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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att identifiera om statligt ägda spelbolag och privatägda bolag 

inom spelbranschen har en hållbar marknadsföring, trots den markanta skillnaden kring 

förutsättningar och riktlinjer. Således studeras två segment ur en och samma bransch ur 

ett företagsperspektiv. Syftet med denna studie är att genom en analys kunna redogöra 

för marknadsföringens samhällsnytta, attraktion och måttfullhet för att kunna betrakta 

marknadsföringens hållbarhet. 

 

- Vad är det som skiljer statligt och privatägda spelbolag åt rörande 

marknadsföring?  

- I vilken utsträckning är spelbolagens marknadsföring att betrakta som hållbar?  

 

Metod 

Studien har ett induktivt utförande som innebär att undersökningen utgått från det 

empiriska fältet för att senare identifiera relevant teori. Studien innefattar kvalitativ data 

som genom en modifierad Triple Bottom Line-analys ämnar att påvisa i vilken 

utsträckning våra fallstudiesubjekts marknadsföring är hållbar. Studiens primär- och 

sekundärdata har insamlats via informanter och respondenter på det empiriska fältet, 

samt genom tidigare studier. 

 

Slutsats 

I studien framkommer det att de olika fallstudiesubjekten skiljer sig åt i sin 

marknadsföring. Den främsta orsaken hänvisas till de olika riktlinjer dessa bolag har att 

förhålla sig till. Det har även framkommit, genom författarnas tolkning, att inget av 

bolagen utövar en hållbar marknadsföring över tid. 

 

Nyckelord 
Hållbar marknadsföring, Spelbolag, Svenska spelmarknaden, Måttfull marknadsföring, 

Svenska Spel, Betsson Group, Monopol, Licenssystem. 
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Förord 
Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra informanter som bidragit med de 

strukturella verktyg vår studie krävde. Vidare vill vi tacka våra respondenter Palle 

Svensson och Joakim Jörlander som genom sin tid och välvilja gett oss insikt i hur våra 

fallstudiesubjekt praktiskt arbetar med marknadsföring.  

 

Vår handledare Åsa Lindström som under uppsatsens gång varit tillgänglig och bidragit 

med vägledning och feedback ska också belönas med ett stort tack. Vi vill även tacka 

vår examinator Christine Tidåsen.  

 

Slutligen vill vi rikta ett tack till våra opponenter som bidragit med konstruktiv kritik 

för att förbättra vårt slutgiltiga resultat. 

 

Kalmar 2017-05-31 

 

 

 

        Julia Jerlmark                         Mattias Pettersson                         Martin Svahn 
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Begreppsnyckel 

Hållbar marknadsföring definierar vi som en marknadsföring som uppfyller 

samhällsnytta, attraktivitet och är måttfull. Dessa mått baseras på den praktiska 

aktiviteten inom de nämnda områdena vi tolkat respondenternas svar utefter. 

 

Marknadsföring definierar vi är den process där företag presenterar sina 

varor/produkter för potentiella och existerande kunder.  

 

Exponeringsstrategier definierar vi författare till hur man väljer att visa upp produkter 

och varumärken för potentiella och existerande kunder.  

 

Web 2.0 definierar vi är den digitala era samhället för närvarande befinner sig i med att 

kunna komma åt produkter och tjänster digitalt oberoende av plats genom att vara 

ständigt uppkopplad mot Internet.  

 

Triple Bottom Line är ett verktyg som används för att konstatera aktivitet i ett företag 

inom tre kategorier: ekonomi, socialt och miljömässigt. Modellen avser att förklara att 

samtliga tre parametrar behövs för att ett företag är att betrakta som hållbart. 

 

B2C beskriver eller involverar försäljning av varor och tjänster direkt till kunder för 

egen användning snarare än till företag.  

 

CSR är företagets sociala ansvar och är ett initiativ för att ansvara kring företagets 

effekter på miljö och socialt välbefinnande.  

 

Spelbranschens Riksorganisation är en organisation för alla etablerade spelföretag 

som erhållit tillstånd att verka på den svenska marknaden. Syftet är att företräda 

spelmarknaden och tillvarata medlemmarnas intressen.  

 

GAP-analyser är en teknik företag använder för att bestämma vilka steg som behöver 

vidtas för att kunna flytta från sitt nuvarande tillstånd till dess önskade framtida 

tillstånd.  

 

Livebetting är en form av vadslagning som sker i realtid där oddsen förändras efter 

rådande förutsättningar under pågående tävlingsmoment.  

 

E-sport är ett samlingsbegrepp för tävlingar som utförs på datorer.  

 

Spill-over-effect är en sekundär effekt som följd av en primär effekt. 
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1 Inledning 
Studiens inledande kapitel presenterar för läsaren en grundläggande översikt av komplexiteten 

rörande marknadsföring inom spelbranschen utifrån dagens marknadssituation. 

Frågeställningen presenteras i relation till studiens syfte som är att identifiera om statligt och 

privatägda spelbolag kan anses bedriva en hållbar marknadsföring och hur dessa olika bolag 

skiljer sig åt i sin marknadsföring. 
 

1.1 Bakgrund 

Över hela världen förekommer spel, både i legala och illegala former. Spel om pengar 

har alltid varit kontroversiellt i Sverige och likt många andra länder har attityder till spel 

skiftat på ett cykliskt vis (Rose, 2003). Kommersiella spel erbjuder den trevliga och 

önskvärda drömmen om rikedom, spänning och stora vinstsummor (Binde, 2013). 

Spelbranschen har idag en högre samhällsacceptans än tidigare och är en stor industri 

över hela världen (Reith, 2007; Yani-de-Soriano, Javed & Yousafzai, 2012). Den 

dominanta opinionen har under vissa tidsperioder fördömt spel, medan det under andra 

perioder varit betydligt mer tillåtande (Rose, 2003). 

 

I början av marknadens framväxt var exponeringen av spel låg, då den ansågs som 

samhällsskadlig (Binde, 2005). Denna syn på att spel om pengar var samhällsskadligt 

ledde till restriktioner för marknadsföring av spel om pengar från statligt håll. 

Marknadsförings tre syften är enligt Grönroos (2015) att värva kunder, behålla kunder 

och etablera varaktiga kundrelationer. På grund av den samhällsskadliga synen på spel 

var det således inte möjligt att marknadsföra spel om pengar baserat på att den svenska 

staten inte ville att folk skulle spela om pengar. Det hela resulterade i en konflikt mellan 

marknadsföringens tre syften och de statliga restriktionerna. Så skedde uppkomsten till 

statliga spelbolag som exempelvis Svenska Spel, vars initiala syfte var likt det monopol 

vi ser idag, med alkoholmonopol i form av Systembolaget som representant 

(svenskaspel.se). Det som klassas som samhällsskadligt och som inte går att förhindra, 

bör ske tryggt under statlig kontroll. 

 

Genom uppkomsten av Web 2.0 skapades möjligheter för nya digitala spelformer via 

digitala plattformar och reklamen ökade avsevärt genom den ökade tillgängligheten 

(Yani-de-Soriano et al, 2012; Griffiths, 2003; Smith & Rupp, 2005). Törnroos (2010) 

menar att tre megatrender har gjort det möjligt för företag att marknadsföra sig över 

landsgränser, nämligen globalisering, digitalisering och avreglering. Dessa tre 

megatrender, framförallt de två första, förväntas öka inom den närmsta framtiden, vilket 

kan ses som två nyckelfaktorer till ökad spelreklam på framförallt Internet och i TV. 

Baserat på spelmarknadens storlek är det viktigt för företag att erhålla köpkraftsandelar,  
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och det görs genom unika erbjudanden. (Kotler, Armstrong & Parment, 2013). 

 

Parment (2015) argumenterar för att de olika valmöjligheterna på dagens marknad 

genererar i att kunden ställer högre krav på företag. Genom marknadsföringsstrategier 

erhåller företag konkurrenskraft på marknaden. Därför krävs det både strategier för 

konkurrens och marknadsföring för att skapa framgång. Likt de flesta företag har även 

spelbolagen ambitionen att växa. 

 

I Sverige växer spelindustrin stadigt och sedan 1980-talet har marknaden expanderat i 

olika typer av spelformer (Binde, 2005). Utvecklingen har sedan 2005 expanderat 

explosivt och idag finns en stor mängd privata bolag på den svenska marknaden 

(SpelbolagSverige.se). De statliga spelbolagen är mer än bara ett nöje och är en viktig 

byggsten för den svenska idrottsverksamheten. Genom spelmarknaden får Sveriges 

idrottsrörelse driftstöd av staten. Utan marknaden skulle de olika föreningarna endast 

leva på egen försäljning och sponsring. Anledningen till stödet är att barn och ungdomar 

ska ägna sig åt idrott och därigenom bygga en god värdegrund genom laganda, 

antirasism, solidaritet och fair-play, ledord som borde betraktas som grundstenar i den 

svenska samhällsmodellen (Svenska Spel, 2003). 

 

Under 2001 blev spel ett omdebatterat ämne genom uppmärksammandet av 

spelberoende och den dubbelmoral i förbudet av marknadsföring kring alkohol då 

reklam för spelsektorn är tillåtet (Binde, 2005). Spelreklam fångar målgruppens 

uppmärksamhet och enligt Binde (2005) bygger all spelreklam kring att alla har chansen 

att vinna. Konsekvensen av detta genererar i att de som spelar uppfattar sina chanser att 

vinna större än vad det egentligen är (Mumpower, 1998). Ett exempel på det är Triss 

slogan Plötsligt händer det. Binde (2005) argumenterar här att chansen finns, dock är 

den en på en miljon. Enligt Binde (2014) finns tidigare studier som indikerar att 

individer med spelmissbruk påverkas negativt av reklam relaterat till spelbranschen. 

Genom tidigare forskning har ett samband identifierats mellan online spel och 

spelmissbruk (Matthews, Farnsworth & Griffiths, 2009; McBride & Derevensky 2009; 

Petry 2006; Wood & Williams 2007). Andelen problemspelare var fyra gånger större 

relaterat till online spel i förhållande till spel utanför Internet (Ladd & Petry, 2002a; 

Wood & Williams 2009). Genom expanderingen har en ökad oro växt fram gällande 

den enskilde individen (Griffiths, 2003; Griffiths et al, 2006; LaBrie, LaPlante, Nelson, 

Schumann & Shaffer, 2007; McBride & Derevensky, 2009; Monaghan, 2009; Petry, 

2006; Smith & Rupp, 2005). Abbott, Binde, Clark, Hodgins, Korn, Pereira och 
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Williams (2015) och Langham, Thorne, Browne, Donaldson, Rose och Rockloff (2016) 

förklarar att spelberoende skadar både individen som spelar, men även närstående och 

samhället i stort. Individen löper stor risk att drabbas av negativa konsekvenser på 

grund av sitt spelande. Sociala relationer, allmänt välbefinnande, personliga finanser 

och yrkeslivet riskerar att hamna i en ond cirkel. 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2017) har reklam relaterat till nätcasino ökat avsevärt 

och likaså spelmissbrukare på den digitala plattformen. Baserat på ökningen av 

destruktivt kundbeteende kan det finnas ett samband mellan reklam och spelmissbruk 

(Folkhälsomyndigheten, 2017; Matthews et al, 2009; McBride & Derevensky 2009; 

Petry 2006; Wood & Williams 2007). Spelreklam kan i stor utsträckning anses oetiskt 

och uppmuntrande till spelande. Speciellt omdebatterat blir ämnet när det vänder sig till 

yngre personer som är över 18 år att börja spela. Annonseringar och exponering i olika 

forum kan dessutom i vissa fall upplevas som vilseledande där freespins och bonusar 

lockar till spel men innebörden av dessa undanhålls för konsumenten. 

 

Hårdare restriktioner för spel har under senare år fått stor uppmärksamhet. Debatten om 

spelreklam fick ännu större utrymme och blev allt mer aktuell efter överenskommelsen i 

Gambellimålet (EG-domstolen, 2003). Domen grundar sig i att staten inte tar någon större 

hänsyn till negativa konsekvenser i samband med spelande, om spelreklam tillåts i stor 

skala i ett land. Med hänvisning till sociala skyddsaspekter kan staten därför inte utestänga 

privata aktörer från marknaden. 

 

1.2 Problemdiskussion  

I Sverige har svenska staten enligt lag monopol på spel om pengar. Under 2011 

representerade online spel 26 procent av den totala spelkonsumtionen jämfört med det 

Europeiska Unionens genomsnitt på åtta procent (Jordahl, 2011). Inom det svenska 

spelmonopolet verkar svenska spelbolag och organisationer som av regeringen eller 

någon statlig myndighet givits tillstånd att anordna spel om pengar (spelmonopolet, 

2017). Trots detta ser vi mer marknadsföring från spelbolag i större utsträckning än 

tidigare (Binde, 2014).  

 

Detta innebär ett tvetydigt ställningstagande då privata aktörer kan verka på den svenska 

marknaden utanför svensk lagstiftning, trots ett existerande monopol. Det råder delade 

meningar kring ett eventuellt införande av licenssystem för online spel, då alla aktörer 

behandlas lika i och med att det kommer krävas ett godkännande från myndigheter att få 
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marknadsföra sig och vara verksamma på den svenska marknaden. Det kan dock 

innebära att det tillkommer striktare konsumentskyddsregler. Vid ett införande av ett 

licenssystem kommer det alltså att ställas högre krav på producenterna, det vill säga 

spelbolagen. I framtiden kan vi gå mot en mer öppen marknad under reglerade former. 

Hur kunderna och dess beteende förändras återstår att se. 

 

Enligt Parment (2015) kan bolag skydda sig från konkurrens genom att hindra 

konkurrenter från att komma åt den egna marknaden. Konkurrensen är då benämnd som 

negativ och någonting företag vill skydda sig från. Det nya licenssystemet för spelbolag 

som ligger som förslag till regeringen ställer högre krav på producenterna. För att ett 

bolag skall tilldelas en licens kommer det krävas att bolaget betalar svensk skatt och att 

man är måttfull i sin marknadsföring. Ett begrepp som stött på kritik, då det saknar en 

tydlig definition (TV4.se, 2017). 

