkonsumenternas reaktioner och upplevelser som uppstår av spelbolagens marknadsföring, 

vad det är som gör att konsumenterna väljer att spela, samt de konsekvenser som kan uppstå 

av spelandet. 

  

2.1. Spelfenomenet på Svenska marknaden 

I alla moderna samhällen finns det lagar och regler gällande spel, men dessa skiljer sig åt mellan 

olika länder (Binde, 2014). Länders inställning till spel beror på vad de har för kulturella 

traditioner. I Sverige finns enligt Binde (2014) de första bevisen på att spelaktiviteter skedde 

redan på järnåldern och de första lagarna kring spel finns dokumenterade från 1200- och 1300 

talet. Enligt Rönnberg et al. (1999) var spel en del av de nordiska länderna, exempelvis blev 

tärningsspel populärt under vikingatiden. Statliga lotterier inrättades först av den svenska 

kungen Gustav III år 1772, men detta kritiserades hårt i Sverige under 1800- och början på 

1900-talet, av bland annat kyrkor och nykterhets- och arbetsrörelsen. Staten bestämde sig då 

för att göra förbud på olika typer av spel och stängde ned de statliga lotterierna 1841. 

 

Den moderna spelhistorian började i Sverige enligt Binde (2014) år 1897, då hade spel varit 

helt förbjudet i cirka 40 år. Flera spelbolag började utvecklas när de statligt ägda bolagen fick 

tillåtelse på 1980 talet att börja marknadsföra och expandera sina tjänster, vilket ledde spelandet 

i Sverige ökade explosionsartat. Dessutom har spelandet ökat alltmer sedan spelbolagens intåg 
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på internet. Slotmaskiner blev förbjudna i Sverige år 1979 för att de ansågs skapa spelberoende, 

men statenägda Svenska Spel återinförde dessa år 1966 och är numera den formen som drar in 

mest pengar hos bolaget (Binde, 2014). 

 

 

Enligt Rönnberg et al. (1999) så var det första största monopoliska spelbolaget ”Tipstjänst” 

vilket grundades 1934, där gällde främst spel om sport men också lotterier och tipstjänster. 1997 

grundades Svenska spel genom att slå samman med det så kallade penninglotteriet (statligt ägt 

sedan 1994) och Tipstjänst. Därefter grundades även det stora spelbolaget ATG (Aktiebolaget 

Trav och Glopp) i Sverige med monopol på hästsport och till viss del ägt av staten  

 

I Sverige är cirka 2 % av befolkningen spelberoende och den gruppen som uppges vara dem 

som har störst spelproblematik är män mellan 18-24 år. Troligtvis beror det på att poker och 

kasinospel på nätet har blivit allt mer populärt (Binde, 2014). Enligt undersökningar som gjorts 

finns det särskilda riskfaktorer bland befolkningen för att utveckla ett spelberoende; att vara 

man, utlandsfödd eller problem med sin psykologiska hälsa. Dessutom är spelformer på internet 

så som Kasino, Poker, Roulette och Slots som skapar störs skada och har störst sannolikhet för 

de som varit spelberoende att få återfall (Binde, 2014). 

 

I Sverige har antalet anmälningar mot utländska bolag ökat markant de senaste åren, 

anmälningarna har mer än tredubblats från 2012 till 2016 och trenden verkar hålla i sig enligt 

uppgifter från konsumentverket1. Fram till 17 mars 2017 hade redan mer än hundra anmälningar 

kommit in till konsumentverket angående spelbolagens marknadsföring. 2016 visade det sig 

framförallt att sms-reklam var dominerande, men även reklam via telefonförsäljning hade ökat. 

Dessutom ökade anmälningarna under 2016 kring reklam som skickats till minderåriga och 

personer som blir debiterade utan att de ingått något avtal med spelbolagen2. 

 

2.2. Konsumentbeteende 

Konsumenter, kallas de individer som köper tjänster och produkter för personligt bruk (Jobber 

& Ellis-Chadwick, 2013). Det är viktigt att förstå konsumenternas beteende på grund av att, 

vad konsumenterna värderar och vill köpa ständigt förändras. Den omgivande miljön påverkar 

                                                 
1 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se  
2 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se 
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konsumenternas beteende och kan få dem att ändra sig markant i vad för val de gör vid ett köp. 

För företagen är det därför nödvändigt att anpassa sig till och se vad konsumenterna har för 

behov för att de skall kunna hålla sig kvar på marknaden (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). 

Konsumentbeteende kan definieras på olika sätt, Bennett (1995) som citeras i Madichie (2009) 

definierar konsumentbeteende så här: 

”Den dynamiska interaktionen av påverkan, kognition, beteende och 

levnadsförhållanden där individen börjar förändra olika aspekter i sitt liv” (s. 845).  

 

2.3. Modell över konsumentbeteende 

Det som ligger till grund för denna modell är en kedja av tankar. Den första delen visar på 

vilken påverkan marknadsföringen har samt andra faktorer som har en påverkan på det som 

erbjuds på en marknad (Parment, 2013). Marknadsföringens påverkan består av de fyra P-na: 

Produkt, plats, pris och påverkan. Produkt handlar om beslut kring vilka varor eller tjänster som 

skall erbjudas till konsumenterna, men här innefaller även beslut kring varumärken, garantier 

med mera. Plats handlar om beslut kring distributionskanaler, det vill säga vilka marknader som 

är bäst att lokalisera sig på, hur transporter går till väga samt att produkter och tjänster finns 

tillgängliga på rätt tid och plats (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). Pris är om vad konsumenten 

skall få betala för en vara eller tjänst. Priset påverkar hur konsumenterna värderar varan eller 

tjänsten som inhandlats. Påverkan är om de beslut kring marknadskommunikationen så som 

annonsering, personlig försäljning, public relations, säljstöd, marknadsföring på nätet samt 

direktmarknadsföring.  

 

Påverkan från marknadsföringen påverkar hur de utvalda konsumenterna blir medvetna om en 

vara eller tjänst och sedan vilka fördelar som sedan konsumenterna kan få av den, både 

psykologiska och ekonomiska (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). De andra faktorerna som 

påverkar konsumenterna är ekonomiska, politiska, kulturella och teknologiska. Den andra delen 

är köparens “svarta låda”, det är i den som köpbesluten fattas. De köpbesluten som fattas beror 

även på vilken karaktär konsumenten har. Den tredje delen innehåller valet kring vilken produkt 

köparen väljer, vilket varumärke det skall vara och vem återförsäljaren av produkten är 

(Parment, 2013). 
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Figur 1. Modell över konsumentbeteende (TravelRunaway, 2016). 

 

 

2.4. Modell över vad som påverkar konsumentbeteende 

För att förstå konsumentens “svarta låda” behövs en förståelse och kunskap om köparens 

karaktär. Köpbeslutet påverkas av flera olika faktorer: Kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska (Parment, 2013). 

 

Kulturella faktorer har en stor påverkan på konsumenters beteenden. Inom denna del är kultur, 

subkultur och socialgrupp några viktiga begrepp. Med kultur menas de grundläggande 

värderingarna, uppfattningar, förhållningssätt och traditioner som en individ har blivit inlärd av 

familj och andra inrättningar, exempelvis skolor (Parment, 2013; Jobber & Ellis-Chadwick, 

2013). De kulturella normerna reglerar individers beteende. Regleringen baseras på vilka 

värderingar om vilka de önskvärda beteenden och attityder som ses som det normala i 

samhället, negativa beteenden bestraffas och positiva belönas. De kulturella faktorerna 

påverkar hur en verksamhet leds och styrs (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013). Subkulturer är en 

kulturform eller livsstil hos mindre folkgrupper, exempelvis husvagnsägare eller de som talar 

ett visst språk. Socialgrupp handlar om sådant som yrke, vilken utbildningsnivå en person har, 

inkomster och personlig förmögenhet (Parment, 2013). 

 

Sociala faktorer som påverkar en konsuments beteende är: familjestruktur, statussträvanden och 

sociala roller.  I sociala faktorer är det andra grupper av individer (referensgrupper) som 

påverkar en individs konsumentbeteende av betydande grad. Människor jämför sig med andra 

som de vill känna tillhörighet med och försöker efterlikna dem. Den eller de som en person ser 

upp till och vara som, påverkar individens värderingar, attityder, beteendemönster, åsikter och 

beteendenormer. Personliga faktorer som påverkar konsumentbeteendet är sådant som ålder och 

yrke vilket är strukturella 
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variabler. Till de personliga faktorerna innefattas också beteende variabler som livsstil, 

självbild och personlighet (Parment, 2013). 

 

Motivation, lärande, övertygelser, attityder och perception är psykologiska faktorer, dessa 

faktorer hänger ihop. Motivationen kan bidra till att konsumenten försöker finna en lösning på 

ett upplevt problem och därefter exempelvis, väljer att konsumera en vara. Perception är den 

delen där konsumenten processar för att skapa en världsbild som är meningsfull, detta gör de 

genom att selektera, organisera och tolka information. Varje dag utsätts konsumenter för mellan 

3000 till 5000 olika budskap från reklam, endast ett fåtal av dessa tas in. Vilket beror på hur väl 

ett företag lyckas tränga sig in i och påverka en konsuments perception. Lärande handlar om 

hur beteendet utvecklas allt eftersom konsumentens erfarenheter ökar.  

 

Delarna i köpprocessen skapar erfarenheter av vad som är positiva eller negativa. Attityder och 

övertygelser är de åsikter och antaganden om produkter som över tid är relativt stabila och att 

förändra dem kan vara svårt. Här innefattas vad konsumenten tycker om olika varumärken, 

miljöpåverkan, politik med mera (Parment, 2013). 

 

 

  

 

Figur 2. Vad som påverkar konsumentbeteende (Stein, 2017). 
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2.5. Conceptual model: Konsumenters intentioner till onlineköp    

Kärnan i denna modell är relationen mellan attityderna till att konsumera produkter/tjänster på 

nätet och vilket syfte köpet har. Hur attityden är konstruerad består av fyra delar. Två från det 

tekniska perspektivet och två från ett förtroende perspektiv. Den tekniska delen handlar om 

upplevd användbarhet och användarvänlighet. Båda dessa konstruktioner har sina rötter i the 

technology acceptance model (TAM). Förtroende perspektivet handlar om förtroendet som 

konsumenten har för nätbolaget och vilka risker konsumenten upplever att köpet medför (van 

der Heijden, Verhagen, & Creemers, 2003).   

 

 

 

                          Figur 3. Conceptual model: (van der Heijden, et al., 2003, s.44). 

 

 

2.6. Carrolls CSR-Pyramid 

Carrolls (1991) CSR (Corporate Social Responsibility) - pyramid är en modell som ger större 

förståelse över hur konsumenter väljer att nyttja ett företags tjänster, som anses vara oetiska. 