 

Enligt Statens Offentliga Utredningar (2017) återges förslag på en definition av måttfull 

marknadsföring där man menar att måttfull marknadsföring bland annat innebär att 

man: på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna så att de inte 

skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är samt inte förmedla 

intrycket av att deltagande i spel är en lösning på ekonomiska problem. 

- Statens offentliga utredningar (2017, s.730)  

 

En modernisering av dagens regelverk rörande spelbolag och dess marknadsföring är 

enligt Statens Offentliga Utredningar (2017) i allra högsta grad välbehövlig. Den 

tekniska utvecklingen har medfört att förutsättningarna för att elektroniskt förmedla 

speltjänster utan hinder av nationella gränser är nära nog obegränsade, samtidigt som 

möjligheterna för en enskild nation att ingripa mot verksamhet som anordnas utomlands 

är små (Statens Offentliga Utredningar, 2017). Det gränsöverskridande spelet har 

resulterat i att förutsättningarna att upprätthålla en nationell spelmarknad minskat 

väsentligt. 

 

Svenska spelbolag befinner sig idag i ett reklamlandskap i förändring. Den 13 oktober 

2016 tillsatte regeringen en utredning vars uppgift var att kartlägga det förändrade 

reklamlandskapet och föreslå lämpliga åtgärder för ett förbättrat konsumentskydd. 

Utredningen grundar sig i att nya marknadsföringsmetoder och marknadsföringskanaler 

vuxit fram i snabb takt under senare år och privatägda bolag som inte har tillstånd att 

anordna lotteri i Sverige idag har en marknadsandel på cirka 23 procent (Statens 

Offentliga Utredningar, 2017). 
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Marknadsföring av spel kan sägas ha två sidor. Å ena sidan kan reklam för spel hjälpa 

kunderna att göra aktiva och välinformerade val. Å andra sidan ifrågasätts spelreklam 

främst på grund av att den kan befaras leda till ökat spelmissbruk och destruktiva 

beteenden. I och med att kunderna själva bestämmer vilka spelprodukter de vill köpa 

besitter de stor konsumentmakt. Enligt Rytting (2011) har konsumentmakt gradvis 

uppmärksammats allt tydligare i det dagliga arbetet inom service. En ingrediens är den 

ökade förståelsen för nätbaserade tjänster. Kunden kan ta eget initiativ till nätinteraktion 

och genom det i hög grad styra processen. En högre kundmedverkan kan enligt Binde 

(2005) bidra till ett utvecklat och prisvärt produktutbud och gynna konkurrensen bland 

spelbolag på ett positivt sätt.  

 

I den kritik som riktas mot spelreklam finns ofta en underton av att det är förkastligt att 

göra reklam för en produkt som bygger på människors orealistiska förhoppningar om 

rikedom (Binde, 2005). Reklam definieras enligt Magnusson och Forssblad (2009) som 

ett sätt att informera om företaget och dess produkter samt att stödja försäljningen så att 

köparen har nyttig bakgrundsinformation som underlättar säljarens första kontakt. 

 

Statligt ägda och utlandsregistrerade privata spelbolag exponerar sig idag alltmer genom 

TV-reklam och enligt Binde (2017-03-30) förekommer det i snitt två reklamfilmer från 

spelbolag per reklamavbrott. Kanal 5 och TV3 är två kanaler där spelbolag marknadsför 

sig allt mer via. Beroende på om spelbolag är registrerade i Sverige eller inte så lyder de 

under olika lagar gällande marknadsföringen. TV-kanalerna Kanal 5 och TV3 sänder 

från Storbritannien och omfattas av den brittiska lagstiftningen, att sedan sändningen 

riktas in på den svenska marknaden är inte en av parametrarna som lagen tar hänsyn till. 

Dessa TV-bolag kan därför inte ställas till svars för att bryta mot de så kallade 

främjandeförbudet enligt lotterilagens 38:e paragraf (Binde, 2005). TV-reklam kan 

betraktas som en kommersiell användning av masskommunikation, vilket enligt 

Albertsson och Lundqvist (1997) innebär att säljaren vänder sig till ett mycket stort 

antal individer samtidigt i syfte att skapa medvetenhet om produktens existens, påverka 

attityder till varumärket och skapa eller bidra till varumärkeslojalitet. 

 

Binde (2005) argumenterar för att spelbolag utnyttjar kunderna och lägger fokus på 

storvinster i sin exponering. Enligt Stearns och Borna (1995) är spelreklam vilseledande 

på grund av normer. Anledningen beror på att spelbolags marknadsföring bygger på  

människans hopp om rikedom. Utnyttjande av mänskligt hopp är, enligt Stearns och 

Borna (1995), att bolagen marknadsför sig som en lösning på ekonomiska problem. 
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Det går inte bortse från att spelbolags olika exponeringsstrategier kan leda till specifika 

beteendemönster bland kunder. Därför är det av största vikt att det finns ett reglemente 

som styr hur bolagen får exponera sig för att skapa en mer rättvis marknad i sin helhet 

där statligt ägda spelbolag och privatägda spelbolag lyder under samma reglemente, 

vare sig de är registrerade i Sverige eller inte. Utvecklingen är därför att betrakta som 

ohållbar. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att identifiera om statligt ägda spelbolag och privatägda bolag 

inom spelbranschen har en hållbar marknadsföring, trots den markanta skillnaden kring 

förutsättningar och riktlinjer. Således studeras två segment ur en och samma bransch ur 

ett företagsperspektiv. Syftet med denna studie är att genom en analys kunna redogöra 

för marknadsföringens samhällsnytta, attraktion och måttfullhet för att kunna betrakta 

marknadsföringens hållbarhet. 

 

1.4 Forskningsfrågor 
 

- Vad är det som skiljer statligt och privatägda spelbolag åt rörande 

marknadsföring?  

- I vilken utsträckning är spelbolagens marknadsföring att betrakta som hållbar?  

1.5 Definition av fält 

För att besvara vår frågeställning krävs en avgränsning av statligt ägda och privatägda 

spelbolag på den svenska marknaden som två olika dimensioner i en samexisterande 

bransch. Att vi väljer att avgränsa dessa två typer av aktörer beror på dess olika 

förutsättningar gällande marknadsföringsmöjligheter. Således är det inget 

kundperspektiv som studeras utan enbart skillnader mellan Svenska Spel och Betsson 

Group som är de utvalda fallstudiesubjekt denna studie innefattar. 
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2 Metod 
Metodkapitlet syftar till att presentera studiens induktiva utförande som grundat sig i intervjuer 

av relevans inom det berörda området. Studiens empiriska material utgörs av kvalitativ data 

som samlats in via dessa intervjuer och sekundärdata från tidigare studier. Kapitlet redogör 

också för studiens urval och innehåller även ett tolknings- och analysavsnitt och metodkritik 

presenteras löpande. 

 

2.1 Ämnesmotivering 

Anledningen till att det berörda ämnet valts baseras på författarnas intresse för 

marknadsföring och dess framtida utveckling i en alltmer teknologisk samhällsstruktur. 

Marknadsföring är, enligt författarna till denna studie, att betrakta som ett 

samhällsfenomen där sociala interaktioner kan ses som en del av den sociokulturella 

vardag vi individer i samhället stöter på. Då mer av vår vardag och nämnda sociala 

interaktioner sker genom teknologiska forum medför även detta komplikationer för 

såväl bolag som individuella konsumenter. Vad gäller alkohol som produkt har vi i 

Sverige ett tydligt regelverk som sätter upp ramarna för hur produkten får exponeras, 

samt hur den skall distribueras. Hur detta hanteras när produkten inte distribueras 

fysiskt är studien ämnad att besvara. En annan parallell, gentemot reglering och 

marknadsföring av alkohol, vi tidigt belyste i studiens första fas är monopolsituationen 

som råder genom det statligt ägda Systembolaget. Denna situation råder inte på samma 

sätt på spelmarknaden inom Sveriges gränser, då produkten är mer att betrakta som en 

virtuell tjänst. Efter att studien inletts har även ämnet angående monopolsituationen 

blivit ett hett diskuterat ämne, då reglementet kan komma att förändras med en 

spellicens för att försöka komma i bukt med hur spelbolag, statliga och privatägda, skall 

få exponera sina produkter i marknadsföringsmässiga syften. 

 

2.2 Undersökningsmetod 

Undersökningsmetoden som genomförts ligger till grund för det resultat som denna 

studie kommer att presentera. Metoden i sig är av kvalitativ karaktär. Den är att betrakta 

som kvalitativ då den förväntas ge en djupgående förståelse åt läsaren. En kvalitativ 

metod är dessutom enligt Bryman och Bell (2013) att betrakta som mer djupgående än 

en kvantitativ metod då den kvalitativa metoden fokuseras till förståelse för ett fenomen 

genom ord och beskrivningar. Kvantitativ metod är istället övervägande numerisk och 

därmed att betrakta som en statistiskt genomförd studie (Holme & Solvang, 2012). 

Förutsättningarna för att ett fenomen skall anses lämpligt att studera genom en 

kvalitativ metod är att fenomenet är så pass specifikt att det inte enbart går att mätas 

genom siffror och statistik. Med andra ord måste fenomenets frågeställning vara av 

tillräcklig komplex karaktär genom sina unika och specifika egenskaper. Då denna 
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studies fenomen är att betrakta ur ett socialt perspektiv, som tidigare nämnts, är 

marknadsföring genom sin kommunikation och interaktion bättre lämpad att studeras 

från ett kvalitativt perspektiv (Andersen, 1994). Studien är dessutom tänkt att för 

läsaren agera kunskapsbidragande, vilket förutsätter att läsaren ges en tydlig och 

specifik inblick i det fenomen som diskuteras. Således har vi författare tillfört relevanta 

aspekter av detaljerad karaktär vilket innebär att en kvalitativ metod anses som 

nödvändig för studiens utfall. Genom en kvalitativ metod är förhoppningen att på ett 

djupare plan kunna förmedla specifika aspekter som gör studien läsvärd samt 

kunskapsbidragande. Dessa konstaterade aspekter av författarna stöds även av Yin 

(2013), som menar att det utmärkande för en kvalitativ studie är förmågan att täcka ett 

brett område gällande dess sammanhang och förutsättningar samt att läsaren genom 

studiedeltagarnas synsätt får ett fenomen begripligt förklarat för sig. 

 

Vi författare vill betona att vår metod är att betrakta som kvalitativ då den genom 

synpunkter från det empiriska fältet prioriterats högre än statistiska undersökningar. 

Genom att granska bolagen ur ett företagsperspektiv har vi författare fått en inblick i hur 

marknadsföringen praktiseras och genomförs, snarare än vad statistiska utfall av 

bolagens marknadsföring kan redogöra för. 

 

Den komplexa helhetsbild vi författare har som mål att beskriva för att förse läsaren 

med kunskapsbidragande information är även poängterad av Holme och Solvang 

(2012). De menar att den kvalitativa metoden är en styrka för författarna som kan påvisa 

ett fenomen genom beskrivande och underhållande läsning för läsaren, då metoden 

förordar ett fullständigt perspektiv genom deltagarna i studien. 

 

Fenomenet som studerats är att betrakta som en del av vår vardag som människor 

ständigt kommer i kontakt med, både medvetet såväl omedvetet. Det förekommer i 

sociala sammanhang och är därför att betrakta som en naturlig del av vår vardag. 

Alvesson och Sköldberg (2008), beskriver att vid just naturliga fenomen förekommande 

i sociala sammanhang är en kvalitativ metod att föredra då författaren förväntas förklara 

för läsaren hur fenomenet skall tolkas utifrån de deltagande subjekten i studien.  

 

Det empiriska materialet i denna studie utgörs därför av två fallstudiesubjekt som får 

utgöra en representation av den bransch som fältet avgränsats till, det vill säga 

spelbolagsbranschen. Denna studie, genom sina studiesubjekt i form av plural, är därför 

att betrakta som en komparativ fallstudie som har avsikt att upplysa läsaren om mönster, 
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såväl olikheter. Studier som har flera subjekt i avsikt att jämföra empiriska material för 

komparativa syften benämner Yan (2011) som fallstudier. Olsson och Sörensens (2011) 

definition av en fallstudie är undersökningar som förs på en eller flera individer, 

organisationer eller grupper. Vi författare hävdar att branschen som studerats är en 

grupp, medan de bolag vi studerat bör betraktas som gruppens population och därmed 

individer av gruppen. Således är inte bolagen att betrakta som organisationer utan som 

vinstdrivande bolag enligt en fastställd definition enligt Bolagsverket (2012). 

Naturligtvis hade det ur en optimal synvinkel varit bäst att granska samtliga spelbolag 

som existerar på den svenska marknaden för att öka tillförlitligheten i studien, men då 

branschen ständigt expanderas fann vi inte utrymme i tid för en sådan studie. 

 

2.3 Induktion och deduktion 

Markanta skillnader har beskrivits genom åren hur angreppssätt för en studie kan se ut. 

De två huvudsakliga vägskälen som diskuterats är induktion respektive deduktion. 

Dessa två studiegenomförande av olika karaktär ger verktygen för hur ett fenomen skall 

studeras och var utgångspunkten för studien bör placeras, i teorin eller på det empiriska 

fältet (Bryman & Bell, 2013).  

 

Hartman (2004) förklarar induktion som en analys av insamlat material. Det insamlade 

materialet frambringar en teori utan att ta hjälp av teorier. Med induktion är det ett 

omvänt scenario jämfört med deduktion som ligger till grund för utformningen. Den 

faktiska verklighetens empiri samlas in genom intervjuer och/eller data från tidigare 

studier, så kallad sekundärdata. Detta empiriska material används sedan för att styrkas 

eller förkastas genom teoretiska begrepp (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den insamlade 

datan styrs således till hypoteser via teoretiska begrepp. Bryman och Bell (2013) 

argumenterar för att det är en svårighet för forskare att genomföra ett rent deduktivt- 

eller induktivt angreppsätt. Anledningen till det är att deduktiva forskare förlitar sig till 

teori och induktiva forskare till det empiriska fältet (Bryman & Bell, 2013). Detta 

skapar svårigheter då det krävs en balans av både teori och empiri i vetenskapliga 

studier. 

 

De specifikt utmärkande dragen för en deduktion är dess utgångspunkt som har sin 

grund i teoretiska sammanhang på det specifikt studerade fenomenet. Dessa teorier 

testas sedan mot den faktiska verkligheten för att ge utslag huruvida sanningsenligt och 

verklighetsförankrat fenomenen är (Bryman & Bell, 2013). Sambandet mellan 

hypoteser och empiri bör i detta scenario stå i fokus för studiens utgång. Det är med 
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andra ord en ansats av subjektiv karaktär, där teorierna kan ses som en begränsning för 

studien. Orörda aspekter inom fenomenet förblir därmed orörda, vilket innebär att vårt 

syfte, som är att vara kunskapsbidragande för läsaren, skulle kunna komprimeras. 

 

Denna studie är ämnad att vara grundad i den empiriska verkligheten på det avgränsade 

fältet. Avsikten från vår sida är att påvisa studiens induktiva karaktär på en djupgående 

nivå med ett brett perspektiv för att inte utesluta aspekter från fältet. Genom detta sätt 

finns möjligheten att nya perspektiv och synsätt kan uppdagas, vilket kan ligga till 

grund för framtida forskning. Vi författare framhåller gärna att dimensionerna och 

kategoriseringarna som utgör strukturen i denna studie är identifierade efter intervjuer 

med fältets aktörer och insamlad sekundärdata. Förkunskap för utformning av 

semistrukturerade intervjuer kommer från både informanter samt från teorin. Där har vi 

författare funnit inspiration till att avgränsa det empiriska fältet. Denna teori är att 

betrakta enbart som förkunskap. 

 

Denna typ av förkunskap är dock inte att förväxla med att vi som författare valt en 

deduktiv ansats. Det är enbart en nödvändig förkunskap för att vi författare skulle lyckas 

fokusera ett specifikt fenomen inom ämnets och fältets ramar. Detta arbete menar vi 

författare är utav respekt för fältets storlek, samt gentemot våra respondenter. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

2.4.1 Urval 

Gällande urval har det tillämpats en strategi för att lyckas få stor kvalitativ kunskap 

inom området. Den empiriska delen består av fältets aktörer som på något sätt besitter 

befogenheter att begränsa, respektive kontrollera rådande marknadssituation. Därmed är 

inte urvalet att på något sätt att betrakta som slumpmässigt utan som strategiskt urval. 

Det strategiska urvalet är enligt Patton (2002) och Gray (2014) en bedömningsfråga för 

författaren att ta ställning till, vem eller vilka som kan tillföra relevans för den specifika 

studie som genomförs. Vidare menar Patton (2002) och Gray (2014) att respondenter 

och informanter måste bedömas tillräckligt sakkunniga och intressanta för läsaren för att 

ge författarna möjligheten att besvara frågeställningen.  

 

Merriam (1994) väljer att benämna kunskapsnivåerna bland respondenter och 

informanter som kriterier, vilket mynnar ut i det som benämns som kriterierelaterat 

urval. De kriterier vi författare har uppfattat på fältet innebär dels begränsningar av 

marknaden i form av juridiska regulationer som statliga myndigheter har befogenhet till. 
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Synsättet de statliga myndigheterna besitter med sin objektivitet, i form av sin roll som 

granskande organ, kan framstå som ensidigt. Detta motiveras med att de följer ett strikt 

ramverk under lagstadgande åtgärder. 

 

Till de statliga kontrollerande organen har vi författare identifierat Lotteriinspektionen, 

som har befogenhet att kontrollera och regulera de statliga svenska bolagen. De ser till 

att spel via statliga bolag följer de uppsatta lagar som fastställts av regeringen. Utöver 

Lotteriinspektionen identifierades även Konsumentverket som har liknande 

granskningssyften som Lotteriinspektionen, men vars uppdrag egentligen limiteras till 

skyddande av konsumenter från företag. Bland deras uppgifter ingår bland annat att 

kontrollera att marknadsföring av företag följs enligt riktlinjer och lagstadgar. 

 

För att bidra med essentiell information har även en intervju med Per Binde genomförts. 

Binde är docent och forskare inom området spel och missbruk vid Göteborgs 

Universitet. Han har genomfört mängder av studier som lett till flertalet publikationer. 

Genom Bindes kunskap tillför vi författare en relevans till studien på ett djupare plan, 

då Binde effektivt varit insatt i spelbranschen under de senaste 15 åren.  

 

Elin Häggeborn arbetar som jurist på Konsumentverket. Hennes kunskaper har vi också 

i denna studie fått ta del av. Främst gällande det nya licenssystemet som ligger på 

förslag att implementeras. 

 

Vidare togs även kontakt med Sara Näselius. Hon har tjänsten som handläggare på 

Lotteriinspektionen. Lotteriinspektionen besitter ett kvalitetsgranskande ansvar för att 

just kontrollera att spel av slumpmässig karaktär appliceras korrekt bland 

spelorganisationerna. För att genomföra en fallstudie, där det komparativa fokuset ligger 

på de markanta skillnader som existerar i marknadsföring mellan statliga och privatägda 

spelbolag, behövs även empiriskt underlag från dessa två subjekt.  

 

Genom effektiv datainsamling från dessa informanter anser vi författare oss besitta ett 

tydligt empiriskt ramverk där vi identifierat fältets aktörer, samt strategiskt identifierat 

respondenter för att tillföra validitet till studien. 

 

För att dessutom kunna genomföra en komparativ fallstudie behövdes representanter 

från de olika segment vi i denna studie valt att behandla. Två olika organisationer har 

identifierats och därmed även kontaktats. Svenska Spel representerar den statliga 
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parametern medan Betsson Group är den offentliga representanten. Avsaknaden från 

fler aktörer av privat karaktär är något vi författare uppmärksammat och väljer att 

poängtera. Totalt har vi författare varit i kontakt med nio stycken olika privata aktörer 

varav Betsson Group var det enda som var samarbetsvilligt till genomförande av 

intervju. Anledningarna till att vi författare inte fick den formella access som vi ansåg 

nödvändig, har varierat. Främst har vi mottagit motiveringar som berör tidsbrist från 

bolagens sida. Vi författare tror dock att den nyligen presenterade utredningen kan ha 

bidragit till svårigheterna med formell access i genomförandet av denna studie. 

 

Nedan följer en lista över de informanter som bidragit till studiens genomförande:  

- Per Binde, Docent, Göteborgs Universitet (telefonintervju, 2017-03-30)  

- Elin Häggeborn, Jurist, Konsumentverket (telefonintervju, 2017-04-04)  

- Sara Näselius, Handläggare, Lotteriinspektionen (telefonintervju, 2017-04-06)  

 

Dessa tre personer är att betrakta som informanter genom sin kunskap inom området. 

De har för oss författare ritat upp riktlinjer för hur marknaden kontrolleras idag genom 

restriktioner. Således har de bidragit till denna studie genom att informera oss författare 

om fältets empiriska komplexitet genom öppna frågeställningar och diskussion. 

 

De responderande fallstudiesubjekten är även de listade nedan:  

- Palle Svensson, Kommunikationsansvarig, Svenska Spel (telefonintervju, 2017-

04-06, samt 2017-05-08)  

- Joakim Jörlander, Global Sponsorship Manager, Betsson Group (telefonintervju, 

2017-04-27, samt 2017-05-12)  

 

Vi väljer att benämna de två fallstudiesubjekten som respondenter, då dessa intervjuer 

har varit mer specifika inom avgränsade områden. Här har vi författare utgått från ett 

mer semistrukturerat intervjubatteri utifrån de angivna kategorierna på det empiriska 

fältet. De två respondenterna har dessutom kontaktats två gånger för ifyllnad och 

komplettering av den empiriska datan för att vi ska kunna analysera och tolka den 

empiriska datan inom det område denna studie har som syfte att besvara. 

 

2.4.2 Intervjumetod 

Som tidigare nämnts har det förekommit två olika typer av intervjuer. Med informanterna 

har intervjuerna varit av mer öppen karaktär utan strukturerade frågeställningar. Således har 

vi egentligen inte ställt frågor till informanterna utan snarare bett dem att förklara 
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sammanhanget av spel och marknadsföring enligt de riktlinjer som praktiseras idag, 

samt vad som kan inträffa i framtiden. 

 

Samtliga intervjuer har genomförts via telefon. Att dessa gjordes via telefon baseras på 

tidsramen för studien. Naturligtvis varit hade det varit mest optimalt att träffa dessa 

personer i person, men med fem olika informanter och respondenter på fyra olika platser 

runtom i landet visade det sig vara omöjligt att planera in. Detta i kombination med att 

intervjuer har flyttats under studiens gång resulterade i att vi författare istället tog 

beslutet att genomföra intervjuerna via telefon. Svar över telefon är att föredra framför 

mailkonversation då informanten besitter bättre förutsättningar att utveckla svaren. 

(Bryman & Bell, 2013).  

 

Denna studies intervjuer med respondenterna, det vill säga fallstudiesubjekten, har varit 

av semistrukturerad karaktär med fokus att få svar på frågor som vi författare ansåg vara 

av relevans. Att intervjuerna innehöll öppna frågor med semistrukturerad karaktär 

hänvisas till fältets komplexitet, med respekt för att inte missa eventuellt viktiga 

aspekter för studien. Fallstudiesubjekten kontaktades tidigt i processen av insamling av 

empiriskt material för att bättre kunna skapa en förståelse för hur pass komplex fältets 

aktörer ansåg frågeställningen var att besvara utifrån de angivna kategorierna som 

identifierats. 

 

2.4.3 Databearbetning 

I denna uppsats med en kvalitativ inriktning har tolkning varit centralt i processen för 

att uppnå ett resultat. Vi författare har tolkat svaren från våra respondenter och 

informanter på ett sätt, medan andra författare som ställt samma frågor med samma 

avsikt eventuellt hade kunnat tolka svaren annorlunda. Det är med andra ord inte enbart 

hur svaren som informanter och respondenter förser författaren med som leder till ett 

resultat. Det innebär att resultatet kan skifta i nyanser baserat på författarens tolkning av 

svaren. På samma sätt innebär det att även informantens svar kan skifta i nyansering 

beroende på hur frågorna till denna ställs (Ödman, 2010). Denna tolkningsproblematik 

innebär att en kvalitativ studie aldrig kan vara fullständigt objektiv, eftersom tolkningen 

ligger i betraktarens öga (Bryman & Bell, 2013). 

 

Hermeneutik är ett redskap författare kan använda sig av för att komma så nära en 

objektivitet som möjligt. Läran baseras på tre enkla steg i form av att tolka, förstå och 

förmedla vidare budskap (Fejes & Thornberg, 2015). För att uppnå detta krävs att 
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författaren framhäver vad respondenten har att framföra i största möjliga mån. Detta för att 

lämna så lite som möjligt öppet för tolkning åt författaren själv. Detta görs mest effektivt 

genom att låta intervjusubjektet tala fritt under intervjun utan ett tydligt ramverk som kan 

begränsa dennes information som kan vara av relevans för studien. Bryman och Bell (2013) 

framställer hermeneutik som en central utgångspunkt för författarens förmåga att kunna 

bibehålla en objektivitet vid kvalitativa studier. De hänvisar till att försöka se fenomenet 

genom intervjusubjektets egna ögon. Att förmedla intervjusubjektets perspektiv av 

fenomenet fordrar intensivt arbete av författarens utformning och struktur gällande 

intervjutillfälle. 

 

2.4.4 Analysmetod 

I vår studie har vi valt att använda oss av en Triple Bottom Line-modell för att analysera 

i vilken utsträckning marknadsföring betraktas som hållbar. Triple Bottom Line (TBL) 

kan jämföras med begreppet CSR. Hållbarhet kan ses som en känslig balans mellan 

miljö, ekonomi och samhälle (Fricker, 1998). Dessa dimensioner utgör de tre faktorer 

som återfinns i TBL. Hall och Slaper (2011) argumenterar för att innan analysmodellens 

framväxt kämpade miljöforskare med att identifiera ett ramverk för att skapa struktur 

för hållbarhetsredovisning.  

 

Vi har valt att tillämpa tre egna dimensioner som vi 

identifierat genom vår empiriska datainsamling: Måttfull 

marknadsföring, Samhällsnytta och Attraktivitet. I 

genomförandet av analysen tilldelas våra 

fallstudiesubjekt ett genomsnittspoäng i en sjusiffrig 

skala för varje enskild dimension utifrån hur väl deras 

marknadsföringsstrategier behandlar dessa faktorer (se figur 1).  

 

Trots det numeriska poängsystemet vill vi ytterligare en gång argumentera för att vår 

studie är av kvalitativ karaktär och inte innefattar en statistisk analys. Statistik är enligt 

SAOB (1989) insamling, klassificering och analys av numeriska material. De poäng vi 

urskiljer i vår analys har inte att göra med det faktum att två är dubbelt så stort som ett. 

Anledning att vi valt att poängsätta från 0-7 beror på att ett bokstavssystem från A-G 

inte skulle kunna omvärderas till ett genomsnitt då varje dimension innehåller flera 

områden. Eftersom vi har fler än två parametrar inom de tre dimensionerna innebär 

detta att vi inte skulle kunna få ut exempelvis ett AB betyg. Därav måste poängsystemet 

benämnas med siffror där den genomsnittliga poängen för en dimension måste uppnå 

till 60 procent det vill säga 4,2 poäng för att betraktas som en hållbar dimension. 