Eftersom kunder värderar företag som tar sitt ansvar ses modellen som ett verktyg. 

Författaren (1991) menar att CSR-pyramiden består av fyra olika förhållningssätt utifrån en 

organisations perspektiv. Konsumenter vill gärna köpa produkter/tjänster från de företag de 

anser tar sitt ansvar och som anses vara “goda samhällsmedborgare”. Enligt samma författare 

kan denna modell därför bidra till att analysera och förstå varför konsumenter väljer att nyttja 

spelbolagens tjänster från en annan synvinkel. 

 

Filantropiskt ansvar: Organisationen skall vara en god samhällsmedborgare och göra vad som 

är önskvärt för andra globala intressenter. Det är vanligt att en befolkning förväntar sig att 

företag ska vara en god samhällsmedborgare precis som varje enskild individ är. Företag vill 
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gärna uppfylla de förväntningar som individerna har, sitt filantropiska ansvar. Därför engagerar 

de sig i varierande marknadsföringsstrategier såsom att skicka ut gåvor, produkter eller donera 

pengar till servicetjänster, arbeta med samhällsutveckling med mera. Företag väljer att engagera 

sig filantropiskt och praktiskt visa upp sitt goda medborgarskap främst för att förbättra 

företagets rykte. (Carroll, 1991). 

 

Etiskt ansvar: Företag skall vara etiska och göra det som förväntas av globala intressenter. 

Den främsta skillnaden mellan filantropiska och etiska ansvarstaganden i Carrolls (1991) CSR-

pyramid är att gåvor, donationer, volontärarbete, samhällsutveckling med mera, inte är 

nödvändigt i ett moraliskt och etiskt sammanhang. Samhället däremot förväntar sig bland annat 

gåvor och donationer, det innebär dock inte att företag ses som oetiska när dem inte uppfyller 

sitt etiska ansvar. Det räcker inte bara med att vara laglydig och följa lagar och regleringar utan 

samhället vill även att verksamheten skall bedrivas etiskt. Genom att förhålla sig till ett etiskt 

ansvar innebär det att företag tar på sig olika normer och aktiviteter trots att de inte behöver det 

enligt lag (Carroll, 1991). 

 

Legala ansvar: Företag skall följa lagar och regler samt göra det som krävs för globala 

intressenter. Legala förväntningar är baserade på etiska aspekter och verksamheter förväntas ta 

hänsyn till grundregler som lagar och rekommendationer. När företag tar på sig det legala 

ansvarstagandet för att uppfylla det som förväntas av företag, gör dem det genom att exempelvis 

gå med på olika statiska eller lokala regelverk. De uppför sig om som laglydiga medborgare 

och ser till att företagen uppfyller legala obligationer till samhällets intressenter (Carroll, 1991). 

 

Ekonomiska ansvar: Det ekonomiska ansvarstagandet är ett krav på organisationer som måste 

uppfyllas, framförallt där konkurrens existerar på marknaden. Företag måste vara lönsamma 

och gå med vinst, vilket är grundläggande för alla företag för att de skall fungera och för att 

kunna uppfylla de andra tre ansvarstaganden i pyramiden. Företag har inte bara ett krav från 

sina aktieägare att gå med vinst utan de har även ett ekonomiskt ansvar gentemot samhället och 

andra intressenter (Carroll, 1991).  
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Figur 4. Carrolls CSR-Pyramid (Carroll, 1991, s.42). 

 

 

2.7. Motivering till vald teori 

För att skapa en större förståelse över det utvalda forskningsområdet. Inledde författarna i den 

teoretiska referensramen med att beskriva hur spelfenomenet på svenska spelmarknaden ser ut 

och har utvecklats över tid, samt en beskrivning över vad en konsument är. De modeller som 

valdes ut för att kunna analysera de resultat som uppkommit av våra kvantitativa 

undersökningsmetoder, är två modeller om konsumentbeteende (modell över konsument 

beteende, modeller över vad som påverkar konsumentbeteende) som ansågs relevanta för att 

kunna analysera spelkonsumenternas beteende och reaktioner som uppstår av spelbolagens 

marknadsföring.  

 

Eftersom dessa konsumenter befinner sig på nätet när de konsumerar spelbolagens tjänster 

valdes det även ut en modell som tar hänsyn till konsumtion på nätet; conceptual model. 

Carrolls pyramid bidrar till att förstå varför konsumenterna väljer att nyttja spelbolagens 

tjänster, eftersom dessa ses som kontroversiella bolag. Sammantaget kan även modellerna bidra 

till att förstå de konsekvenser som kan uppstå av spelbolagens marknadsföring. För att bäst 

kunna analysera konsumenternas beteende, reaktioner och konsekvenser av spelbolagens 
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marknadsföring valde författarna att göra en egen sammanfattande modell av den teoretiska 

referensramen kopplat till huvudbegreppen. 

 

2.8. Sammanfattande Modell 

Författarna valde att göra en egen sammanfattande modell av den teoretiska referensramen 

för att visa hur de olika modellernas delar hänger samman. Modellen tar även hänsyn till de 

huvudsakliga undersökningsproblemen i uppsatsen: Reaktioner, beteenden och konsekvenser, 

för att kunna mäta och analysera resultaten som uppkommit från datainsamlingen. 

    

                                                                     Kulturella    Sociala                                                                                       

 Psykologiska 

  Personliga 
  

 

  

 

                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               

Figur 5. Sammanfattande modell av författarna 

 

 

I denna modell har författarna inkluderat: Beteende, reaktioner och konsekvenser då detta är de 

huvudsakliga undersökningsproblemen. Modellen visar att marknadsföring samt andra faktorer 

påverkar hur en konsument värderar det som erbjuds på marknaden och i köparens “svarta låda” 

fattas köpbesluten (Parment, 2013). Som bilden visar finns det olika faktorer som påverkar en 

individs konsumentbeteende och hur den väljer att konsumera: Kulturella, sociala, personliga 

och psykologiska faktorer (Parment, 2013). Det vill säga bland annat att en konsument agerar 

utefter vilka värderingar den har, vilken status den försöker att uppnå, vilken ålder och 

personlighet konsumenten har samt vilka övertygelser som exempelvis hur hen ser på olika 

varumärken, miljöpåverkan och hur lättpåverkad en individ är (Parment 2013). 
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Konsumenter köper gärna tjänster/varor av företag som de anser vara “goda 

samhällsmedborgare” som tar sitt ansvar. Det vill säga att de följer lagar och regler och gör vad 

som är etiskt korrekt men även att de är engagerade i olika välgörenhetsarbeten (Carrol, 1991). 

Varför en konsument väljer att konsumera en vara just på nätet, beror på perspektiv från 

teknologi och förtroende. Teknologiska: är hur lättanvänd och hur användbar tjänsten anses 

vara. Förtroende: är om vilket förtroende konsumenten har för bolagets sajt och vilka risker 

som medförs av att använda sig av deras tjänster (van der Heijden, Verhagen, & Creemers, 

2003). De olika delarna i den sammanfattande modellen visar att dem påverkar 

spelkonsumenternas reaktioner, beteenden och vilka konsekvenser som uppstår av spelbolagens 

marknadsföring.  

 

2.9. Sammafattning av teoretisk referensram 

Hur spelmarknaden ser ut är olika i varje land och beror bland annat på vilka traditioner de har. 

Spelmarknaden i Sverige har en lång historia ända ifrån järnålderns tid där det finns perioder 

då det både varit lagligt och inte lagligt att arrangera spel. Spelformer som bland annat 

kasinospel och poker är de mest skadliga spelformerna på nätet och som ofta leder till 

spelproblematik (Binde, 2014). Anmälningar mot utländska spelbolag, som arrangerar dessa 

spelformer på nätet har ökat markant de senaste åren3.  

 

Konsumenterna är de individer som nyttjar ett bolags tjänster/varor för personligt bruk. Det är 

viktigt att förstå vad konsumenter värderar och vill ha för att det ständigt förändras (Jobber & 

Ellis-Chadwick, 2013). Hur konsumenten sedan väljer att konsumera påverkas av olika faktorer 

som erbjuds på marknaden som gör att de blir medvetna om tjänsten/varan och vilka fördelar 

som den kan skapa (Jobber & Ellis-Chadwick, 2013; Parment, 2013).  

 

För att förstå bakgrunden till valet av konsumtionen är det viktigt att förstå vilka bakomliggande 

faktorer som ligger bakom besluten sådant som exempelvis vilka värderingar som är viktiga för 

konsumenten, vilket kön den har, ålder och dens uppväxt (Parment, 2013). När en konsument 

väljer att konsumera en vara/tjänst på nätet beror detta på vilka attityder den har till att 

konsumeras på nätet och vilken anledning den har till köpet (van der Heijden, Verhagen, & 

Creemers, 2003). En konsument värderar företag som förhåller sig till lagar, regler och är ”goda 

samhällsmedborgare” (Carrol, 1991). Den sammanfattande modellen tar upp de modeller som 

                                                 
3 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se 
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används i den teoretiska referensramen tillsammans med huvudbegreppen; reaktioner, beteende 

och konsekvenser som skall analyseras.  

I nästkommande kapitel görs en beskrivning av författarnas metodval och metodprocessen. 

  

3.  Metod 

Metodkapitlet redogör för hur forskningsprocessen gått till väga. Syftet med metodkapitlet är 

att läsaren ska kunna bedöma undersökningens trovärdighet samt ge en klarhet över 

forskningens genomförande. Inledningsvis redogörs för vilka forskningsmetoder som använts, 

sedan en beskrivning av urvalet som gjorts och varför. 

  

3.1. Forskningsmetod 

I val av forskningsmetod är det viktigt att skilja på kvantitativa - och kvalitativa metoder 

eftersom metoderna är avgörande för vilket tillvägagångssätt som är lämpligast för det som ska 

studeras. Det finns likheter och olikheter mellan de två forskningsmetoderna. Det båda har 

gemensamt är att de ägnar sig åt att förstå ett samhälle, hur vi lever samt hur individer påverkar 

varandra (Holme & Solvang, 1997). 

 

Kvalitativa undersökningar ägnar sig åt sådant som går att beskriva med ord och utförs 

vanligtvis genom observationer eller intervjuer. Holme & Solvang (1997) menar på att 

kvalitativa forskningsmetoder riktar sig åt beskrivning, förståelse, intressen av sammanhang 

och strukturer. Det handlar om uppfattning av information exempelvis forskares tolkning av en 

referensram och sociala sammanhang som inte kan omvandlas till siffror. 

En kvalitativ forskningsmetod riktar sig också mer på att analysera på djupet inom en mindre 

grupp eller miljö (Eliasson, 2010). 

 

Kvantitativa forskningsmetoder ägnar sig åt att beskriva och skilja på olika variabler. Att 

omvandla information till siffror och mängder bland annat genom strukturerade och 

systematiska enkätundersökningar (Eliasson, 2010). 

Forskare som tillämpar kvantitativa undersökningsmetoder intresserar sig åt förklaring istället 

för förståelse. Det handlar om att analysera på bredden i stora grupper medan forskare som 

tillämpar den kvalitativa forskningsmetoden ägnar sig åt att analysera på djupet i en mindre 

grupp (Holme & Solvang, 1997). Den kvantitativa ansatsen grundar sig på tidigare 
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forskningsresultat samt forskarens egna erfarenheter inom ett område det vill säga att källor 

delas upp i primär- och sekundärdata (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

Om en kvalitativ undersökning tillämpats skulle inte resultatet representera en stor 

konsumentgrupp, utan vi skulle bara fånga färre deltagares upplevelser i en mindre grupp vilket 

forskarna (Bryman & Bell, 2014) inte anser ger ett representativt resultat. 

Exempelvis om vi valt en kvalitativ undersökning i form av intervjuer så skulle vi kunna samla 

in 10 intervjuer med djupgående svar, dock upplever vi att 10 intervjupersoner är väldigt 

begränsat och otillräckligt för att undersöka studiens syfte och frågeställningar. Vi anser att det 

skulle vara nödvändigt med minst 50 intervjupersoner eller mer för att undersöka det vi avser. 

50 personer är en hög siffra om man använder sig av intervjuer som insamlingsmetod, det är 

också väldigt tidskrävande. I den här uppsatsen har vi därför valt att tillämpa en kvantitativ 

forskningsmetod. Kvantitativa forskningsmetoder möjliggör även en uppskattning av hur 

utbredda olika beskrivna reaktioner är inom spelkonsumentgruppen. 

 

3.2. Val av respondentgrupp 

Då svenskarna är mer aktiva och engagerade i sitt spelande hos utländska spelbolag och spelar 

för 4 gånger så mycket mer pengar än hos utländska spelbolag i jämförelse med de som spelar 

hos svenskreglerade företag (Mediavision, 2016 b), valde vi att fokusera på de svenska 

spelkonsumenterna. Att undersöka utländska spelkonsumenter hade varit för omfattande att 

studera, eftersom att det kan bli svårt att få tag respondenter i andra länder. Det finns skillnader 

på bland annat lagar och regler, kultur och traditioner i varje land (Binde, 2014). 

I vissa länder är det lagligt att spela på nätet samt marknadsföra spelreklam, medan länder som 

Sverige har monopol på att bedriva spelverksamhet. Vi anser att forskningsområdet hade blivit 

för brett med en för stor respondentgrupp i relation till vår studie, därför blev valet svenska 

spelkonsumenter. 
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3.3. Datainsamling 

Primära källor är material som författarna själva samlar in det vill säga en källa som skapas 

under forskningsprojektets gång exempelvis vid statistiska mätningar, observationer eller 

insamling av enkäter (Bell & Waters, 2016; Bryman & Bell, 2014).  

Enligt Alvehus (2013) så har kvantiteter betydelse för hur vanligt förekommande exempelvis 

ett fenomen eller ett beteende är. Primärdata är grunden till studiens forskning. Anledningen 

till valet av primärdata var för att erhålla en högre kvantitet av datainsamling genom 

webbaserade undersökningar. 

 

3.4. Insamlingsmetod 

Vid insamling av primärdata i vår studie har en enkät- och experimentell undersökning 

utformats. Insamlingen skapades genom en enkätundersökning. Därefter utformades som 

komplement till enkätstudien en experimentell undersökning, där vi räknade med att samla in 

minst 50 svar på enkäten och minst 15 svar på experimentet. 

 

Att tillämpa sociala medier inom forskningsprocessen är något som har ökat alltmer under de 

senaste åren och står numera i fokus bland forskare enligt Bell & Waters (2016). Med sociala 

medier, bland annat Facebook skapade vi en grupp och bjöd sedan in facebook-medlemmar, 

där information om att vår studie fanns tillgänglig. På så vis kunde medlemmarna läsa om och 

delta i webbundersökningarna. Länkar till enkäten samt experimentet delades ut på Facebook 

för allmänheten samt i privata konversationer. Genom sociala medier kunde vi ta hjälp av 

grupper och facebook-medlemmar som var villiga att dela webbundersökningarna. Familj, 

vänner eller bekanta som inte använde sig av sociala medier kontaktade vi personligen via mobil 

eller e-post för att distribuera undersökningarna vidare. 

Insamlingsmetoden skulle ge oss en uppfattning över konsumenternas reaktioner och 

beteenden, samt vad som är avgörande när konsumenterna gör sitt val. 

 

Enligt Kjellberg och Sörqvist (2015) är ett experiment en synonym till att göra ett försök, prov 

eller ett test. De menar att experiment genomförs inom många olika vetenskaper, exempelvis 

inom fysiken, biologin och beteendevetenskapen. Inom beteendevetenskapen används 

experiment för att bland annat studera människors beteende och känslor och hur dessa kan 

påverkas av olika situationer. 
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Det är orsaker till ett fenomen inom ett intresseområde som undersöks när en forskare utför ett 

experiment. Det vill säga orsaker till ett mänskligt beteende (Kjellberg & Sörqvist, 2015). Att 

tillämpa ett experiment som ett komplement till icke experimentella undersökningar anses 

skapa hög validitet samt öka trovärdigheten för läsarna, dock är det en ovanlig insamlingsmetod 

inom ämnet företagsekonomi (Bryman & Bell, 2014).  

 

Syftet var att skapa en rättvisande bild över resultatet genom att samla in så många svar som 

möjligt av respondenter (Eliasson, 2010) och endast enkäter anser vi inte hade varit tillräckligt. 

Därför blev valet till insamlingsmetod en enkät – och en experimentell undersökning. 

 

3.5. Val av spelbolag i experimentet 

Efter att ha bestämt att ett experiment skulle utföras. Sökte författarna upp och tittade igenom 

cirka 20 reklamfilmer från cirka 10 olika spelbolag på Youtube. Fyra filmer valdes ut, Maria 

Casino, Mr Green, Pokerstars och Casumo. Dessa valdes på grund av att författarna ville ha 

filmer från olika utländska spelbolag som är aktiva och ofta marknadsförs i tv. Det var viktigt 

för experimentet att reklamfilmerna var olika i deras marknadsföring, både vad gällande 

visualitet, språk och de erbjudanden som spelsajterna utlovade. För att så bra som möjligt kunna 

fånga upp respondenternas reaktioner.  

 

3.6. Utformning och layout av enkät och experiment 

Enkät 

Vid utformning av enkätfrågorna har det stor betydelse för hur seriöst respondenterna besvarar 

varje fråga. Det är därför viktigt att utforma en enkät som inte ger ett svagt intryck eller känns 

obegripligt för respondenten. Enkäter kan delas ut i form av post-enkäter, pappers-enkäter eller 

webbaserade enkäter och besvaras genom att respondenterna själva fyller i formulären 

(Ejlertsson, Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik, 2005). Vi valde att använda oss 

av en webbaserad enkät, bestående av 14 flervalsfrågor och fyra motiveringsfrågor, totalt 18 

frågor. Vi inledde med enkla frågor i början av enkäten och avslutade med svårare frågor längre 

bak, för att respondenterna inte skulle känna sig omotiverade till att besvara enkäten (Olsson & 

Sörensen, 2007). 
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Experiment 

Vid utformning av den experimentella undersökningen valde vi att spela upp fyra olika 

reklamklipp från fyra olika spelbolag, dessa var Casumo, Pokerstars, Maria Casino och Mr 

Green. Varje reklamfilm var mellan 20-30 sekunder.  

Den experimentella undersökningen bestod av totalt sex frågor varav fem motiveringsfrågor 

och en flervalsfråga. I fråga 1-4 tillfrågades respondenterna att beskriva de reaktioner som 

uppstår efter att ha sett på de fyra reklamklippen. Eftersom att den experimentella 

undersökningen är ett komplement för enkätundersökningen, så utfördes experimentet sist. För 

att experimentet inte skulle upplevas alltför komplicerat eller tröttsamt uträttades en variation 

av frågor utöver reklamfilmerna (Ejlertsson, Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik, 

2005).  

 

 

3.7. Genomförandet av datainsamling 

För att säkerställa att frågorna i enkäten var tydliga samt kontrollera att experimentet fungerade 

har vi gjort ett pilottest tillsammans med en familjemedlem. Vi fick klartecken från vår 

handledare innan webbundersökningarna skickades ut.  

Bell & Waters (2016) menar på att det är betydelsefullt att få ett godkännande av handledaren 

för att missförstånd inte ska uppstå. Vi gjorde själva en egen tidsuppskattning på hur lång tid 

det skulle ta att genomföra testet innan undersökningarna skickades ut till deltagare, vilket 

överensstämde med tidsresultatet på Questionpro. Vi ansåg att det skulle vara mer effektivt och 

lönsamt för oss att använda webbaserade undersökningar. På så sätt kunde vi sammanställa och 

analysera datainsamlingen direkt via QuestionPro, samt undvika externa bortfall. Hade vi 

skrivit ut exempelvis 300 pappersenkäter att dela ut dem på stan kanske endast 250 deltagare 

hade svarat, vilket innebär att det externa bortfallet skulle motsvara 50 personer. 

 

Efter genomförandet av pilottestet satte vi först igång med att skicka ut enkät- och 

experimentella undersökningarna på våra egna facebook-profiler. Därefter delade vi 

webbundersökningarna i dels allmänna facebook-grupper och dels slutna grupper 

 

Vi kontaktade facebook-vänner personligen via chatt vilket tog oss ungefär två vardagar att 

genomföra. Vid det här laget hade vi fått in cirka 35 svar på enkäterna och cirka 8 svar på 
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experimentet, dock ansåg vi att datainsamlingen inte var tillräcklig och bestämde för skicka ut 

undersökningarna till fler deltagare. Vi anslöt oss till fler slutna, allmänna - och spelrelaterade 

grupper på Facebook vilket gav en effektiv verkan och vi fick in ytterligare cirka 40 svar till på 

enkäten samt cirka 15 svar på experimentet. Vi upplevde dock att den insamlade datan 

fortfarande inte var tillräcklig, och för att få så rättvist resultat som möjligt delade vi 

undersökningarna via e-post till andra studenter vid Högskolan i Skövde, vilket tog cirka en 

timma att genomföra. Vi fick in ytterligare 11 svar på enkäten och 6 svar på experimentet. 

 

Undersökningarna skickades ut först 22/3/2017 och samlades in för att analyseras 27/4/2017. 