Figur 1 
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Då studien ämnade att grundas induktivt med en kvalitativ ansats står vi författare som 

tolkare av den empiriska data, samt de poängsystem som tillämpas för utvärdering ur ett 

hållbarhetsmässigt perspektiv. Denna data berör fallstudiesubjektens empiriska 

förhållningssätt till de olika kategorier vi identifierat genom  våra informanter. Dock 

kan vissa av dessa dimensioner och kategorier anses vara av större vikt och därmed 

kanske bör prioriteras som av högre värde och relevans i studiens analysmodell. Vi 

författare menar dock att samtliga dimensioner och kategorier bör värderas lika, baserat 

på att hållbarheten utgörs av att flertalet av dimensionerna och kategorierna bör uppfylla 

vissa kriterier för att anses som hållbara. Således behövs den genomsnittliga poängen 

inom varje dimension uppnå en procentsats på 60 procent, i vårt fall 4,2 poäng. Ingen 

kedja är nämligen starkare än sin svagaste länk. Med detta sagt anser vi författare dock 

att spelbolag måste få besitta rätten att prioritera vissa kategorier högre än andra inom 

de olika dimensionerna. Därav implementeringen av en genomsnittlig poäng. Således är 

det möjligt för fallstudiesubjekten att inte ha någon förekommande aktivitet inom en 

kategori och ändå klassas som hållbar om de övriga kategorierna uppnår en summa som 

överstiger 4,2 i den genomsnittliga poängskalan. Detta kan diskuteras inom ämnet 

måttfull marknadsföring där riktlinjerna är uppsatta efter ett tydligt ramverk. Om då 

ingen aktivitet förekommit hade bolaget per automatik uppmärksammats genom 

antingen Lotteriinspektionen eller Konsumentverket.  

 

Poängsystemet har utformats enligt följande kriterier och implementerats i modellen 

baserat på tolkning av den empiriska datan i förhållande till teoretiska begrepp och yttre 

aktörers riktlinjer: 

 

0 poäng: Ingen aktivitet förekommer från bolagets sida.  

1 poäng: minimal aktivitet förekommer. 

2 poäng: aktiviteten är underkänd för att betraktas som hållbar. 

3 poäng: aktiviteten är otillräcklig men under utveckling.  

4 poäng: Aktiviteten är acceptabel, men inte hållbar.  

5 poäng: Aktiviteten är godkänd och hållbar.  

6 poäng: Aktiviteten är väl utvecklad och hållbar.  

7 poäng: Maximal hållbar aktivitet förekommer.  
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2.5 Forskningsprocess 

Studien inleddes med införskaffande av förkunskap inom det angivna fältets ramar. Där 

kom vi författare över publikationer med namnet Binde. Efter inläsning av Bindes 

material, togs beslutet att komma i kontakt med honom, då han genom sin 

expertiskunskap kunde agera informant till oss författare om det empiriska fältets 

komplexitet. Binde uppdagade då för oss att fältet varit under inspektion av Statens 

Offentliga Utredningar rörande det monopol som existerar. Denna utredning har vi 

inkluderat i studien i form av empirisk sekundärdata. Det nya licensförslaget som 

presenterats för regeringen ger även inblick i hur marknadsföringen bör bedrivas inom 

sektorn och vilka restriktioner detta medför. Denna sekundärdata stod för utformningen 

av en dimension vi valt att benämna vid det namn som anges i licenssystemförslaget, 

nämligen Måttfull marknadsföring. Vid ytterligare förklarande av fältet redogjorde 

Binde för oss författare att fältet består även av yttre aktörer. Dessa yttre aktörer har 

som syfte att kontrollera och skapa restriktioner vad gäller marknadsföring av spel på 

den svenska marknaden. De går under namnen Lotteriinspektionen och 

Konsumentverket. I studien är de omnämnda som informanter, då de med sin kunskap 

förklarat i detalj hur det praktiska arbetet för dessa aktörer ser ut. 

 

Kunskapen om att Svenska Spel besitter ett monopol på den svenska marknaden innebar 

att vi författare tidigt kom till insikt om att vi måste komma i kontakt med någon 

respondent ifrån bolaget. Därför togs en tidig kontakt med Svenska Spel, då vi ville 

etablera en bra relation för de kommande telefonintervjuerna. För att påvisa studiens 

induktiva karaktär var det nödvändigt för oss författare att först skapa oss en förkunskap 

inom fältet för att kunna låta fallstudiesubjekten agera respondenter och inte 

informanter. Således kunde vi författare strukturera upp jämförbara kategorier som vi 

sökte svar på inom de angivna dimensionerna och därmed behålla en kvalitativ metod 

trots två subjekt som jämförs i en fallstudie.  

 

Därefter var utmaningen vi författare möttes av teoriinsamlande. Genom intervjuerna 

besatt vi författare kriterier för ett relevant teoretiskt ramverk att identifiera. Detta 

ramverk kompletterar empirin för möjliggörandet av studiens analys som ligger till 

grund för slutsatser. Där ställde vi den insamlade empirin i relation mot det teoretiska 

ramverket för att kunna bedöma det praktiska arbetet i en analys som baseras på poäng. 
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2.6  Disposition  
 

I kommande tre kapitel presenteras endast empiri och teori i relation till varandra. Vår 

empiri består av både primär- och sekundärdata och teori från tidigare studier och 

litteratur. För att kunna urskilja de olika delarna i varje kapitel har vi valt att skapa en 

konsekvent rubriksättning med tillhörande underrubriker för att leda läsaren fram till vår 

analys och slutsats.  

 

Det tredje kapitlet i studien benämner vi Samhället i fokus. Där presenteras de två 

fallstudiesubjekten utifrån hur deras varumärke exponeras i samhället för en positiv 

association hos kunden. Kapitel fyra har vi valt att benämna Attraktivitet där vi 

presenterar hur fallstudiesubjekten skapar ett attraktivt varumärke och produkt genom 

sin kommunikation. Kapitel fem går under namnet Måttfull marknadsföring. Här får 

läsaren ta del av det nya licenssystem som presenterats för regeringen under våren 2017. 

Detta system berör marknadsföringen genom begreppet Måttfull marknadsföring. De 

underrubriker som presenteras berör de sex definitioner som utgör begreppet gällande 

aktörers rörelse på den svenska spelmarknaden.  

 

Därefter följer ett diskussions- och analyskapitel. I diskussionen berörs det skillnader 

som under studien uppmärksammats av våra fallstudiesubjekt. Analysmodellen 

förklaras i detalj för läsaren och de empiriska materialet appliceras i modellen, för att 

kunna bedöma spelbolagens marknadsföringsmässiga hållbarhet. Således appliceras 

varje fallstudiesubjekt enskilt i modellen vilket resulterar i två separata modeller. Dessa 

modeller ställs emot varandra för att läsaren konkret skall kunna utläsa de skillnader 

denna studie har som syfte att förklara. Trots denna form av data rörande modeller och 

diagram vill vi författare ändå påpeka att denna studie är att betrakta som kvalitativ, då 

dessa modeller och diagram endast används som ett visuellt verktyg för att konkret 

kunna påvisa skillnader.  

 

Slutligen presenteras vår slutsats. Detta kapitel är att betrakta som en sammanfattande 

avslutning med fokus på studiens utgångspunkt med syfte och frågeställning. 
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3  Samhället i fokus 
Följande kapitel fokuserar på marknadsföringen av varumärkenas identitet. 

Fallstudiesubjektens marknadsföringsstrategier kan ses som ett samhällsfenomen baserat på 

interaktion med samhällets struktur och population. Utmärkande restriktioner, skillnader 

mellan subjekten, samt relationen till samhället rörande folkhälsan berörs. Underrubriceringen 

har identifierats av fältets aktörer som byggstenar för en god varumärkesidentitet. 
 

 

Ansvarsfull reklam har fått allt större uppmärksamhet på den europeiska marknaden och 

blivit en stor och viktig del av spelbolags image då man fått en ökad förståelse för 

betydelsen av företagens sociala ansvar. Spelföretag har också blivit mer medvetna om 

de potentiella skador som deras tjänster kan ge samt hur dessa kan förebyggas (Binde, 

2014). Socialt ansvar är ett svårdefinierat begrepp som speglats genom den teoretiska 

utvecklingen sedan 50-talet (Sebhatu Petros, 2010; Carroll, 1999; Carroll, 1979). Under 

60-talet uttalade Keith Davis en definition av CSR som menade att det sociala ansvaret 

uppstår när ett bolags ledning fattar beslut utan ekonomiska motiv (Carroll, 1999; 

Carroll, 1979).  

 

Enligt Svensson (2017-05-08) vill Svenska Spel satsa på svensk idrott i utbildningssyfte 

för barn och ungdomar med målet att främja en god värdegrund. Anledningen till detta 

betonar Svensson är att Svenska Spel som statlig aktör högt värderar att alla barn och 

ungdomar ska ha möjligheten att utöva idrott. Även Jörlander (2017-05-12) betonar 

Betsson Groups värdegrund för en främjad idrottskultur.  

 

Varumärkesskapande är en process som tidigare infördes av organisationers chefsposter 

(Aaker, 1996; Harris & de Chernatony, 2001; Kapferer, 2008) medan intressenter 

genomgick observation av införandet. Senare forskning föreslår varumärken som 

dynamiska sociala processer och branding som ett kulturellt fenomen (Merz, He & 

Vargo, 2009). Chefer, anställda, konsumenter och intressenter är agenter som samverkar 

genom varumärken. Där presenteras enligt Vallaster och Von Wallpach (2013) 

handlingar för att forma varumärkesbetydelse och värderingar som skapar 

varumärkesidentitet. 

 

3.1  Föreningslivet som skyltfönster 
Föreningsliv är en viktig hörnsten i vårt svenska samhällssystem i form av fostran 

gällande värderingar av framförallt den yngre generationen (Svensson, 2017-05-08). 

Ofta går detta hand i hand med idrott, då idrotten lämpar sig som en bra plattform för 

yngre att just lära sig sunda värderingar. Dock är det viktigt att förstå att stödjande av 



  
 

19 

föreningsliv inte klassas som välgörenhet då Nationalencyklopedin (2017) definierar 

välgörenhet som en osjälvisk handling för att hjälpa folk i nöd.  

 

Svenska Spel har ett löpande projekt, Gräsroten med syftet att ge driftstöd till den 

svenska idrottsrörelsen och varje år fördelas 50 miljoner kronor till ungdomsidrotten 

och föreningslivet. Hur stor summa varje förening får väljer Svenska Spels kunder 

genom att aktivt välja tre föreningar de stödjer i samband med sitt spelande (Svenska 

Spel, 2017). Ju aktivare spelande, desto större tjänst gör du för din utvalda förening. 

 

Syftet med att stödja de ideella föreningarna är att skapa möjligheter för att bygga en 

god värdegrund för barn och ungdomar (Svenska Spel, 2003). Genom deltagande i 

dessa föreningar bildas kamratskap mellan barn och ungdomar. Kamratskap bidrar 

enligt Myklestad, RØjsamb och Trambs (2010) med socialt stöd och främjar välmående 

och förebygger psykisk ohälsa. Detta stöds även av Trainor, Delfabbo, Anderson, & 

Winefield (2010).  

 

Utöver Gräsroten förklarar Svensson (2017-05-08) att de arbetar för bredden inom 

svensk idrott generellt. De har genom åren etablerat goda relationer med 

RiksidrottsFörbundet som i sin tur möjliggjort och sett till att de ekonomiska summor 

som inbringas i form av överskott kan placeras inom de idrotter där pengarna gör störst 

nytta. 

 

Även Betsson Group stödjer föreningslivet. Dock inte på samma sätt som Svenska Spel 

eller med samma kontinuitet. Till skillnad från Svenska Spels Gräsroten som fortlöper, 

väljer man istället på Betsson Group att göra insatser med kortare tidsbegränsning. 

Dessa insatser sker ofta som projekt tillsammans med föreningar, där oftast föreningen 

själv är initiativtagare medan Betsson Group kan bistå med ekonomiska resurser om 

ändamålet med projektet är gott nog. Enligt Jörlander (2017-05-12) arbetar Betsson 

Group med att förbättra och förfina supporterkulturen inom ishockey. Detta har 

möjliggjorts genom sponsringen av SHL. Man för därför en aktiv dialog med 

supporterklubbarna som i sin tur arbetar med olika projekt för att främja en positiv 

supporterkultur. Han betonar även att det finns mycket utvecklingspotential gällande 

främjandet av föreningsliv. Jörlander vill vara noga med att poängtera att idrotten är en 

bra plattform för att lära sig sunda värderingar, men det bör per automatik inte innebära 

att föreningsliv skall innefatta ett aktivt idrottsutövande.  
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3.2  En osjälvisk handling 

Hjälpmedel i form av välgörenhetsgalor och stödorganisationer är numer ett globalt 

fenomen. Det beskrivs som en osjälvisk handling för att hjälpa andra i nöd som har det 

sämre ställt eller forskning inom sjukvård (Nationalencyklopedin, 2017). Shaikh och 

McLarney (2005) argumenterar för att det finns fyra huvudområden inom välgörenhet, 

nämligen utveckling av välfärd, utbildningssyfte, religiösa föreningar och initiativ som 

är fördelaktiga för samhället.  

 

Svensson (2017-05-08) förklarar att de väljer att lägga sitt överskott på idrott istället för 

att hjälpa välgörenhetsorganisationer. Ett arbete man aktivt valt att ta ställning till då 

Svenska Spel försöker att skapa en kontinuitet i allt man företar sig. Välgörenhetsgalor 

är därför inte tillräckligt frekvent förekommande då det är mer av en insats med kort 

datum snarare än ett långvarigt projekt. Han förklarar vidare att alla inte kan göra allt 

och således bör man som företag nischa sig mot välgörande ändamål anpassade efter 

segmenterade målgrupper. Svenska Spel besitter i sitt produktutbud en naturlig koppling 

till spel, vilket även deras välgörande aktioner bör spegla för att på så sätt identifiera sig 

med sina kunder. Hibbert och Horne (1996) argumenterar för tre motivationsfaktorer för 

bidragande till välgörenhet: ökad självkänsla, offentligt erkännande och tillfredställelsen 

i att uttrycka sin tacksamhet för sitt eget välmående.  

 

Även Jörlander (2017-05-12) förklarar att Betsson Group inte arbetar med välgörenhet i 

nuläget, dock betonar han att det förekommit specifika projekt, där man varit medaktör 

till olika typer av välgörenhetsgalor, men aldrig själv stått som organisatör eller värd för 

dessa galor. Detta är dock något som Jörlander och hans kollegor på Betsson Group 

börjar titta alltmer på. Han förklarar detta som att man ständigt söker nya vägar att gå 

för att bidra till att Betsson Group bör associeras med sunda värderingar bland sina 

konsumenter, för att på så vis kunna erbjuda konsumenterna att spela hos dem då de har 

förmågan att ge tillbaka till samhället, just tack vare sina kunder. 