Eftersom att vi inte visste hur lång tid det skulle ta att samla in så många svar möjligt, anser vi 

att vi startade utskicket i god tid. På så sätt stressade vi inte igenom datainsamlingen och kunde 

ständigt observera hur många respondenter som besvarat undersökningarna samt om det var 

tillräckligt eller inte. Under sista veckan innan empiriska materialet samlades in för att 

analyseras såg vi till att påminna samtliga deltagare om att besvara enkäten och experimentet 

om de ännu inte hade gjort det. Totalt deltog 119 respondenter i våra webbundersökningar, 

enkätundersökningen gav 88 svar och experimentet gav 31 svar.  

 

Vi anser att genomförandet av praktisk metod har varit väl fungerande. Att utföra webbaserade 

undersökningar istället för utdelning av enkäter på en bestämd plats har gett deltagarna mer 

frihet, de känner sig inte förföljda att svara på pappersenkäter. Eftersom att vi utförde ett 

experiment där reklamklipp spelades upp var det mer lämpligt för oss att tillämpa en 

undersökning via webben istället för att springa runt på stan med en dator. Det har gynnat våra 

respondenter likaväl som det gynnat oss. Vi har även varit finsansiellt ekonomiska och undgått 

diverse kostnader såsom utskrift och material, genom att undvika förbrukning av 

pappersmaterial har vi också erhållit en miljövänlig undersökningsstudie. 

 

3.8. Tillgänglighet 

Webbundersökningarna skapades via QuestionPro. Respondenterna har tilldelats möjligheten 

att besvara undersökningarna närhelst de finner det lämpligt, på så sätt upplever respondenterna 

frihet att delta i undersökningarna. Respondenterna har kunnat besvara enkäten och 

experimentet via mobil, surfplatta eller dator. Vilket vi anser har varit mycket tillfredsställande 

samt väl fungerande för oss och respondenterna. 
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3.9. Etisk medvetenhet 

Konfidentialitet innebär, ett löfte om att deltagarna i en undersökning inte på något vis ska 

kunna identifieras av någon. Anonymitet innebär att författarna själva inte vet vad varje 

respondent svarar i undersökningarna (Bell & Waters, 2016). För deltagarnas trygghet har vi 

utlovat konfidentialitet samt anonymitet som återfinns i introduktionsbrevet. Trots att det är bra 

att tillämpa dessa definitioner vid forskningsmetoder menar Bell & Waters (2016) på att 

svårigheter kan uppstå vid anonymitet samt konfidentialitet, bland annat att man inte kan skicka 

ut påminnelser till de personer som inte besvarat webbundersökningarna innan man samlar in 

datan. För att skydda respondenternas anonymitet kommer vi radera webbundersökningarna 

när studien är fullbordad. 

 

3.10. Undersökningskvalitet 

Undersökningskvaliteten handlar om att ta hänsyn till begreppen validitet och reliabilitet vid 

kvantitativa- och kvalitativa undersökningar, vilket är nödvändigt för att uppnå kriterierna för 

en pålitlig och giltig studie. 

 

3.10.1. Validitet 

Då vi utgår från en kvantitativ forskningsmetod blir validitet och reliabilitet i en enkät- och 

experimentell undersökning av väsentlig betydelse (Bryman & Bell, 2014) 

Det tidiga nämna begreppet validitet innebär förmågan att kunna mäta det som frågan i en enkät 

avser att mäta (Bryman & Bell, 2014). I en undersökning ska validiteten vara hög och ha få, 

eller inga systematiska fel. Begreppet validitet innefattar en noga analys av de frågor som ska 

ställas samt att de är genomtänkta. Med andra ord kan man säga att validitet betyder giltighet 

(Ejlertsson, Enkäten i praktiken : en handbok i enkätmetodik, 2005). 

 

Validitet handlar om på vilket sätt frågan ställs på. Exempelvis om vi ställt frågan: “Hur ofta 

spelar du?”, skulle detta bli problematiskt eftersom att frågan mäter något annat än det vi avsåg 

(Holme & Solvang, 1997). Det kan bli svårt för en respondent att förstå vad vi menar eftersom 

frågan kan tolkas på flera sätt, att ställa en sådan fråga ger ett brett svar. Eftersom att 

respondenten får olika uppfattningar och validiteten blir då följaktligen låg (Ejlertsson, 2005). 

Istället formulerade vi enkätfrågan: “Hur ofta spelar du på nätet?”, just för att det var relevant 

för oss att känna till hur ofta deltagarna spelar på nätet. Frågorna grundade sig på vår teoretiska 

referensram och syfte. 
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3.10.2. Reliabilitet 

Reliabilitet riktar sig till studiens pålitlighet och om upprepade mätningar ger lika resultat. Det 

ska finnas någon överensstämmelse hos ett mått på själva begreppet (Bryman & Bell, 2014). 

Reliabiliteten ägnar sig till frågor som ställs och att de är formulerade korrekt (Holme & 

Solvang, 1997). 

 

För att reliabiliteten ska vara hög bör det slumpmässiga felet i undersökningen vara litet, ofta 

brukar dåligt utformade frågor ge stor slumpvariation i svaren (Ejlertsson, Enkäten i praktiken 

: en handbok i enkätmetodik, 2005). Om fler respondenter tolkar samma fråga på olika sätt 

innebär det att reliabilitet är låg. Om respondenterna däremot svarar lika på samma fråga 

innebär det att kriterierna för en hög reliabilitet är uppnådd (Ejlertsson, 2005). 

 

Frågorna i webbundersökningarna anser vi var begripliga och entydiga. Genom att även 

utforma frågorna i undersökningarna i logisk ordning enligt (Olsson & Sörensen, 2007) och 

förhålla oss till de ovannämnda antagandena uppnådde vi troligtvis kriterierna för en hög 

reliabilitet. 

 

3.11. Dataanalys 

Sammanfattningsvis är dataanalys en beskrivning av data, med andra ord kan man säga att det 

handlar om att mäta ett resultat och omvandla information till kunskap (Nationalencyklopedin, 

2017). 

 

Vi analyserade den insamlade datan från våra respondenter med hjälp av QuestionPro. Där 

kunde vi presentera dataanalysen i form av diagram och excel rapporter och i beskrivande text. 

Respondenternas information togs fram genom att trycka på fliken “Ladda ner Data och 

Rapporter”. Vidare kunde vi välja att granska och analysera materialet med “Rå Data”, 

“Rapporter med diagram” eller “Statiska paket”. Vi har valde att tillämpa Excel med diagram, 

Excel Data samt Microsoft Word Rapport för att tolka materialet på bästa sätt. Dock 

sammanställde vi även en del responser i undersökningarna manuellt. Eftersom vissa frågor inte 

innehöll flervalsfrågor, utan var utformade i kommenterande text. 
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3.12. Sekundära data 

En sekundärdata är material av data som forskare redan samlat in det vill säga material som 

redan existerar (Bryman & Bell, 2014). Till vår uppsats har vi inhämtat information från 

sekundära källor såsom vetenskapliga artiklar, akademisk litteratur och elektroniska källor. Den 

forskningsbaserade empirin till vår studie är noga utvald för vårt ämnesområde genom 

bibliotekets databaser vid Högskolan i Skövde. 

 

3.13. Bortfall 

Det finns två varianter av bortfall: externt- och internt bortfall. Externt bortfall innebär att 

personer inte vill delta i undersökningen medans ett internt bortfall innefattar personer som inte 

ger några svar alls. Ett väl strukturerat frågeformulär har få interna bortfall (Olsson & Sörensen, 

2007). Problematiken enligt Bell och Waters (2016) är att ett stort bortfall ger felaktiga resultat. 

För att minska antalet bortfall utformade vi ett bra introduktionsbrev (Bryman och Bell, 2014) 

För deltagarna förklarade vi även varför undersökningen var relevant för det studerade området 

och vad syftet med studien var. I samband med detta informerade också om att de kunde 

kontakta oss ifall det förekom oklarheter i studien. 

 

Vidare dokumenterades det när enkäterna skickades ut och när de samlades in för att analyseras. 

Vi skickade ut påminnelser till de personer som inte besvarade enkäterna vid första utskicket. 

En annan nackdel är att frågorna besvaras anonymt och då blir det svårt att avgöra vilka 

personer som inte besvarade frågeformuläret första gången. 

 

 

3.14. Kritik mot sekundär- och primärkällor 

Bell & Waters (2016) menar att vi ska ifrågasätta påståenden och antaganden som olika forskare 

kommit fram till. Vilket kan göras genom att hantera informationen i olika dokument och 

jämföra vad andra forskare inom samma område har fått för resultat. Det är problematiskt att 

känna till om innehållet i ett dokument har kopierat eller redigerats därmed kan det bli svårt att 

tyda om sekundärkällorna är äkta eller oäkta (Bell & Waters, 2016). Vi har därför varit 

källkritiska och noga valt ut de sekundära källor som tillämpats i arbetet, bland annat tidskrifter 

och elektroniska källor. 
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Angående de primära källorna så kan vi inte med säkerhet veta att respondenterna har den 

kunskap som krävs för att kunna besvara på undersökningarna. Därför blev det relevant att 

granska de kvantitativa undersökningsmetoderna och se till att de är pålitliga och giltiga, det 

vill säga att kriterierna för validitet och reliabilitet är uppnådda (Bryman & Bell, 2014)  

 

3.15. Sammafattning av metod  

I uppsatsen tillämpas en kvantitativ forskningsmetod. Vid insamling av primärdata som är 

grunden till studiens forskning har en enkät- och experimentell webbundersökning utformats 

samt skickats ut via sociala medier bland annat på Facebook. Anledning till val av en kvantitativ 

forskningsmetod var för att vi skulle göra en uppskattning på hur utbredda olika beskrivna 

reaktioner är bland spelkonsumenterna. En kvantitativ undersökning gjorde det möjligt för oss 

att få in fler svar av respondenterna. Vidare kunde vi analysera spelkonsumenters reaktioner 

och beteenden som uppstår av spelbolagens marknadsföring. Då svenskarna är mer aktiva och 

engagerade i sitt spelande hos utländska spelbolag (Mediavision, 2016 b) riktar sig studien till 

svenska spelkonsumenter. 

 

Enkätfrågorna bestod av 18 frågor och experimentet av sex frågor (fyra frågor med 

reklamfilmer). De spelbolag vars reklamfilmer spelades upp bland respondenterna i 

experimentet var av spelsajterna Mr.Green, Maria Casino, Pokerstars, Casumo. 

Vid formuleringen av frågorna tog vi hänsyn till att alla frågor var begripliga, entydiga och väl 

genomtänkta. För undvika missförstånd säkerställde vi frågorna i enkäten och kontrollerade så 

att experimentet fungerade, vilket gjordes genom ett pilottest tillsammans med en 

familjemedlem. Eftersom en hög validitet och reliabilitet det vill säga giltig och pålitlig ger ett 

mycket bättre resultat (Bryman & Bell, 2014). 

 

Med webbundersökningar har respondenterna fått möjligheten att delta i undersökningsstudien 

när de fann det lämpligt via mobil, surfplatta eller dator och för deltagarnas egen trygghet 

utlovades också konfidentialitet samt anonymitet. Totalt deltog 119 respondenter, 

enkätundersökning gav 88 svar och experimentet gav 31 svar. 

Information till denna uppsats har hämtats från sekundärkällor såsom vetenskapliga artiklar, 

akademisk litteratur och andra elektroniska källor bland annat tidsskrifter och vetenskapliga 

rapporter. 
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4. Empiri 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för de resultat som uppkommit av våra kvantitativa 

undersökningsmetoder. Kapitlet är utformat efter frågorna i de webbaserade enkät- och 

experimentella undersökningarna. Först presenteras resultatet av enkätundersökningen. Sedan 

presenteras de spelbolag vars reklamfilmer spelades upp för deltagarna i den experimentella 

undersökningen. Avslutningsvis presenteras resultatet av den undersökningen. 

   

4.1. Resultat av enkätstudie 

I enkätstudien som genomfördes, deltog cirka 82 % män och 18 % kvinnor. Den åldersgruppen 

som spelade mest på nätet var mellan 18-30 år (cirka 70,5 %), näst största gruppen var mellan 

31-40 år (cirka 15 %). De som inte spelade så ofta var mellan 51-60 (2 %). Det var även 1 % 

som angav att de var under 18 år. Cirka 23 % svarade att de spelade 1-2 gånger i veckan. 

  

 

Figur 6. Respondenternas kön                        Figur 7. Respondenternas ålder 

 

(Figurer illustrerade av författarna). 

 

 

Den genomsnittliga spelkonsumenten var enligt vår studie, man (81,8 %) mellan 18-30 år 

(70,8%) och spelade poker på nätet (34,8%), minst 1 gång i veckan (48,6%) mellan 30 minuter 

till en timme per speltillfälle (22,8%). Spelkonsumenter valde att spela på grund av att de tycker 

det är spännande (34,7 %) och för att vinna extra pengar (cirka 33,9 %).  Anledningen till varför 

konsumenter valde att spela just på nätet var främst på grund av tillgängligheten, att de kan 

spela när de vill (54,3%). Skälet till varför spelkonsumenterna valde att spela offline istället för 



36 

 

online var för att det var mer socialt 44,1 % och uppgav att det var “roligare att spela live” och 

att “motståndet var lättare”. 4,5 % utav de tillfrågade svarade att de var professionella 

pokerspelare och deras enda inkomstkälla, dessa var endast män, hälften av dem var mellan 31-

40 år.  

 

 

 

Figur 8. Varför väljer du att spela? (Figur illustrerad av författarna). 

 

  

 

45 % av spelarna svarade att spelreklamen bidrog till att de spelade oftare och 58 % ansåg att 

spelreklam bidrar till ett ökat spelberoende. Spelkonsumenterna uppgav att “de ständigt blir 

påminda av reklamen, vilket gör det svårt att sluta spela”. 6,6 % angav att de spelade på nätet 

var på grund av att de ”inte kunde sluta spela”. Majoriteten av respondenterna (63 %) uppgav 

att de lockades till att spela på grund av olika spelerbjudanden såsom freespins, extrapengar att 

spela för vid nyregistrering som kund och insättningsbonusar. 

70,9 % av spelkonsumenterna uppgav att de ansåg att spelbolagens marknadsföring är 

missvisande, de ansåg att “det som de utlovar inte stämmer med verkligheten, det är lätt att 

vinna stora pengar, fast det i verkligheten inte är så”. 

När vi frågade hur spelkonsumenterna reagerar när de får direktreklam, såsom mejl och sms, 

var reaktionerna starka. 94 % svarade att de blev “irriterade”, “förbannade”, “hatade dessa 

reklamutskick” och “raderade dem direkt”. Cirka 65 % angav att de kände sig säkra, inte brydde 

sig eller kände sig relativt säkra vad gällande spelbolagens insättnings och uttagsmetoder. 

Betalningsmetoder som användes på nätet mest var 55,7 % som betalade med kort och 18,9 % 
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internetbank. Det fanns även de som använde sig av swish 6,6 % och faktura som betalmetod 

2,5 %. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Anser du att spelbolagen använder säkra insättning och utbetalningsmetoder? (Figur illusterad 

av författarna). 
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4.2. Valda reklamklipp 

 

Reklamfilm 1 

  (Mr Green, 2017). 

Mr. Green är ett maltaregisterat bolag och licensierat av Maltas lotteriinspektion (Malta Gaming 

Authority) (Mr Green). Spelsajten erbjuder flertal onlinespel bland annat Spelautomater, Poker, 

Roulette, Blackjack och Odds. De har en vision om att vara ett signifikant globalt bolag och 

forma framtiden av spelindustrin på nätet. Spelsajten erbjuder sina spelkunder ett “grönt 

spelande”, vilket innebär att spelkonsumenter kan kontakta Mr.Greens kundtjänst om de 

upplever ett spelproblem eller spelberoende (Mr Green, 2017 ). 

  

Reklamfilm 2 

  (Pokerstars). 

Pokerstars är världens största pokersajt som erbjuder bland annat Texas hold 'em, Omaha, 

Omaha Hi/Lo (8 or Better) online. Spelsajten har också flest pokerturneringar, varje år spelas 

två av världens största turneringsserie, World Championship of Online Poker och Spring 

Championship of Online Poker. Pokerstars är ett malaregisterat bolag och licensierat av Malta 

Gaming Authority. December 2001 började spelsajten erbjuda spel om riktiga pengar 

(PokerStars, 2017 ). 

 

Reklamfilm 3 

  

 (Maria Casino, 2017). 

Maria Casino är också ett Malta licenserat spelbolag som erbjuder bland annat Kasinospel - och 

slots, Blackjack, Roulette samt även Bingo- och Kenospel online (Maria Casino, 2017). Namnet 

Maria Casino är feminint inspirerat, spelbolagets marknadsstrategi är att fokusera på 

målgruppen kvinnor. Spelsajten har även en sektion där dem arbetar med att stödja sina spelare 

ett hälsosamt spel om pengar (Maria Casino, 2017). 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Texas_hold_%27em
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_hold_%27em
https://en.wikipedia.org/wiki/Omaha_hold_%27em
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Reklamfilm 4 

  

  (Casumo, b) 

Casumo har ett relativt stort utbud av spel på nätet såsom Casino/Slots, Blackjack, Roulette och 

Poker där spelbolagets motto är följande: “We exist to erase boredom” (Casumo, a). De började 

erbjuda spel om riktiga pengar på nätet 2012 och arbetar idag liksom de ovannämnda 

spelbolagen under Maltas myndigheter (Malta Gaming Authority) (Casumo, a) 

 

 

4.3. Resultat av experiment 

Enligt experimentet vi gjorde kunde vi se att spelkonsumenternas reaktioner och upplevelser av 

reklamfilmerna som vi visade dem, var positiva till de tre av de fyra reklamfilmerna. Pokerstars 

var den reklamfilmen som spelkonsumenterna främst valde att spela hos och de hade en känd 

fotbollsspelare i huvudrollen, de svarade att reklamfilmen var “utmanande” och “lockande”(42 

%) men trots resultatet så var det 44 % som upplevde reklamfilmen som “överarbetad”, ”för 

mycket kändisfokus” och “icke tilltalande” när vi ställde frågan: “Vilka reaktioner 

spelkonsumenterna fick av videoklippet?”.  

 

19 % angav att de blev mer frestade av att spela på sajten eftersom fotbollsspelaren gjorde 

reklam för bolaget.  Pokerstars är det spelbolaget som de flesta respondenterna uppgav at de 

var kund hos idag 16,7 %. 

 

En annan fråga vi ställde var: “Vilken/vilka av ovanstående spelbolag skulle du välja att spela 

hos?”, det visade sig att 28 % kunde tänka sig att spela hos Mr.Green av de fyra utvalda 

videofilmerna. 69 % av de tillfrågade svarade att de fick positiva reaktioner av reklamfilmen 

hos spelbolaget Mr.Green. Det mest intressanta enligt spelarna var reklamklippets visuella 

effekter, spelarna upplevde reklamfilmen som “spännande” och “pålitlig”. Många av 

respondenterna upplevde också att reklamfilmen var “väldigt visuellt snyggt, elegant, succé” 

och “av hög klass”. Spelarna var imponerade av det glamorösa videoklippet. 

 

Även reklamfilmen av Maria Casino upplevde flera spelare som “lyxig, glamorös och 

lockande”. När vi frågade vilka reaktioner de fick av den reklamfilmen var det 37 % som 
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uppgav positiva reaktioner. Däremot var det endast 14 % som hade valt att spela hos Maria 

Casino- Av de tillfrågade är det 7 % som redan är kund hos Maria Casino. 

 

Reklamfilmen som konsumenterna uppskattade minst var en tecknad reklamfilm av spelbolaget 

Casumo. Endast 7 % angav att den skulle välja att spela hos det bolaget, de tyckte att 

reklamfilmen såg rolig ut för den var tecknad och annorlunda. Det visade sig att 93 % av 

spelarna var emot reklamklippet med endast negativa kommentarer. De upplevde Casumos 

marknadsföring som “oseriös, barnslig, missvisande” samt att de “inte uppfattar 

reklamklippets syfte”, eller “vad en Casumo är”. Trots de stora antalet negativa synpunkter är 

det 8 % av spelarna som redan är kund hos Casumo idag. 

 

Cirka 20 % av de tillfrågade spelkonsumenterna var kund hos Svenska Spel, medan den större 

delen av spelarna (21,53%) svarade att de va kund hos andra spelbolag som bland annat Unibet, 

Bet365 och ATG.  

 

 

 

Figur 10. Vilken/vilka spelsajter är du kund hos idag? (Figur illusterad av författarna). 
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4.4.  Resultat av bortfall 

De bortfall som uppstått i vår enkätundersökning är interna bortfall. Trots vår tydlighet i 

introduktionsbrevet, har deltagare som inte är spelkonsumenter svarat på 

webbundersökningarna. Av totalt 88 respondenter är sju deltagare icke spelkonsumenter. I 

Fråga 3: “Hur ofta spelar du på nätet?”, har 14 personer svarat med ett eget alternativ, varav sju 

deltagare har svarat “spelar inget alls”. Bortfallen i enkätundersökningen motsvarar 7,5 %, 

vilket innebär att dessa svar inte var utförliga eller relevanta. Trots de deltagare som svarade 

”spelar inget alls” beskriver dem att de upplever spelbolagens marknadsföring som 

missvisande, de anser att spelbolagens marknadsföring uppmanar individer att spela samt att 

spelreklamen är irriterande. 