 

3.3  Goda relationer 

Samarbeten är en viktig del i Svenska Spels organisation. Svensson (2017-05-08) 

förklarar att de har etablerat olika samarbeten för att främja den svenska idrotten. 

Lindenfors (2011) definierar samarbete som en samverkan mellan enheter till ömsesidig 

nytta för någon sorts enhet. Samarbetet med RiksidrottsFörbundet går ut på att barn och 

ungdomar ska aktivera sig, medan Tipselit utbildar goda och rättvisa ledare. Svensson 
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(2017-05-08) betonar att allt samarbete sker via nationella idrottsförbund och att bolaget 

har en hel avdelning som ansvarar för att skapa och bibehålla långvariga relationer. 

 

Enligt Reuer (2004) är samarbete nyckeln till framgång. Likt Reuer (2004) 

argumenterar Todeva (2006) kring hur nätverk och samarbete mellan organisationer är 

betydande för utveckling. 

 

Svensson (2017-05-08) betonar vikten av samarbeten för statliga organ och 

representanter i olika forum. Alla samarbeten bör genomsyras av staten likt en röd tråd. 

Som statlig representant är man därför noga med vilka man väljer att samarbeta med då 

man genom sin roll besitter ett ansvar genom förtroende. Eftersom man är statens 

representant på spelmarknaden representerar man inte bara sig själv utan naturligtvis 

även staten. Svenska Spel kan därför inte ”favorisera” särskilda intressen utan måste 

motivera de samarbeten man väljer att ingå med andra motiv än ekonomiska. Jörlander 

(2017-05-12) nämner att samarbeten förekommer i perioder för Betsson Group. Då 

främst vid särskilda uppmärksammade event. För att nämna ett har Betsson Group bland 

annat haft samarbete med Musikhjälpen, där de bidrog till insamlingen genom ett flertal 

aktioner. Dessa typer av samarbeten motiverar Jörlander inte som ekonomiska utan som 

legitimerande för en positiv uppfattning av företagets image. 

 

3.4 Missbruksförebyggande åtgärder 

En kund som drivs till missbruk, kommer förr eller senare sluta vara en spelande kund. 

- Jörlander, Global Sponsorship Manager, Betsson Group (2017-04-27) 

-  

3.4.1 Problematiken 

Spelmissbruk är en vanlig form av missbruk världen över. En person med missbruk 

argumenterar William, Volberg och Stevens (2012) är en individ med bristande kontroll 

gällande spelets omfattning i pengar och ett beteende som resulterar i negativa 

konsekvenser. Dessa konsekvenser drabbar inte bara den enskilde spelaren utan även 

personer i dess omgivning eller samhället i stort (William et al, 2012). Det finns olika 

konsekvenser som missbruket medför. Ekonomiska konsekvenser kan exempelvis vara 

skuldsättning då inkomsten går till spelkostnader. Ur de sociala aspekterna kan 

missbruket resultera i skilsmässa, våld och kriminalitet (FHI, 2010; Rönnberg, Volberg, 

Abbott, Moore, Andrén, Munck, Jonsson, Nilsson, & Svensson, 2000). 
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Missbruk kan även ses ur ett genusperspektiv. Enligt Chalmers och Willoughby (2006) 

beror skillnader på att män generellt spelar mer än kvinnor och för högre insatser och 

det argumenterar även Wardle, Moody, Spence, Orford, Volberg, Jotangia, Griffiths, 

Hussey och Dobbie (2011) för. Trots generaliseringen är spelproblematiken lika stor när 

en jämförelse mellan män och kvinnor gjorts hos spelare med ett grovt missbruk 

(Svensson & Romild, 2014). När spelmissbruket utvecklas är väldigt individuellt 

(Palmgren & Flemming, 2017) och enligt observerade mönster finns det indikationer på 

att den kvinnliga spelaren utvecklar spelproblem senare i livet och fastnar snabbare än 

män (Ladd & Petry, 2002b; Tavares, Zilberman, Beites & Gentil, 2001). 

 

Binde (2017-03-30) argumenterar för att spelmissbruk framträder av flera olika orsaker 

och inte enbart beror på marknadsföring. Andra aspekter så som sociala sammanhang, 

genetik och psykologi spelar en stor roll för missbruksproblematiken (Binde, 2017-03-

30). 

 

3.4.2 Förebyggande arbete 

Kampen att motverka missbruk bearbetats från olika håll. Enligt Folkhälsoinstitutet (2016) 

finns det olika faktorer som kan öka respektive minska missbruk och kallar dessa, risk- och 

skyddsfaktorer. Faktorerna omfattar individuella egenskaper, sociala nätverk och samhället 

i stort. Att förebygga missbruk betonar Svensson (2017-05-08) som en viktig del för att 

upprätta ett hållbart spelande. Enligt Svensson arbetar de med olika 

kommunikationskampanjer för att motverka missbruk bland sina kunder.  

 

Messerlian och Derevensky (2007) argumenterar för att reklamkampanjer där missbruket 

och dess konsekvenser framhävs är ett funktionellt sätt att förebygga missbruk. Vidare 

förklarar Svensson (2017-05-08) att Svenska Spel har implementerat verktyg för att spelare 

ska kunna kontrollera sitt spelande. Dessa verktyg benämns Spelvanor, Veckobudget, 

Spelgränser Vegas, Spelpaus och Spelhistorik med syftet att ge en översikt över kundens 

spelmönster. Likt Svenska Spel arbetar även Betsson Group med liknande verktyg för att 

hjälpa sina kunder att spela under kontrollerade former och förebygga problem (Jörlander, 

2017-05-12). 

 

3.5 Ingen elitidrott utan sponsring 

Sponsring är en avgift som betalas till en organisation i utbyte mot tillgång till 

exploaterbara möjligheter i samband med organisationens verksamhet (Stotlar, 2001). 
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Som tidigare presenterats är det tydligt att Svenska Spel bidrar till den svenska idrotten. 

Även sponsring är en del det statliga spelbolaget försöker att vara aktiva med. Svensson 

(2017-05-08) betonar att det sponsrar både herr- och damsidan i ligor så som 

exempelvis Allsvenskan och Superettan i fotboll. Motiven är givetvis av ekonomisk 

karaktär, men faktum är att Svenska Spel egentligen har som mål att sponsra alla 

tävlande för den blågula flaggan, oavsett idrott, ålder eller kön. 

 

Sponsring verksamhet inom idrott är ett ömsesidigt utbyte mellan idrottsorganisationer 

och ett bolag (Copeland, Frisby & McCarville, 1996; McCarville & Copeland, 1994; 

Farrelly, 2010; Renard & Sitz, 2011). Enligt Lagae (2003) är anledningen till att företag 

sponsrar sportevent att reklam i form av annonser är ett effektivt 

marknadsföringsverktyg. Vidare argumenterar Lagae (2003) för att reklam i dessa 

sammanhang spelar en viktig roll i att vidhålla varumärkesidentitet.  

 

Betsson Group har just nu ett aktivt sponsoravtal liknande det Svenska Spel har. När 

Oddset, som är en del utav Svenska Spel, inte längre valde att sponsra den svenska 

representationsligan i ishockey för herrar, SHL, valde Betsson Group att låta ett av sina 

dotterbolag gå in och fylla detta tomrum. NordicBet är därför sedan 2016 huvudsponsor 

åt ligan. Motivet beskriver Jörlander (2017-05-12) som strategiskt då namnet på ligan 

nyligen hade bytts till ett med mer internationell karaktär. Namnbyte gjorde varumärket 

på ligan mer lukrativt ur ett kommersiellt syfte, då främst ur exponeringssynpunkt. 
 

Enligt Duncan (2002) frångår sponsring den traditionella reklamen. Morgan, Adair, 

Taylor och Hermens (2014) argumenterar för att sponsringsaktiviteter är en viktig del 

för att de stora ligorna och turneringarna ska kunna genomföras. Resultatet av 

sponsringsverksamhet är en direktkommunikation enligt Lagae (2003) och är en strategi 

för att särskilja ett varumärke på en konkurrenskraftig marknad (Cornwell, Roy & 

Steinard, 2001; Meenaghan & Shipley, 1999).  
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4  Attraktivitet 
I följande kapitel presenteras hur våra fallstudiesubjekt arbetar praktiskt för att kommunicera 

budskap av olika karaktär. Teorier om detta kommunikationsarbete redogörs i ett förklarande 

sammanhang.  
 

I och med digitaliseringen har allt fler online casinon tagit plats på den svenska 

spelmarknaden. Binde (2017-03-30) betonar hur enkelt det är att starta ett online casino, 

då programvaran finns färdig att köpa.  

 

Spelbolag som är registrerade i ett land men marknadsför sig i ett annat arbetar med en 

aktiv internationalisering, där de strategiskt riktar in sig på en marknad och introducerar 

websidan i det andra landet (Amin & Sinkovic, 2006). 

 

Bolag, oavsett om de är statligt eller privatägda, syns på digitala plattformar. Enligt 

Binde (2005) ökade spelreklam i svenska massmediekanaler av privatägda spelbolag 

kraftigt mellan år 2000 och 2004 och utgifterna för spelreklam ökade med 100 % mellan 

1998 och 2004. Frekvensen av reklam relaterat till spel har precis som marknadsföring 

över Internet ökat och Binde (2017-03-30) menar på det är två reklamer relaterade till 

spel per reklamavbrott under svensk TV-sändning på exempelvis Kanal 5 och TV3.  

 

En växande trend på marknaden är att bolag försöker nå ut med budskap via kanaler de 

själva inte kontrollerar. Affiliates innebär att ett bolag kan placera sitt varumärke eller 

produkter på existerande hemsidor som administreras av andra aktörer i from av 

organisationer och bolag (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016). Syftet med affiliate-

marknadsföring är att nå en bredare målgrupp än den existerande kundbasen för att 

rekrytera nya kunder genom en kostnadseffektiv marknadsföring. Ett annat verktyg för 

marknadsföring är erbjudanden bolag erbjuder sina kunder (Grönroos, 2015) med syftet 

att öka försäljningen av ett varumärkes produkter. 

 

Utöver de nämnda verktygen finns ett flertal andra som våra två fallstudiesubjekt 

använder för att leverera en attraktiv produkt till sina kunder med syftet att etablera 

långvariga relationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

25 

4.1  Målgrupp 

Även om det inte finns någon direkt uttalad målgrupp bland våra fallstudiesubjekt, finns 

det däremot segment av grupper som står för den större delen av konsumtionen. 

Parametern för vår studie fokuseras främst till ålder. Detta som en reaktion av var 

produkten placeras, nämligen på digitala plattformar (Jörlander, 2017-04-27; Svensson, 

2017-04-06).  

 

Majoriteten av de spelande är så kallade millenials. Till denna målgrupp räknar man 

generellt personer födda efter år 1977 (Fromm & Garton, 2013). Skillnaden med denna 

målgrupp gentemot exempelvis tidigare ”babyboomers”, födda mellan 1946-1964, är att 

millenials är i de nationella samhällena betydligt mer multikulturellt representerad. 

Ändå beter de sig mer likt varandra än tidigare generationer. Enligt Glazer (2014) är 

millenials att betrakta som de personer som är mellan 18 och 34 år och delar in dessa i 

två grupper i äldre- och yngre millenials. Äldre är i åldersgruppen 25-34 år och den 

yngre är personer mellan 18-24 år.  

 

De kulturella skillnaderna har genom globaliseringen övergått i tydliga gränsdragningar 

där åldersstruktur är ett mer tillämpbart system för segmentering gällande 

beteendemönster bland konsumenter. Millenials beter sig annorlunda än tidigare 

generationer genom att interaktionen är dubbelriktad till följd av de teknologiska 

framsteg som skett på digitala forum. Detta har lett till att kommunikationen från 

företagens sida har fått flytta sina budskap till de skärmar där interaktionen är möjlig 

(Fromm & Garton, 2013).  

 

Vidare förklarar Svensson (2017-05-08) att Svenska Spel som statlig aktör har ett 

ansvar att förse det svenska folket med spel om pengar under kontrollerade former. 

Därför besitter Svenska Spel endast möjligheten att rikta budskap mot den svenska 

populationen, då ansvaret dikterar villkoren för marknadsföringen.  

 

Viselgaitė och Vilys (2011) menar att det egentligen inte ska kunna gå att kommunicera 

samma budskap till en hel nation, då personliga preferenser och beteendemönster gör 

personer mer eller mindre mottagliga för respons och interaktion. Detta resonemang om 

svårigheterna att segmentera grupper efter nationell tillhörighet får även stöd av 

Sunghoon, Blanchard, Desarbo och Fong (2012) som menar att marknadsföring 

gällande B2C innebär att stimulera en kunds egenskaper och därmed måste kunden nås   
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på ett individuellt plan. Ju mer specifikt riktad en produkt eller tjänst är, desto högre 

kommer interaktionen bland konsumenterna bli.  

 

Detta är en av svårigheterna som Svensson (2017-05-08) beskriver under vårt samtal. 

Enligt riktlinjer skall inte Svenska Spel ha en utstuderad målgrupp eftersom de genom 

statligt ansvar skall kunna möjliggöra spelande om pengar för alla svenskar över 18 år. 

Man måste därigenom nå ut genom flertalet olika kanaler för att kunna komma åt flera 

olika målgrupper för att demonstrera möjligheten till spelande utan att på något sätt 

främja till ytterligare spel.  

 

För Betsson Group ses målgrupp ur ett annat perspektiv. Jörlander (2017-05-12) betonar 

vikten av att nå ut brett och ha en så stor räckvidd som möjligt inom de lagar och 

restriktioner som förordas. Enligt honom arbetar Betsson Group aktivt med att fylla de 

gap som finns på marknaden. Det krävs därför ett oerhört stort arbete vid just 

marknadsplanerna och de strategier som tillämpas. Han beskriver främst två parametrar 

Betsson Group tar hänsyn till vid att fylla gap på marknaden. Jörlander benämner dessa 

parametrar som var och hur. För att nå rätt målgrupp med ett budskap gäller det att 

studera på vilken plattform det sker störst aktivitet av den utstuderade målgruppen, 

sedan måste man kommunicera ut budskap som målgruppen finner intressant. 