 

Som vi tidigare nämnde var problematiken enligt (Bell & Waters, 2016) att ett stort antal 

bortfall inte ger rätt resultat. Vi anser att sju bortfall av 88 respondenter ändå ger oss ett relativt 

rättvist resultat i vår enkätundersökning. 

 

I den experimentella undersökningen var det interna bortfallet lågt. Två deltagare av totalt 31 

svarade att de inte är kund hos någon av spelsajterna, som ställdes i Fråga 6: “Vilken/vilka 

spelsajter är du kund hos idag?”. Därför tycker vi att vi erhållit ett lågt internt bortfall i vår 

experimentella undersökning. Om det har förekommit externa bortfall är det inget vi har kunnat 

påverka eller räkna ut då webbundersökningarna skickades runt dels av andra personer och dels 

i allmänna och slutna grupper där antalet medlemmar i facebook-grupperna inte framkom. Vi 

kan därför inte svara på antalet externa bortfall.  

I nästa kapitel redogör författarna en analysering och diskussion kring studien.   
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5. Analys 

I detta kapitel kommer resultaten från studien att diskuteras och analyseras i sammankoppling 

med den teoretiska referensramen, även syftet med studien kommer att diskuteras. 

 

5.1. Analysering av resultat från enkät och experiment 

Hur Spelbolagens marknadsföring påverkar konsumenternas reaktioner och beteenden på nätet 

beror på flera olika saker, har vi konstaterat utefter respondenternas svar. När en spelkonsument 

väljer att konsumera en speltjänst ligger en kedja av tankar till grund för dennes val av vilket 

eller vilka spelbolag den skall välja. Den blir påverkad av vad som erbjuds av olika spelbolag 

på marknaden via deras marknadsföring. Det vill säga hur spelbolagen gör reklam för sig själva, 

vad konsumenten får betala och hur tillgängligt det är för konsumenten att nyttja tjänsterna. I 

den ”svarta lådan” sker valet av vilket spelbolag konsumenten väljer att nyttja och vilket eller 

vilka spel den vill spela, men det finns flertal komponenter i spelkonsumentens karaktär som 

påverkar och avgör vilka beslut den fattar (Parment 2013). 

 

Parment (2013) menar att kulturella och personliga faktorer påverkar en konsuments beteende. 

Något som författarna kan se utifrån de resultat som uppkommit av studien. Flertalet av 

respondenterna (81,8 %) var män och mellan 18-30 år (70,8%), vilket innebär att 

spelkonsumenternas kön och åldergrupp spelar roll för hur mycket en konsument väljer att spela 

på nätet eller om den inte gör det. Även de grundläggande värderingarna och uppfattningarna 

som män växt upp med och de beteenden som männen blivit inlärda kan skilja sig från kvinnors, 

möjligtvis är de mer aktiva och spelar mer på nätspelbolagens sidor (Parment, 2013). Detta är 

något som Mediavision (2015) undersökning verkar bekräfta i alla fall kring vilken åldersgrupp 

som spelar mest hos nätspelsbolag. Bindes (2014) undersökning, som menar att den största 

gruppen är män mellan 18-24 år som är spelberoende i Sverige, är något som författaren trodde 

berodde på spelformer via nätet.  

 

Att vara spelkonsument kan ses som en subkultur eftersom det är en kulturform eller en livsstil 

hos mindre folkgrupper. 45 % av spelkonsumenterna angav att spelbolagens marknadsföring 

påverkade dem att spela oftare. Vilket även visar att psykologiska faktorer påverkar 

konsumenterna till att vilja spela, eftersom spelbolagens marknadsföring uppfattas ha en relativt 

stor effekt på sina konsumenter (Parment 2013).  54,3 % angav att de spelar just på nätet var på 
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grund av ”tillgängligheten, att de kan spela när de vill”. Tillgängligheten är något som är 

viktigt enligt van der Heijden et al. (2003) eftersom hans modell tar hänsyn till konsumenternas 

upplevda användbarhet och hur enkel tekniken är att använda. Det vill säga att konsumenterna 

uppskattar att nyttja tjänster på nätet som är användarvänliga och att det tjänar sin funktion för 

konsumenten. 

 

Enligt Carroll (1991) värderar konsumenter företag som tar sitt ansvar och “är goda 

samhällsmedborgare”, det vill säga följer lagar och regler samt gör vad som anses vara etiskt 

korrekt. I Sverige är det dock endast staten eller bolag där staten har det rättsliga inflytandet 

som kan få tillstånd att bedriva spelverksamhet (Folkhälsomyndigheten, 2017). Vilket gör att 

de utländska aktörerna som finns på nätet inte är reglerade på den svenska marknaden. 

Syftet med den svenskreglerade marknaden är för att skapa “en sund och säker spelmarknad” 

(Regeringskansliet/Finansdepartementet 2005, s.8) därför finns inte några tillstånd för andra 

aktörer att bedriva nätkasinon i Sverige, men däremot är det lagligt i andra länder inom EU 

vilket lotteriinspektionen inte har någon kontroll över att granska (Lotteriinspektionen).  

 

Konsumenterna väljer att spela på sajter som inte är reglerade på den svenska marknaden 

(Lotteriinspektionen), vilket är motsatsen till vad Carroll (1991) återger. Vilket författarna anser 

vara märkligt. Då Carroll (1991) menar att konsumenter väljer att konsumera tjänster och varor 

från bolag som följer lagar och regler samt är ”goda samhällsmedborgare”. Kanske har det 

något med att de känner sig dragna till den glamorösa fantasivärld som speglas i de oreglerade 

spelbolagens marknadsföring (Derevensky, Sklar, Gupta, & Messerlian, 2010), eller också de 

bonusar och freespins som lockar till spel (Dagens analys, 2016).  

 

Författarna kan inte hålla med om spelbolagen varken följer de etiska perspektiven eller att de 

tar sitt samhällsansvar (Carroll 1991). Eftersom kasinospel tillhör en högriskgrupp att utveckla 

spelberoende (Folkhälsomyndigheten, 2014). Det enda författarna kunde se på spelsajterna var 

att en del spelsajter bland annat Mr. Green marknadsför sig med ett ”grönt spelande”. Det 

innebär att om en konsument upplever ett spelproblem eller ett spelberoende kan konsumenten 

kontakta kundtjänst. Författarna anser dock inte att det är tillräckligt eller fungerande, eftersom 

att det är vanligt att konsumenter med spelproblem inte söker hjälp i god tid då de inte känner 

till allvaret och konsekvenserna i sitt problem förrän i ett väldigt sent skede (Stödlinjen) 

Spelbolagen erbjuder även faktura som betalmetod, vilket kan resultera i att spelarna gör av 

med mer pengar än de har råd med (Svenska Spel). Författarna tror att det är möjligt att det blir 
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lättare för konsumenterna att hamna i ett spelproblem eller spelberoende, då de kanske väljer 

att spela mer än vad de annars skulle ha gjort för att vinna tillbaka pengarna de satsat.  

 

Troligtvis var respondenternas reaktioner positivt inställda till flertalet av experimentets 

filmklipp samt att de angav att spelreklamen påverkade dem att spela oftare eftersom de blev 

”påminda hela tiden”. Som tyder på att konsumenterna är lättpåverkade av spelbolagens 

marknadsföring. Trots att flertalet respondenter angav i enkätundersökningen att spelbolagens 

marknadsföring var missvisande, blev dessa ändå lockade till att spela på grund av spelbolagens 

olika erbjudanden. 

 

Att respondenterna väljer att nyttja spelbolagens tjänster kan dock ha att göra med att de ändå 

angav att de har ett relativt stort förtroende för spelbolagen. Detta är något som författarna kan 

se ur förtroendeperspektivet i conceptual model då cirka 65 % av spelkonsumenterna angav att 

de kände sig säkra eller relativt säkra när de satte in eller tog ut pengar från de olika spelsajterna. 

Konsumenterna verkar ha ett relativt stort förtroende för spelbolagen på nätet (van der Heijden, 

Verhagen, & Creemers, 2003). 

 

Något som dock motsägs av Carrolls (1991) teori om företag som förhåller sig till lagar och 

regler, då spelbolagen är verksamma via nätet och nyttjas av svenska spelkonsumenter. Fastän 

det inte är lagligt att konkurrera med svenska statens monopol på den svenska spelmarknaden 

(Folkhälsomyndigheten, 2017). Det finns däremot kryphål i lagen för de utländska spelbolagen 

i andra länder där det finns spellicenssystem (Folkhälsomyndigheten, 2017). Kasinospel tillhör 

en högriskpotential grupp där det går snabbt från insättning till utfall av spel, vilket gör att det 

är lätt för spelarna att fastna i ett beroende, det är dessutom även dessa bolag som marknadsför 

sig mest via olika medier (Folkhälsomyndigheten, 2014).   

 

Frågan är om spelbolagen är mer intresserade av att gå med vinst än att tänka på sina 

konsumenter (Carroll 1991). Det är även oroväckande att som enligt Statens folkhälsoinstituts 

(2005) rapport visat är även att, spelbolagens marknadsföring är vilseledande och att chansen 

till vinst är betydligt mindre än vad de anger. Vår undersökning påvisade också att svenska 

spelkonsumenter håller med om, hela 70,9 % ansåg att spelbolagens marknadsföring är 

missvisande, “inte stämmer med verkligheten” och “att det är lätt att vinna stora pengar fast 

det i verkligheten inte är så”. Trots deras upplevelser lockades spelkonsumenterna (63 %) till 

att spela via olika typer av erbjudanden såsom insättningsbonusar och freespins.  
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Reaktionerna var starka kring spelbolagens direktmarknadsföring, så som sms och mejl, då 94 

% svarade att de blev “irriterade”, “förbannade” och “raderade dem direkt”, “de ville inte ha 

deras reklamutskick”. Något som även konsumentverkets statistik över anmälningar angående 

marknadsföring via sms visat som har ökat markant de senaste åren, och det är framförallt 

anmälningar mot de utländska spelbolagen som ökat4. Att konsumenterna blir påverkade av 

spelreklamen kan vi se i det experiment som gjordes då respondenterna var positiva till tre av 

de fyra visade reklamfilmerna. Framförallt påverkades dem av reklamfilmen som hade en 

kändis i huvudrollen, de beskrev reklamfilmen som “utmanande” och “lockande”. 

 

Konsumenternas reaktioner och beteenden kan kopplas till sociala faktorer, då konsumentens 

beteende påverkas av människor de jämför sig med, ser upp till och vill vara som (Parment 

2013). Huvudrollen i den populäraste reklamfilmen är en mycket känd och populär 

fotbollsspelare, det är mycket troligt att de män, mellan 18-24 år som är den största gruppen 

som hamnar i spelberoende (Binde 2013) ser honom som en stor förebild och idol. Därför väljer 

de att spela hos spelbolaget eftersom de vill efterlikna sin förebild (Parment 2013).  

  

Att 4,5 % utav respondenterna som svarade på enkätstudien svarade att de var professionella 

pokerspelare och att det var deras enda inkomstkälla fann vi intressant, det var även intressant 

att alla utav dem var män. Författarna försökte därför ta reda på hur det såg ut i Sverige, om 

siffran stämmer överens med hur det ser ut bland de svenska spelkonsumenterna.  

 

Författarna kontaktade därför Skatteverket via telefon och mejl för att ta reda på om det fanns 

någon tillgänglig statistik. Dessvärre finns inte några sådana siffror hos skatteverket eftersom 

dessa inkomster skall deklareras som inkomst av kapital är det många olika inkomster som 

faller innanför den ramen5. De gav rådet att kontakta Statistiska centralbyrån för att se om de 

hade någon statistik på hur många det är som lever på spel i Sverige. Författarna kontaktade 

vidare Statistikservice på Statistiska Centralbyrån, men de hade inte heller någon statistik. De 

svarade att statistiken kring inkomst av spel även gäller personer som har någon form av yrke 

inom spelindustrin, som exempelvis Croupierer på Casino Cosmopol6.  

 

                                                 
4 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se 
5 Skatteverket. 2017. E-mail 29 april. <svar@skatteverket.se 
6 Statistikservice, Statistiska Centralbyrån. 2017. Telefonsamtal 5 maj 
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Det verkar vara svårt att få tag på statistik kring hur många som lever på spel i Sverige men 

eftersom det endast är män som svarat att de lever på spel, är det troligtvis fler män som har 

pokerspel som enda yrke och inkomstkälla än kvinnor. Eftersom att det inte var lika många 

kvinnor som svarade på enkäten så kan författarna inte säkert veta att det är så, kanske har det 

något att göra med kulturella faktorer om hur individer påverkas av sin omgivning, varför män 

verkar spela mer än vad kvinnor gör (Parment 2013). 

 

Även enligt Bindes (2014) undersökning är det lättare för män att hamna i ett spelberoende och 

att Kasino, Poker, Slots och Roulette var spelformer som orsakade störst skada och var de 

största anledningarna till återfall. I studien angav respondenterna att spelbolagens 

marknadsföring bidrog till ett ökat spelberoende och fick dem att spela mer. Binde (2009) 

menade att spelbolagens marknadsföring fungerade som en utlösare för personer som var 

spelberoende till att vilja spel, men att den inte var den primära källan till spelberoende. Utifrån 

den här informationen kan författarna därför se att psykologiska faktorer är viktiga, då 

spelbolagen verkar kunna påverka spelkonsumentens perception betydligt (Parment 2013).  

I nästa kapitel görs en redovisning av de slutsatser vi kommit fram till. 
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6. Slutsats, bidrag och framtida forskning 

Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de slutsatser och resultat som uppkommit av studien 

genom att återknyta till studiens syfte och forskningsfrågor. Både de teoretiska och praktiska 

bidragen kommer att redovisas och vidare förslag till kommande forskning ges. 

 

6.1. Slutsats 

Nedan presenteras de slutsatser som vi har dragit utefter syfte och frågeställningar. 

 

 Vad är de svenska spelkonsumenternas reaktioner till spelbolagens marknadsföring? 

 

Vi kan dra slutsatsen att flertalet spelkonsumenter reagerar positivt på spelbolagens 

marknadsföring via tv-reklam så vida det är glamorösa, ser seriösa ut och framförallt även har 

en kändis med i huvudrollen. Vi kan konstatera att respondenterna tycker att spelreklamen är 

missvisande och att “det som de utlovar inte stämmer med verkligheten”. Vi kan också påstå 

att spelkonsumenterna reagerar väldigt negativt till att få reklam skickad till sig personligen, 

eftersom att konsumenterna uppgav att de reagerar väldigt negativt när spelbolagen 

marknadsför sig via sms och mejl. De såg också reklamen som “irriterande” och de “raderade 

dem direkt”.  

Även då spelkonsumenterna ansåg att spelbolagens marknadsföring är missvisande och 

direktmarknadsföringen är ”irriterande” och “frustrerande” blir de ändå lockade till att spela 

hos de utländska spelbolagen på nätet. Vilket leder till nästa frågeställning.  

  

 Vad är det som avgör för när svenska spelkonsumenter väljer att spela på nätet? 

 

Utifrån det empiriska materialet och vår analys kan vi dra slutsatsen att även då den svenska 

spelmarknaden är reglerad och kasinospel via nätet inte är lagligt i Sverige. Är svenska 

spelkonsumenter ändå aktiva och spelar på nätet framförallt den yngre gruppen mellan 18-30 

år. Troligtvis är det även mestadels även män som tillhör den gruppen som spelar mest. 

Med spelbolagens ökade satsningar på tv-reklam, kan vi konstatera att det blivit oerhört 

attraktivt att spela på nätet. 
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Författarna tror att det beror på att spelbolagen framhäver en glamorös fantasivärld och att det 

framställs som att det är lätt att vinna på deras spelsidor. Det verkar som att spelkonsumenterna 

är relativt lättpåverkade av spelbolagens marknadsföring, speciellt om det är någon som de ser 

upp till i reklamen som visas.  

Vi kan dra slutsatsen att många spelkonsumenter uppskattar att spela just på nätet på grund 

tillgängligheten, att kunna spela närhelst det passar och att det är mer effektivt att göra 

insättningar och uttag. Det som visade sig vara väldigt intressant var att vi förmodade att det 

som lockar spelkonsumenter till att spela är framförallt spelbolagens erbjudanden, bland annat 

insättningsbonusar och freespins, dock visade det sig även att flera väljer att spela på nätet utan 

erbjudanden.  

 

Som vi tidigare nämnde har spelreklamen stor påverkan i spelkonsumenternas val, trots att de 

upplever den som tröttsam och aggressiv når spelreklamen ut till både nya och befintliga 

konsumenter. Dock verkar det som att när det kommer till spel, så spelar det inte så stor roll om 

spelbolagen tar sina ansvar som finns i Carrols (1991) Pyramid. De spelar ändå för spänningens 

skull, tillgängligheten och förhoppningar om att vinna pengar. Författarna tror att det beror på 

att konsumenterna påverkas av den glamorösa fantasivärlden som framhävs av spelbolagens 

marknadsföring men även av de beroendeframkallande spelformerna som finns tillgängliga på 

nätet så som Casinospel och Poker. 

 

 Vilka konsekvenser kan uppstå för spelkonsumenterna av spelbolagens 

marknadsföring? 

 

Spelbolagens ökade satsningar på marknadsföring har lett till att många spelkonsumenter har 

svårt att avstå från att spela, då dessa ständigt blir påminda av reklamen. Exempelvis om en 

individ försöker avstå från att spela helt, leder detta till att individen ändå väljer att spela 

eftersom reklamen ständigt påminner dem om spel. Vi kan konstatera att även då många 

spelkonsumenter inte tror att de påverkas av spelreklamen. Erkänner dessa ändå att de 

omedvetet lockas till att spela, vilket har med individens psykologiska faktorer att göra. Vidare 

kan vi konstatera utifrån det empiriska materialet att det är väldigt lätt att hamna i ett 

spelproblem/spelberoende för de konsumenter som nyttjar spelbolagens tjänster på nätet, 

framförallt bland män. Dels för att forskningen visar att de ligger i en ökad riskzon och dels för 

de svar respondenterna gav oss.   

 



49 

 

Att spelreklamen ses som missvisande upplevdes olika bland respondenterna, men de flesta 

anser att den är det. Vi konstaterade att spelbolagens marknadsföring framförallt är missvisande 

bland nya konsumenter, just för att de inte läser villkor och är omedvetna om att det bland annat 

finns villkor för omsättningskrav vid uttag av vinsterna. Vilket beror givetvis på att spelbolagen 

är otydliga i sin marknadsföring. Eftersom de vill framhäva en glamorös fantasivärld där det är 

lätt att vinna, istället för att påvisa nackdelarna med spelandet. Däremot är många äldre 

befintliga spelkonsumenter som är mer medvetna om och läser villkoren och därför vet vilka 

krav som gäller om de tänker nyttja olika erbjudanden.  

 

Den missvisande spelreklamen påverkar dock inte spelkonsumenter på ett sätt att det 

nödvändigtvis leder till ett spelproblem eller spelberoende uppstår. Dock triggar den dem till 

att vilja spela oftare och bidrar på ett sådant sätt att konsumenterna ständigt blir påminda, samt 

på det viset bidrar till ett ökat spelproblem/spelberoende.  

Vi dra slutsatsen att spelkonsumenterna upplever att den missvisande spelreklamen är osann 

och de känner sig lurade. Konsekvenserna leder till att de känner ilska och hat mot spelbolagens 

marknadsföring, framförallt av reklamen som skickas till dem personligen.  

  

6.2. Studiens bidrag 

Examensarbetets teoretiska bidrag är ett tillskott i den bristande forskningen kring 

spelkonsumenters påverkan av spelbolagens marknadsföring. Vi har undersökt svenska 

spelkonsumenter reaktioner gentemot spelbolagens marknadsföring, men även beteenden och 

konsekvenser som kan uppstå samt varför de tillslut väljer att spela på nätet. Då undersökningen 

endast riktade sig till svenska spelkonsumenter har det visat att svenska spelkonsumenter är 

relativt lättpåverkade av spelbolagens marknadsföring. Även då de anser att spelreklamen är 

missvisande och ifall företagen tar sitt samhällsansvar eller inte verkar inte spela någon roll när 

det kommer till att spela på nätet. De spelar ändå på grund av spänningen och förhoppningen 

om att vinnas pengar. 

 

Praktiska bidrag som studien bidragit med är rekommendationer till våra politiker som reglerar 

detta land. Då studien visat att negativa konsekvenser som uppstår för svenska spelkonsumenter 

resulterar på grund av spelbolagens marknadsföring i eventuella spelproblem eller beroende. 

Vilket har visat sig då spelkonsumenterna är relativt lättpåverkade av reklamen från 

spelbolagen. Mycket på grund av att marknadsföringen glorifierar en bild som inte stämmer 



50 

 

med verkligheten som gör att konsumenterna lockas till spel för att de tror att de kan vinna på 

deras sidor. Eftersom kasinospel, poker med mera är riskfaktorer för att hamna i ett beroende, 

speciellt om spelformerna är på nätet. Bidrar detta examensarbete till att rekommendera de som 

sätter lagarna i Sverige, men även i andra länder att de behöver tänka på hur de egentligen 

tillåter marknadsföring kring spel får framföras i tv, annonser, sociala medier med mera. Då 

personer som hamnar i ett spelproblem/spelberoende drabbas av allvarliga ekonomiska, men 

även sociala problem. Sådana problem leder även till en belastning för hela samhället. 