 

Genom att arbeta över stora ytor med anpassad kommunikation är målet för Betsson 

Group att nå ut till samtliga målgrupper och därmed personer som uppnått myndig 

ålder. Detta arbete kräver enorma ansträngningar vilket i sin tur innebär kostnader av 

enorma proportioner. Det är just därför arbetet med räckvidd är av yttersta vikt, om man 

ska lyckas vara attraktiv samt lönsam rent ekonomiskt (Jörlander, 2017-05-12). 

 

4.2  Distributionskanaler 

Millenials beter sig, som tidigare nämnts, annorlunda än tidigare generationer genom att 

interaktionen är dubbelriktad genom de teknologiska framstegen som skett på digitala 

forum. Idag kommenterar konsumenter olika typer av marknadsförda medier. Dessa 

kommentarer innebär inte enbart att kommunikationen till företaget möjliggörs utan 

även interaktion med andra kunder. I sin tur har detta lett till att kommunikationen från 

företagens sida har fått flytta sina budskap till de skärmar där interaktionen är möjlig 

eftersom interaktion tyder på engagemang, vilket möjliggör att företaget 

uppmärksammas av konsumenter (Fromm & Garton, 2013). 
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Jörlander (2017-05-12) menar att just gällande distribution mynnar allt ut i en enda 

fråga: Vilket är det tänkta syftet med kommunikationen? Genom denna fråga 

identifierar Betsson Group två olika segment, antingen brett och generellt för att stärka 

sitt varumärke, eller mer specifikt och direkt riktat till ett segment med särskilda 

intressen och behov, då med en anknuten produkt för att tillgodose intressen och behov.  

 

En utmaning som marknadsförare ofta ställs inför är att identifiera lämpliga strategier 

anpassad för just sin verksamhet. Detta omfattar både above-the-line- och below-the-

line-metoder. Syftet med above-the-line-media är att nå ut till den breda massan för att 

etablera företagets varumärkesidentitet (V12 Group, 2006). Detta styrks även av East 

Cheshire NHS Trusts undersökning (2011) som menar på att above-the-live-

annonsering når en bred publik, men också att det är en dyr metod som vanligtvis 

förekommer via TV- och radioannonser. Detta kan jämföras med below-the-line-

metoder som istället strävar efter att etablera riktade relationer mellan enskilda 

konsumenter och marknadsförare. Dessa metoder förekommer ofta genom direkt 

marknadsföring i form av bland annat mail- och telefonkontakt (V12 Group, 2006; East 

Chesire NHS Trust, 2011)  

 

Svenska Spel arbetar inte med produktexponering utan försöker snarare att exponera sitt 

varumärke för att skapa medvetenhet. De finns därför på en mängd olika forum och 

plattformar för att de helt enkelt genom sitt ansvar måste se till att finnas där övriga 

privata aktörer finns (Svensson, 2017-05-08).  

 

4.2.1  Radio, TV och tryckt media 

Jörlander (2017-04-27) menar att Betsson Group är en digital produkt som köper 

mediautrymme via de stora mediahusen, bland annat Aftonbladet, Expressen, Kanal 5 

och TV3. De har ett tätt samarbete med olika mediebyråer som hjälper bolaget med 

målgruppsorientering samt köp av media via kanaler och forum. Man kan då förmedla 

sin existens till en bred kundbas, något man inte kan göra via sina egna 

distributionskanaler i samma utsträckning. Betsson Goup exponerar sig främst på 

digitala forum och affiliates. Betsson Group använder sig av multibrandstrategier i sin 

exponering där de använder olika strategier beroende på vilket varumärke inom 

koncernen som ska marknadsföras. Det grundar sig i att genom olika varumärken vill 

bolaget nå ut till olika segment. Ny teknologi har skapat möjligheter och har enligt 

Zarrella (2010) varit betydande för spridning av varumärken och produkter. 
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I och med det digitaliserade samhället vi lever i idag betonar Svensson (2017-05-08) att 

det är viktigt att täcka de områden där kunder finns och därför använder sig Svenska 

Spel av TV-reklam. Som komplement använder sig Svenska Spel även av traditionell 

marknadsföring i form av tryckt media där de syns i kvällstidningarnas sportbilagor. 

Detta motiverar Svensson med att Svenska Spel har en skyldighet att försöka skapa 

balans gentemot de privata bolagen. Återigen betonar Svensson att detta arbete är 

nödvändigt, då Svenska Spel besitter ett ansvar gentemot befolkningen att förse dem 

med spel om pengar under kontrollerade former. Om man inte finns som komplement 

till de privata bolagen har man misslyckats med sitt uppdrag (Svensson, 2017-05-08).  

 

Jörlander (2017-05-12) vill under vår intervju återigen poängtera att man försöker att 

finnas till hands för samtliga personer av myndig ålder. Därför har de valt att placera 

olika produkter via olika mediala kanaler. Han beskriver vikten av att produkten i fråga 

måste vara en matchning mot den tilltänkta målgruppen. Således lämpar sig exempelvis 

casinospel bättre via radio än livebetting. Livebetting å andra sidan får som mest 

respons om detta sker i relation till TV-sända sportevent.  

 

Enligt Gillespie och Joireman (2016) har forskare upprepade gånger visat att responsen 

från konsumenterna på kommersiella meddelanden har stor grund i vilken typ av 

reklamteknik de nås av. En växande teknik är produktplacering, som allmänt definieras 

som inkluderandet av varumärken eller produkter i media. Visserligen är 

produktplacering inte uttryckligen att betrakta som reklam, men resultat från tidigare 

studier indikerar på att produktplacering spelar en avgörande roll i konsumenternas 

narrativa uppskattning, vilket ger en positiv attityd gentemot produktplacering som en 

reklamteknik. Konsumenterna kan dock uppleva produktplacering som negativt om det 

förefaller sig vara en uppenbar avsikt att just produktplacera (Gillespie & Joireman, 

2016). 

 

4.2.2  Internet, social media och affiliate 

Genom uppkomsten av Web 2.0 har utvecklingen gått från en envägskommunikation till 

en konstant tillgänglighet av social interaktion (Tuten & Solomon, 2015). I och med den 

ständiga tillgängligheten av Internet har begreppet digital marketing kommit att bli ett 

omtalat begrepp. Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) beskriver digital marketing som 

att genomföra marknadsföringssyften genom digitala teknologier och media. 

Exponering av bolags produkter och tjänster kan enkelt förmedlas genom en ökad 

acceptans gällande reklam. Idag finns det tre kategorier av media: betald, ägd och 
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tjänad. Den betalda kategorin är enligt Tuten och Solomon (2015) ett exempel på 

reklammeddelanden som placeras på olika kanaler som exempelvis YouTube. Betald 

media via Facebook nådde under 2015 ut till cirka fem miljarder användare (Tuten & 

Solomon, 2015). 

 

Arbete med social media och digitala plattformar är viktigt enligt Svensson (2017-05-

08) av den anledning att Svenska Spel vill vara där deras kunder är, men framförallt hur 

man ska kommunicera med dem. Han anser att konsumenter har ett annat 

förhållningssätt med företag än tidigare. Visst förekommer det telefonkontakt, men 

detta sker i allt mindre utsträckning. Där är social media bra enligt Svensson som menar 

att social media nu har en funktion som kundsupport.  

 

En annan viktig del i digital marketing är onlinebaserade partnerskap, så kallade 

affiliates (Chaffey & Ellis-Chadwick, 2016), där ett varumärke eller enskild produkt kan 

placeras på en hemsida vars företag ingått i ett samarbete med den presenterade 

produkten eller varumärket. Likt många områden finns det även för- och nackdelar med 

affiliates. Enligt Svensson (2017-05-08) arbetar Svenska Spel med denna typ av 

partnerskap, men betonar att det är under väldigt restriktiva former för att förhindra att 

varumärkesidentiteten tar skada. Jörlander (2017-05-12) på Betsson Group är av samma 

åsikt som Svensson, med att det krävs extrem noggrannhet av vilka partnerskap som 

skall undertecknas för affiliates. Visserligen kan man enkelt komma åt en målgrupp för 

att placera en produkt, men genom att placera en produkt fel kan det generera i ett större 

bakslag där varumärket tar skada i förhållande till de ekonomiska intäkterna. 

 

Affiliates bidrar enligt Chaffey och Ellis-Chadwick (2016) till en större synlighet, når större 

målgrupper, ökar produktkännedom och är en kostnadseffektiv marknadsföring. De 

nackdelar affiliates kan medföra är att varumärket tar skada om det sker i samband med 

exempelvis pornografiska hemsidor och kan då ses som illegalt (Chaffey & Ellis-Chadwick, 

2016). Enligt Edelman och Brandi (2015) skyddar affiliate-marknadsföring annonsörer från 

bortkastade kostnader då annonsören betalar annonsplatsen efter antalet ”klick” på 

annonsen. Detta medför även en lägre ekonomisk risk för annonsen. Utgångspunkten är att 

annonsören vill marknadsföra sin produkt eller tjänst, nå ut med sitt budskap och skapa 

lönsam försäljning. Erbjudandet till köparen är enligt Frankel (2007) en av de viktigaste 

förutsättningarna för framgångsrik affiliate-marknadsföring. Erbjudandet måste vara starkt 

avseende produktens utformning, pris och övriga villkor. 

 



  
 

30 

Markanta skillnader betonar Svensson (2017-05-08) att det finns, i och med den digitala 

utveckling som skett de senaste 20 åren. Fördelar med detta är att man nu kan äga sina 

egna distributionskanaler, vilket gör att budskap som kommuniceras är helt under egen 

kontroll. Därför ser Svensson det som en nödvändighet att kommunicera ut varumärket 

genom sina egna kanaler, då källkritiken är mindre påtaglig bland konsumenterna. 

Social media fungerar idag alltmer som en direktkontakt med de enskilda 

konsumenterna. Den bör därför betraktas som ett kommunikationsmedel snarare än ett 

marknadsföringsverktyg, är Svensson (2017-05-08) noga med att poängtera. 

 

4.3 Tillgänglighet av produkt 

I och med att digitaliseringen är i ständig utveckling betonar Svensson (2017-05-08) att 

bolagets digitala tillgänglighet alltid kan förbättras och sker genom konstant 

förbättringsarbete. Han menar att det är tekniken som dikterar villkoren för 

marknadsföringen och att det är svårt att hinna med som företag i denna utveckling. 

Detta är även en åsikt som Jörlander (2017-05-12) delar, då den teknologiska 

marknaden ständigt uppdateras. På Betsson Group är cirka 80 procent av de anställda 

idag utvecklare vars syfte framförallt är att utveckla och förenkla kundupplevelsen.  

 

Enligt Gummesson (2014) är det viktigt att totalerbjudandet uppfyller marknadens krav 

för att det ska bli konkurrenskraftigt och värdeskapande. Tjänster får en viktig 

marknadsstrategisk roll genom att de används som ett verktyg att differentiera företagets 

erbjudande gentemot kunden, jämfört med andra aktörer på marknaden. Detta görs 

enligt Grönroos (2015) genom utmärkt teknisk service. Idag ställs det höga krav på 

förståelse av tjänster och service, vilket innebär att tjänstekonstruktion och utveckling 

av tjänster får ökad betydelse för många företag (Gummesson, 2014). Enligt Grönroos 

(2015) är det endast kunden som kan avgöra om det är en bra kundupplevelse eller inte. 

Han menar på att det är vad kunden erbjuds samt hur detta erbjuds spelar en avgörande 

roll i upplevelsen av tjänsten. Därför är det viktigt för företag att förstå sig på sina 

kunder och vad de har för värderingar. Detta reducerar risken att det sker misstag som 

riskerar att skada företagets image. 

 

4.3.1 online 

I och med utvecklingen av smartphones har applikationer utvecklats enligt Svensson 

(2017-05-08) och Svenska Spels applikation ska vara funktionell på samtliga enheter. 

En av anledningarna att produkttillgängligheten via mobiltelefoner är av största vikt 

betonar Svensson beror på att kunder har mobilen med sig överallt. Jörlander (2017-05-
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12) menar att den mobila plattformen är den som Betsson Group lägger störst fokus vid 

när det kommer till kundupplevelsen. Detta som ett resultat av att alltmer teknologisk 

kommunikation och aktivitet numer sker via våra mobiltelefoner. Både Svensson (2017-

08-05) och Jörlander (2017-05-12) betonar vikten av att göra produkten enkel för 

användaren genom att minska friktion. Vid mobila applikationer avser Betsson Group 

framförallt att framställa produkter där det skall vara en enkel resa för kunden mellan 

registrering, insättning och vinst. 

 

Krum (2010) nämner att App Stores utveckling har medfört att allt fler företag utformar 

sina egna applikationer. Hon menar att mobila applikationer är en bra strategi för att 

skapa goodwill med existerande klienter, bygga en bred kundbas och sprida 

medvetenhet om varumärket. Dock måste man vara medveten om hur och var 

applikationen ska bli marknadsförd och att man har förståelse för hur applikationen ska 

kunna generera värde för företaget. Krum (2010) nämner även vikten av kreativa och 

nytänkande applikationer för att differentiera sig mot liknande appar. Hon nämner bland 

annat att det är svårt att locka köpare till en Blackjack-app som är lik alla andra 

Blackjack-appar på marknaden och att det är större chans att den blir omskriven, 

nedladdad och rekommenderad till andra om den är nytänkande och nyskapande. 

 

4.3.2 I butik 

Svenska Spel har även ombud som marknadsför deras produkter. Enligt Svensson 

(2017-04-06) åker distriktsansvariga för att kontrollera att skyltningen sker på ett 

korrekt sätt. I och med att de även täcker butiksförsäljning betonar Svensson att de är 

tillgängliga för samtliga av sina kunder utan friktion. Samtidigt är inte åsikten att detta 

på något sätt är framtiden, utan snarare något av ett bakåtsträvande tänk. Den 

traditionella spelbutiken minskar i storlek sett till antal spelare och summor, men fyller 

samtidigt den funktion som Svenska Spel i form av statlig aktör besitter.  

 

Jörlander (2017-05-12) framhåller att det endast är på denna punkt som Svenska Spel 

faktiskt besitter monopol. Monopolet har med tiden blivit av mindre betydelse då mer 

spelande sker digitalt. Betsson Group väljer dock att inte lägga någon vikt vid 

avsaknaden, då den största lönsamheten vid sportspel involverar livebetting. Vid 

slumpspel som exempelvis roulette sköts detta bäst hemifrån, för en kundupplevelse där 

kunden själv kan diktera villkoren och förutsättningarna för sitt spelande. 
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Visual marketing är ett sätt att komma närmare kunden och visa upp sin produkt från 

företagets sida. En bidragande faktor till ett ökat förtroende är att det genom denna typ 

av marknadsföring kan företaget själv starta Word of mouth genom att informera kunder 

om produkter på plats. Fortfarande är det så konsumenter har större förtroende för 

representanter från företagets eller bolaget sida än exempelvis information de kan hitta 

på nätet. Skeptismen bland kunderna förflyttas längre från de fysiska butiksmiljöerna 

och i stället in på de digitala forumen. Det är således lättare att påverka en kund till ett 

köpbeslut i en fysisk miljö, än vad det är över digitala forum (Rowe, 2014). Genom 

fysisk interaktion kan man som företag även implementera information efter kundens 

frågeställningar om produkten vilket kan resultera i en större upplevelse. Denna form av 

upplevelse går inte att uppnå på virtuella forum (Chen, Wang, Chou & Lin, 2017). I 

butiksmiljöer möjliggörs köp av spontanare karaktär, då främst genom erbjudanden. 

Kunder tenderar att spendera mer pengar än de initialt hade planerat. Köp av spontanare 

karaktär är inte lika påtagliga över nätet, då man inte har möjlighet till att granska den 

produkt företaget erbjuder kunden i samma utsträckning (Bonera & Corvi, 2014). 

 

4.4 Erbjudande 

4.4.1 Välkomstbonus 

Som tidigare nämnt förklarar Svensson (2017-05-08) att de vill marknadsföra sig helt 

utan friktion. Det är en av anledningarna till att Svenska Spel inte erbjuder 

välkomstbonusar för nya kunder, då de vill att kunderna själva ska delta utan några 

speciella förmåner. Syftet med att ha en statlig aktör inom spelbranschen är att 

tillgodose ett behov utan att öka efterfrågan. Han drar paralleller med Systembolaget 

som besitter samma funktion i samhället. Betsson Group har däremot välkomstbonusar 

av olika slag de framhäver under speciella kampanjer. Emellanåt kan de tillexempel 

erbjuda riskfritt spel som innebär att nya medlemmar kan lägga ett tips i exempelvis en 

fotbollsmatch utan några risker. De får alltså pengarna tillbaka om de skulle förlora sitt 

tips. Man är dock noga med att förklara för kunden att dessa summor inte går att plocka 

ut igen utan de är insatta i systemet. Alltså kan inte spelaren ta ut dessa pengar utan 

måste helt enkelt spela upp dem genom andra spelaktiviteter som Betsson Group erbjuder 

(Jörlander, 2017-05-12). 

 

Enligt Grönroos (2015) finns tre olika sorters erbjudanden som företag kan erbjuda sina 

kunder. Det första är intäktsförmåner vilket har som syfte att öka försäljningen om 

kunderna väljer att utnyttja erbjudandet. Det andra är kostnadsfördelar vilket innebär att 

företaget sparar in pengar om kunderna själva väljer att utnyttja ett visst erbjudande och 
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slutligen kundinvesteringar som innebär att kunden måste acceptera en tillkommen 

extrasumma för att kunna använda sig av ett visst erbjudande, exempelvis en 

prenumeration. Vidare förklarar Grönroos (2015) att ett erbjudande bör bestå av bra 

service, god information och personlig uppmärksamhet. Det är av största vikt att 

kundkontakten beträffande erbjudanden inte upplevs som administrativa rutiner från 

företagets sida då det kan förstöra relationen mellan företag och kund. 

 

4.4.2 Freespins 

Binde (2005) förutspådde redan år 2005 att gratisspel skulle komma i allt större 

utsträckning. Något han har fått belägg för, då man ser detta betydligt mer ofta i 

sammanhang gällande spel (Binde, 2017-03-30). 

  

Trots Svenska Spels riktlinjer gällande marknadsföring finns erbjudande hos deras 

återförsäljare, där exempelvis Svenska Spel erbjuder Give-aways (Svensson 2017-05-

08). Detta sker då i samband med större idrottsliga event som exempelvis fotbolls-VM. 

Syftet är då att finna en balans gentemot de privata aktörerna på marknaden och inte 

uppmärksamma spelandet i sig utan snarare det idrottsliga eventet. Ett försök att 

förknippa eventet med varumärket för om kunden skulle bli sugen på att spela, skall 

alternativet att spela hos Svenska Spel hamna högst upp på listan. Däremot finns det hos 

Svenska Spel inga typer av välkomstbonusar eller liknande då de i sin marknadsföring 

inte skall uppmuntra till spel.  

 

Dessa typer av erbjudanden är vanliga hos Betsson Groups olika dotterbolag som 

sysslar med online casinon. Det är ett enkel sätt att sticka ut gentemot konkurrenterna 

förutsatt att en riskanalys genomförts med algoritmen hur många freespins som är 

lönsamma rent ekonomiskt. Algoritmerna räknar ut statistiken för sannolikheten att en 

spelare skall vinna i förhållande till vad den betalat (Jörlander, 2017-05-12). 

 

4.5 Framtidens spelande 

I spelbranschen är det precis lika viktigt som i vilken annan bransch som helst att vara 

innovativ. Även om Svenska Spel inte skall uppmuntra till spel måste de ändå hänga 

med i trender om vilka spel kunderna efterfrågar som en form av balans gentemot de 

privatägda bolagen (Svensson, 2017-05-08). Ett exempel på detta var när livebetting 

började expandera. Detta skedde i takt med att vi blivit alltmer aktiva med våra 

mobiltelefoner som ett resultat av Web 2.0. I takt med att kunden började efterfråga 

spelet, tvingades Svenska Spel att erbjuda det. Något man däremot tar avstånd till 
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gällande livebetting är alla typer av slumpspel vid idrott. Svensson nämner som 

exempel att man inte erbjuder spel på vem som vinner en slantsingling inför en match 

(Svensson, 2017-05-08).  

 

Betsson Groups olika dotterbolag väljer istället att se möjligheter med liveodds och 

anser att detta är ett sätt förbättra och förfina kundupplevelsen. De vill flytta spelandet 

närmare vardagen och med detta menar Jörlander (2017-05-12) att man i praktiken 

skulle kunna spela på precis vad som helst. Politik, chans för att någon snubblar i 

direktsändning eller när du och dina vänner spelar en golfrunda. Så länge det finns en 

möjlighet för att kalkylera sannolikheten för något att inträffa går det att sätta ett odds 

och om det går att sätta odds för spelbolaget borde det i praktiken vara möjligt för 

kunder att spela om pengar.  

 

Både Svensson (2017-05-08) och Jörlander (2017-05-12) är rörande överens om är att 

vi kommer att få se mer av E-sport från spelbolagens håll. Detta som en reaktion av att 

det finns en tydligt teknologisk relation mellan E-sport och Internetspel. 

 

Det finns även författare som anser att den mänskliga faktorn kan stå i vägen för 

innovation. Bradley (2011) anser att det bör vara teknologin som leder utvecklingen för 

innovation eftersom det är just teknologin som sätter ett ramverk för vad som är möjligt 

inom innovationen. Bradley menar vidare att teknologin på så vis kommer inom en snar 

framtid att gå om vår egen fantasi. Han menar därför att uttrycket ”enbart fantasin sätter 

gränser” snart inte kommer att vara tillämpbart. Just därför betonar han tyngdpunkten av 

att låta innovationen få råda utan att den mänskliga faktorn sätter stopp. Enligt 

Superdata (2016) ökar den professionella E-sporten med en rasande fart och omsätter 

ungefär 612 miljoner USD varje år. Till följd av detta menar Eilers and Krejcik Gaming 

att E-sportvadhållning kommer att öka markant och kommer att nå närmare 10 miljoner 

USD år 2020 (Wood, 2016). Det växande intresset för E-sport har inneburit att många 

stora vadhållningsoperatörer inkluderat e-sport i sitt utbud. Det har dock medfört en del 

problem, bland annat med odds-algoritmisk programmering och begränsningar av 

vadhållningen i spelet (Bracken, 2016). 

 

Den ständigt pågående tekniska utvecklingen har även inneburit nya förutsättningar för 

spelmarknaden. Virtuell verklighet på spelmarknaden är i en stark tillväxtfas i 

dagsläget. Många spelutvecklare arbetar med utvecklandet av VR-teknik inom bland 

annat poker, slotmaskiner och roulett. Denna teknik möjliggör spelande och spel om 
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pengar i en virtuell miljö där man kan träffa andra spelare. Det är dock viktigt att stora 

aktörer inom teknikbranschen lockas till just spelmarknaden för en möjliggöra en 

teknologiskt framgångsrik utveckling (Lotteriinspektionen, 2016). 
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5  Måttfull marknadsföring 
Under studiens process framkom ett nytt förslags som presenterats för regeringen gällande 

marknadsföring av spel. Detta nya licenssystem har sina förebilder från Danmark och Norge 

där liknande system implementerats. Licenssystemets implementering skulle innebära en 

förändring på marknaden från ett monopol till en öppnare och mer kontrollerad marknad. 
 

Ett licenssystem ser jag som ett måste, för idag är marknaden vilda western. 

– Palle Svensson, Kommunikationsansvarig, Svenska Spel (2017-04-06)  

 

Trots organisationer och regleringar som Lotteriinspektionen, Konsumentverket, 

Branschföreningen för online spel (BOS) och Spelmonopolet argumenterar Binde 

(2017-03-30) att privatägda aktörer inte agerar under svensk lagstiftning. Grunden till 

det är att svenska spelmonopolet inte uppfyller sin tänkta funktion (Svensson, 2017-04-

06; Jörlander, 2017-04-27).  

 

Verksamheter i offentlig sektor kan utsättas för konkurrens i form av marknadsliknande 

organisationslösningar. Detta är enligt Mattsson (2004) en internationell företeelse. De 

bakomliggande orsakerna kan variera, men brukar enligt Mattsson (2004) ofta anges 

som behovet av effektivare resursanvändning. Reformerna tolkas ofta som uttryck för 

en modevåg i organisationernas värld eller som ett försök till att konstruera 

organisationer. I vissa fall har företeelsen förklarats som ett uttryck för att förenkla för 

företagen och marknaden genom att de inte behöver vara lika beroende av stat och 

hierarki (Mattsson, 2004).  

 

I mars 2017 presenterades ett förslag om implementeringen av ett nytt system, vilket 

skulle innebära att monopolet luckras upp och en friare konkurrens kan flöda på den 

svenska spelmarknaden (Statens Offentliga Utredningar, 2017).  

 

Häggeborn (2017-04-04) förklarar att licensen skulle innebära högre krav för utländska 

aktörer och skapa striktare riktlinjer som måste följas jämfört med idag då det endast 

finns ett främjandeförbud och ett icke fungerande monopol. Även Svensson (2017-04-

06) och Jörlander (2017-04-27) argumenterar för att de stora skillnader gällande de 

förutsättningar som finns idag skulle minska med hjälp av ett licenssystem.  

 

Systemet kommer enligt Häggeborn (2017-04-04) innebära att utländska aktörer tvingas 

att ansöka om licens för att kunna marknadsföra sig på den svenska marknaden. 

Resultatet av införandet skulle innebära följande för privata aktörer: 

 

- Agera under svensk lagstiftning.  
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- Följa bestämmelse om måttfull marknadsföring.  

- Förändrad skattesats.  

 

Följande underrubriker representerar Statens offentliga utredningars (2017) definition 

av begreppet Måttfull marknadsföring vid införande av ett licenssystem. 

 

5.1  Korrekt och balanserad 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen på ett korrekt och balanserat sätt presenterar chanserna att vinna så att 

de inte skapar intrycket av att chanserna att vinna är större än de faktiskt är. 

– Statens offentliga utredningar (2017, s.730)  

 

 

Marknadsföringslagen innehåller ett förbud mot vilseledande marknadsföring. I lagen 

står det att näringsidkare inte får använda sig av framställningar eller felaktiga 

påståenden som är vilseledande. Exempel kan vara produktens förekomst, kvalitet, pris 

och mängd. Lagen beskriver även att marknadsföring betraktas som vilseledande om 

den sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut (Statens 

offentliga utredningar, 2017).  

 

Binde (2017-03-30) förklarar att det finns etiska riktlinjer framtagna av Spelbranschens 

Riksorganisation som Svenska Spel måste förhålla sig till. Trots riktlinjer och 

lagstiftning skiljer sig exponeringen mellan statliga och privatägda bolag.  

 

Jörlander (2017-09-12) berättar att oddssättningen är en del av deras 

marknadsföringsstrategi och det är viktigt att det sker på ett korrekt och balanserat sätt. 

Han förklarar att oddsen för sportspel sätts individuellt från bolagets sida som baseras 

på sannolikhet.  

 

Svensson (2017-05-08) förklarar att en korrekt och balanserad exponering ibland kan 

innebära problem för Svenska Spel, då de säljer sina produkter och tjänster fysiskt via 

ombud. Ibland kan ombuden få en idé som inte har fäste högre upp i organisationen. 

Svensson förklarar att detta kan vara ett stort dilemma emellanåt då det kan uppstå 

svårigheter i att kontrollera vad, hur och när ombuden marknadsför vissa tjänster och 

produkter. Detta kontrolleras av kontrollanter vars arbetsuppgift är att se till att 

marknadsföringen hos ombuden bedrivs på ett ändamålsenligt sätt.  
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Svensson förklarar vidare att reklambyråer ibland kan få en idé som gör att det som 

marknadsförs inte alltid är helt korrekt och balanserat, vilket också kan innebära vissa 

problem. Därför är det viktigt att Svenska Spel noggrant granskar det som tillslut 

marknadsförs för att inte riskera att det som exponeras inte är korrekt och balanserat.  