 

6.3. Begränsningar av arbete 

Vi valde främst att skicka ut webbundersökningarna via sociala medier och e-post därför är det 

troligt att en del spelkonsumenter på nätet inte har nåtts. Eftersom det är möjligt att det finns 

många spelkonsumenter som inte använder sig av sociala medier såsom Facebook. När vi 

skickade ut undersökningarna till allmänna - och slutna facebook-grupper framkom det inte hur 

många medlemmar grupperna bestod av, vilket var något som gjorde att det inte blev möjligt 

för oss att räkna ut vad det externa bortfallet motsvarade.    

  

6.4. Förslag till fortsatta studier 

Fortsatta studier skulle kunna vara att inte begränsa sig till endast spelkonsumenter på nätet 

trots att webbaserade undersökningar möjliggör stor tillgång till deltagare. 

 Om vi istället begränsat oss till att studera alla spelkonsumenter det vill säga även till dem som 

inte spelar på nätet, hade vi förmodligen uppnått ett mer rättvist resultat.  Det är också troligt 

att vi skulle fått fler svar om enkäterna även skulle exempelvis delats ut till spelkonsumenter 

hos olika spelombud och kanske en högre validitet.  

 

Om ni vill få så utvecklande svar möjligt och fånga reaktioner rekommenderar vi att variera 

mellan flervalsfrågor och motiveringsfrågor vid kvantativa forskningsmetoder. Det har varit till 

stor nytta för oss, trots att vi fick räkna ut och sammanställa en del av resultatet manuellt i 

webbundersökningarna.  

 

Vidare föreslår författarna att det skulle vara intressant att forska i hur det ser ut vad gällande 

personer som lever på spel och har det som enda inkomstkälla. Då vårt resultat visade en siffra 

på 4,5 % som angav att de var professionella pokerspelare och hade det som enda inkomstkälla. 

Vi konstaterade dock att det inte finns någon tillgänglig statistik som hade några uppgifter om 
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detta. I fortsatta studier skulle det därför vara intressant att hur det ser ut bland den svenska 

befolkningen.  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



52 

 

 

 

Litteraturförteckning 

Alvehus, J. (2013). Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok (1:a upplagan uppl.). (L. 

Molin, Red.) Stockholm: Liber AB. 

Bell, J., & Waters, S. (2016). Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur. 

Binde, P. (2009). Exploring the Impact of Gambling Advertising: An Interview Study of 

Problem Gamblers. International Journal of Mental Health and Addiction, 7(4), 541-

554. 

Binde, P. (02 2014). Gambling in Sweden: the cultural and socio-political context. Addiction, 

109(2), 193-198. 

Bryman, A., & Bell, E. (2014). Företagsekonomiska forskningsmetoder (upplaga 2:2 uppl.). 

(Å. Sterner, M. Ljunggren, Red., & B. Nilsson, Övers.) Stockholm: Författarna och 

Liber AB. 

Carroll, A. B. (Juli 1991). The Pyramid of Corporate Social Responsibiiity: Toward the Morai 

Management of Organizational Stakeholders. Business Horizons, 3(4), 39-48. 

Casumo. (a). About Casumo. Hämtat från We exist to erase boredom: 

https://www.casumo.com/en/about-casumo den 01 06 2017 

Casumo. (b). Casumo Casino Review. Hämtat från Online Casino & Poker Portal: 

https://www.online-casinos.co.uk/index.php?page=Casumo-Casino-Review den 01 06 

2017 

Cotte, J., & Latour, K. A. (Februari 2009). Blackjack in the Kitchen: Understanding Online 

versus Casino Gambling. Journal of Consumer Research, 35(5), 742-758. 

Dagens analys. (den 26 Januari 2016). Spelreklam för nätcasinon i Sverige ökar. Hämtat från 

Dagensanalys.se: http://www.dagensanalys.se/2016/01/spelreklam-for-natcasinon-i-

sverige-okar/ den 6 Februari 2017 

Dagens Nyheter. (den 29 11 2016). Fler anmäler reklam från nätkasinon. Hämtat från DN 

Ekonomi: http://www.dn.se/ekonomi/fler-anmaler-reklam-fran-natkasinon/ den 28 02 

2017 

Derevensky, J., Sklar, A., Gupta, R., & Messerlian, C. (Januari 2010). An Empirical Study 

Examining the Impact of Gambling Advertisements on Adolescent Gambling Attitudes 

and Behaviors. Int J Ment Health Addiction, 8(1), 21-34. 
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Bilaga 1. Konsumentverket 

 

 

 

Figur 10. Diagram efter konsumentverkets sammanställning av antal anmälningar7. (Figur 

illusterade av författarna: Gunnarsson och Slivo, 2017). 

 

 

 

 

  

 
 

 

Figur 10. Diagram efter konsumentverkets sammanställning av antal anmälningar8.(Figur 

illustrerade av författarna: Gunnarsson och Slivo, 2017). 

 

 

 

  

                                                 
7 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se 
8 Registraturen, Konsumentverket. 2017 e-mail 20 Mars <konsumentverket@konsumentverket.se 
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Bilaga 2. Enkät 
 

Fråga 1. 

Kön? 

F1 Svar 

1. Man 

2. Kvinna 

  

Fråga 2. 

Ålder? 

F2 Svar 

1. 18-30 

2. 31-40 

3. 41-60 

4. 61-80 

5. Annan ålder 

 

Fråga 3. 

Hur ofta spelar du på nätet? (t.ex casinospel, poker, blackjack)? 

F3 Svar 

1. Sällan (mindre än 5 

gånger/år) 

2. 1-2 gånger/månad 

3. 1-2 gånger/vecka 

4. 1 gång/dag 

5. Flera gånger/dag 

6. Eget alternativ 
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Fråga 4. 

Vad spelar du mest på nätet? 

F4 Svar 

1. Casinospel (t.ex. slots) 

2. Poker 

3. Blackjack 

4. Roulette 

5. Lottospel 

6. Annat spel 

 

Fråga 5. 

Hur upplever du spelbolagens marknadsföring? (t.ex. via tv, radio, nyhetsbrev) 

Fråga 6. 

Tycker du att spelbolagens marknadsföring är missvisande? (t.ex. utlovade erbjudanden, 

insättningsbonusar, freespins) Motivera ditt svar. 

Fråga 7. 

Hur reagerar du när du får spelreklam skickat till dig personligen t.ex. via sms eller mejl? 

 

Fråga 8. 

Vilken typ av erbjudanden lockar dig mest till att spela, hos olika bolag på nätet? 

F8 Svar 

1. Insättningsbonusar 

2. Freespins (dagliga eller gratis freespins vid insättning) 

3. Extra pengar att spela för, om du registrerar dig som 

ny kund 

4. Inga erbjudanden alls, jag spelar ändå 

5. Annat 

  

Fråga 9. 
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Upplever du att spelreklamen har bidragit till att du spelar oftare? 

F9 Svar 

1. Nej, inte alls 

2. Stämmer till viss del 

3. Ja, stämmer helt 

4. Motivera ditt svar! 

 

Fråga 10. 

Upplever du att spelreklamen har bidragit till ett ökat spelproblem/spelberoende? 

F10 Svar 

1. Nej 

2. Stämmer till viss del 

3. Ja 

4. Motivera ditt svar! 

 

Fråga 11. 

Hur anser du att återkommande reklamerbjudanden påverkar dig, när du försöker bli av med 

spelproblematiken/spelberoendet? 

 

Fråga 12. 

Varför väljer du att spela? 

F12 Svar 

1. Jag har inget annat för mig 

2. För att vinna extra pengar 

3. Jag tycker att det är spännande 

4. Jag kan inte sluta 

5. Annan anledning 

 

Fråga 13. 
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Varför väljer du att spela just på nätet? 

F13 Svar 

1. Anonymitet 

2. Finns fler fördelar när man spelar på nätet 

(t.ex. insättningsbonus, freespins) 

3. Chans till högre vinster 

4. Tillgänglighet, jag kan spela när jag vill 

5. Enklare att göra insättningar och uttag 

6. Annat 

 

Fråga 14. 

Om du inte väljer att spela på nätet. Varför väljer du att spela offline? (t.ex. ATG, Casino 

Cosmopol) 

F14 Svar 

1. Jag känner mig inte trygg när jag spelar på 

nätet 

2. Jag har inte tillgång till internet 

3. Chans till högre vinster 

4. Bättre kundservice 

5. Känns mer socialt 

6. Slipper oroa mig för att jag inte kan få ut 

mina vinster 

7. Annat 
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Fråga 15. 

Anser du att spelbolagen använder säkra insättning och utbetalningsmetoder? 

F15 Svar 

1. Nej, jag känner mig väldigt osäker när fyller i person- och kortuppgifter på nätet 

2. Jag har inte tänkt så mycket på det 

3. Jag bryr mig inte om det 

4. Känner mig ganska säker 

5. Ja, jag känner mig helt säker på att mina privata uppgifter inte lämnas ut 

6. Annat 

 

Fråga 16. 

Vilka betalningsmetoder använder du? 

F16 Svar 

1. Betalar med kort 

2. Swish 

3. Faktura 

4. Internetbank 

5. Paypal, payex etc. 

6. Annan betalningsmetod 

 

Fråga 17. 

Varför använder du ovanstående betalningsmetod? 

F17 Svar 

1. Jag har inte tänkt på det 

2. Känns tryggt 

3. Bekvämlighet 

4. Det går snabbt att göra insättningar 

5. Det går snabbt att göra uttag 

6. Annat 
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Fråga 18. 

När du väljer att spela online, hur länge varar din speltid per tillfälle? 

F18 Svar 

1. Jag slutar spela när jag förlorar 

2. 30 min - 1 h 

3. 1-2 tim 

4. 3-4 tim 

5. 5-6 tim 

6. Hela dagen 

7. Annat 
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Bilaga 3. Experiment 

 
Fråga 1-4 (reklamklipp) 

Vilka reaktioner får du av reklamfilmerna? 

 
Fråga 5. 

Vilken/vilka av ovanstående spelbolag skulle du välja att spela hos? Motivera ditt svar 

 

 

Fråga 6. 

Vilken/vilka spelsajter är du kund hos idag? 

 

F6 Svar 

1. Mr. Green 

2. Pokerstars 

3. Maria Casino 

4. Casumo 

5. Storspelare 

6. Leovegas 

7. Casino Heroes 

8. Dunder Casino 

9. Cherry casino 

10. Svenska spel 

11. Annat 

  

 