 

Binde (2017-03-30) förklarar att det finns idag olika organisationer som har 

tillsynsansvar för spelbolag på den svenska marknaden, Lotteriinspektionen och 

Konsumentverket. Näselius (2017-04-06) förklarar att Lotteriinspektionen endast har 

befogenhet att kontrollera Statens spel. Detta beror på att de oreglerade bolagen inte har 

tillstånd i Sverige likt Svenska Spel och ATG. Då Lotteriinspektionen inte kontrollerar 

de oreglerade aktörerna sköts det av Konsumentverket.  

 

Häggeborn (2017-04-04) arbetar med tillsynsansvar på Konsumentverket och tar emot 

anmälningar gällande marknadsföring från privata aktörer som exempelvis anses som 

vilseledande. Enligt Häggeborn finns riktlinjer för online spel inom EU. Den enda 

lagregleringen i Sverige som berör utländska aktörer på den svenska spelmarknaden 

idag är främjandeförbudet (Häggeborn, 2017-04-04; Näselius, 2017-04-06). Trots 

främjandeförbudet har Konsumentverket liten möjlighet att påverka utländska bolag och 

enligt Binde (2017-03-30) beror det på att sändningen sker utanför Sveriges gränser. 

Detta styrks även av Näselius (2017-04-06) då hon förklarar att marknaden täcks av 

bolag som inte har tillstånd att verka på den svenska marknaden, vilket tyder på att 

främjandeförbudet inte är operativt funktionellt.  

 

Konsumentverket får in cirka 11 000 anmälning årligen vilket innebär cirka 30 

anmälningar dagligen (Näselius, 2017-04-06). Antalet anmälningar gentemot spelbolag 

har enligt Näselius ökat de senaste åren och de allra flesta gäller ej beställd reklam via 

exempelvis sms från bolag som konsumenten inte haft kontakt med tidigare. Det enda 

privatägda bolaget som agerar under legala förhållanden på den svenska marknaden 

idag är Postkodslotteriet som ägs av ett bolag i Nederländerna (Svensson, 2017-04-06). 

 

5.2 Social förmedlan  
Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen inte förmedlar bilden av spel som socialt attraktivt.  

– Statens offentliga utredningar (2017, s. 731)  
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Jörlander (2017-08-12) är väldigt tydlig med att förklara att spel inte är och ska inte 

vara en socialiserande aktivitet. Betsson Group rättar sig mer än gärna efter de regelverk 

som finns då han anser att måttfull marknadsföring är oerhört viktigt inom 

spelbranschen för att undvika att spelarna faller in i ett missbruk.  

 

Svensson (2017-05-08) förklarar att Svenska Spel blir granskade av oberoende ombud 

för att kontrollera att marknadsföringen inte skall spegla ett social främjande 

beteendemönster. Det är ett viktigt arbete betonar Svensson, då man som statlig aktör 

inte kan uppmana till spel, speciellt inte som en social aktivitet. Denna gränsdragning är 

dock svår att tolka eftersom spel i grund och botten är en social aktivitet historiskt sett. 

Vid ett licenssystem kan det för Svenska Spel innebära förändringar vid exempelvis 

Stryktipset som framhåller lördagen som dagen för folk att samlas.  

 

Enligt Binde (2003) har spel i många fall en social komponent. Oftast handlar det om att 

spelare ges ett tillfälle att umgås med andra och att uppleva gemenskap. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2009) karaktäriseras den sociala spelaren som en person som 

spelar mycket på Internet och på många olika spelformer. Majoriteten är oftast unga 

män som spelar för små summor. Poker är en spelform som förekommer ofta i dessa 

sammanhang då det ses som en social aktivitet.  

 

Kotler och Zaltman (1971) menar att marknadsföring bäst lämpar sig i situationer där 

konsumentens igenkänningsfaktor är av hög grad. Därför är det ett måste att produkter 

placeras i sin kontext för att demonstreras som attraktiva. Berthon, Pitt, Plangger och 

Shapiro (2012) vill dock poängtera att våra sociala beteendemönster har blivit mer 

komplexa genom inträdet av Web 2.0. Detta har enligt Berthon et al (2012) mynnat ut i 

att samhället bör omdefiniera själva innebörden av att vara social. Man kan enligt 

honom anse en person social trots att den aldrig lämnar sin bostad. Virtuella 

diskussionsforum är enligt Weber (2009) ett socialt fenomen. Således är kampanjer som 

uppmanar till att följa på Twitter, bloggar och annonsering om Facebook sidor som 

berör produkt eller varumärket, en form av social marknadsföring och därmed är 

forumen att betrakta som sociala. Om budskap förmedlas att driva folk till nämna 

sociala forum är därmed marknadsföringen att betrakta som en sorts social förmedlan.
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5.3  Riktande till rätt målgrupp 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen inte riktar sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 

år.  

– Statens offentliga utredningar (2017, s. 731)  

 

Svensson (2017-05-08) förklarar att Svenska Spel inte riktar in sig mot någon speciell 

målgrupp och därför inte marknadsför sig direkt mot någon speciell målgrupp. Den 

enda målgruppen som Svenska Spel inte vill verka gentemot är personer under 18 år.  

 

Jörlander (2017-05-12) beskriver att Betsson Group, till skillnad från Svenska Spel, 

aktivt använder sig av direkt marknadsföring som en strategi. Enligt Pettersson (1995) 

är syftet med direkt marknadsföring att åstadkomma en reaktion från kunden som skall 

vara mätbar samt behålla och skaffa kunder och utveckla relationen till dem. Betsson 

Group får tillträde till sina kunders telefonnummer via registrering av spelkonton. 

Därigenom kan bolaget rikta erbjudanden och annan reklam direkt till kunderna via 

sms. Jörlander (2017-05-12) förklarar att det i vissa fall kan innebära problem då 

produkten kan hamna i fel händer om en kund överlåtit sitt telefonnummer till någon 

annan. Ett exempel på när marknadsföringen hamnar i fel händer är enligt Jörlander när 

en person byter telefonnummer med exempelvis en minderårig utan att registrera detta. 

Sådana misstag uppmärksammas och åtgärdas retroaktivt. Jörlander förklarar dock att 

Betsson Group internt har implementerat vissa regler som styr hur direkt 

marknadsföring ska fortlöpa för att undvika att reklamen hamnar i fel händer.  

 

Användningen av telefonen i direktmarknadsföringssyfte, även kallat telemarketing, har 

ökat under de senaste två decennierna. Telemarketing används oftast för försäljning, 

uppföljning och service i syfte att engagera kunderna och få de mer aktiva. 

Telemarketing har fördelen genom att det ses som en personlig och interaktiv två-

vägskommunikation med kunderna (Darnay & Magee, 2007; Hjalmarsson & Wahlund, 

1999). De negativa aspekterna rörande telemarketing är i regel att de uppfattas som 

påträngande, vilket ofta genererar klagomål. Detta har medfört en del 

lagstiftningsåtgärder i syfte att reglera telemarketing (Darnay & Magee, 2007).  
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5.4  Ambassadörer 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen inte sker genom att använda välkända personer där det antyds att 

personernas deltagande i spel har bidragit till deras framgång.  

– Statens offentliga utredningar (2017, s. 731)  

 

Svensson (2017-05-08) berättar att Svenska Spel haft ambassadörer genom åren och att 

den mest profilstarka var Peter Forsberg som marknadsförde Oddset främst genom TV-

reklam. Många företag har idag ändrat om i sina marknadsföringsportföljer från att 

direkt kommunicera till potentiella kunder till att istället stimulera befintliga kunder att 

sprida budskapet (Roelens, Beacke & Benoit, 2015). De motiverar beslutet som det 

faktum att kunder lätt blir påverkade av information om den kommer från andra kunder 

som inte arbetar inom företaget. Word of mouth är därmed den mest inflytelserika 

informationskällan.  

 

Jörlander (2017-08-12) förklarar att Betsson Group använt sig av ambassadörer och 

influencers genom åren. De mest kända ambassadörerna är Sara Sjöström och Ola 

Wennström.  

 

Svensson (2017-08-05) förtydligar dock att de ambassadörer som jobbat för Svenska 

Spel inte pratar om spelet i sig utan mer om vad företaget står för och dess värderingar. 

Svensson väljer istället att kalla dessa offentliga personer för värderingsambassadörer. 

Jörlander (2017-05-08) har samma uppfattning gällande ambassadörer då han förklarar 

att syftet med ambassadörerna genomgående har varit att nå rätt målgrupp och att de ska 

associeras till varumärket och dess värderingar.  

 

McCracken (1989) uppmärksammade redan år 1989 att väljande av en lämplig 

ambassadör är av större vikt än vad man kan tro för ett företag. Offentliga personer har 

nämligen en tendens att exponeras i kanaler företaget själv inte kan kontrollera. 

Offentliga personer är därför ett utmärkt sätt att skapa associationer till företaget genom 

en så kallad spill-over-effect. Den offentliga personens prestationer kan således 

reflekteras på produkten eller varumärket vilket innebär att även produkten eller 

varumärket upplevs positivt. För att optimera sina chanser med associationen och på så 

vis uppnå en högre attraktivitet hos kunder bör det finnas en relevans till valet. 

Associationen optimeras nämligen om det finns en naturlig verklighetsförankring 

mellan produkt/varumärke och den offentliga personen. Spel har en naturlig koppling 
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till idrott som verklighetsförankring. Exempel på extremt givande samarbete som skapat 

en association mellan varumärket och idrottsutövare är Usain Bolt och Pumas 

samarbete. Bolt charmade en hel värld genom sin personlighet och har under flera år 

ständigt höjt sitt egna personliga varumärke genom idrottsliga prestationer. Bolts 

varumärke är att betrakta som högre än Pumas egna, vilket leder till en spill-over-effect 

på Puma (Barker-Ruchti, Rynne, Lee, & Barker, 2014). Andra samarbeten som är värda 

att nämna vid sidan av Bolt och Pumas är det samarbete som startade redan på 1980-

talet mellan Nike och basketspelaren Michael Jordan. Detta samarbete lever kvar än 

idag mer än 10 år efter det att Michael Jordan slutade med sin aktiva basketkarriär 

(Nichols, Ralston & Holmes, 2017).  

 

Till och Busler (1998) menar att ambassadören minst måste besitta ett av två kriterier 

för att skapa förtroende bland kunder för produkten eller varumärket. Antingen expert 

inom området och därmed skapa ett förtroende genom sin expertis, eller att framstå som 

tillräckligt attraktiv i konsumenters ögon för sin personlighet. Det kan dock gå väldigt 

fel med matchningar vilket ger negativa spill-over-effects. Om den offentliga personen 

begår snedsteg i sin karriär reflekteras även detta på varumärket. Likt företaget eller 

bolaget besitter även den offentliga individen ett varumärke. Därför finns det 

svårigheter för företag att finna lämpliga ambassadörer, då det i mångt och mycket är 

den offentliga individen som dikterar villkoren. Företaget eller bolaget kan dock erbjuda 

individen en så pass stor ekonomisk ersättning att det helt enkelt blir omöjligt för dem 

att tacka nej. Det är med andra ord en fråga om etik och moral från individens sida. 

Optimalt för att kunna attrahera en ambassadör måste företaget eller bolaget någonstans 

redan besitta en existerande legitimitet bland konsumenter för att även anses attraktiva 

för den offentliga individen (Oliver, 1999).  

 

5.5  Spel som ekonomisk lösning 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen inte förmedlar intrycket av att deltagande i spel är en lösning på 

ekonomiska problem eller kan förbättra spelarens sociala ställning.  

– Statens offentliga utredningar (2017, s.731)  

 

Spel får enligt lag inte förmedlas som en lösning på ekonomiska problem eller social 

ställning. Reklamen får heller inte uppmuntra spelare till att försöka vinna tillbaka de 

pengar de förlorat (Folkhälsomyndigheten, 2017). Binde (2014) förklarar att spelreklam 

i allmänhet är lik annan reklam; den betonar de positiva aspekterna på de produkter och 

tjänster som företaget marknadsför och nämner ytterst lite om de negativa aspekterna. 
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Spel framställs i synnerhet med humor och som något roligt och socialt. Vissa 

spelformer, som exempelvis poker, framställs som lyxiga och förknippas med en lyxig 

livsstil medan sportspel förknippas med skicklighet (Binde, 2014). Vidare förklarar 

Binde (2014) att färgerna, stilen och bilderna på annonserna ofta är symboliskt 

förknippade med rikedom, lycka och framgång.  

 

Folkhälsomyndigheten (2017) beskriver att ju mer ett reklambudskap anknyter till 

beteenden, tankar och känslor hos personer med spelproblem, desto svårare kommer de 

ha att motstå reklamen. Svensson (2017-05-08) förklarar att Svenska Spel är väldigt 

noggranna med att förmedla att spel inte kan ses som en ekonomisk lösning. Det kan 

och ska exempelvis inte ersätta en lön ett jobb kan generera. Vidare förklarar Svensson 

att Postkodslotteriet kan tjäna som praktexempel då de aktivt förmedlar att lotteriet är 

till för att sätta guldkant på tillvaron, vilket har en underbetoning att det inte ska ses som 

en hållbar inkomstkälla över tid, utan mer som ett tillfälligt ekonomiskt tillskott. 

Jörlander (2017-05-12) har en annan syn när det kommer till spel som ekonomisk 

lösning. Han menar att det är en bedömningsfråga från fall till fall och att man inte kan 

definiera vad som är ett ekonomiskt problem, eftersom det skiljer sig mycket från 

person till person. Även Jörlander använder Postkodslotteriet som ett exempel då de i 

sin marknadsföring påpekar att man exempelvis kan renovera sitt badrum för 

vinstpengarna. Detta har enligt Jörlander inneburit en del kritik mot Postkodslotteriet 

eftersom många menar att de förmedlar spelandet som en lösning på ekonomiska 

problem. Denna syn delar inte Jörlander då ett sådant exempel inte tjänar som definition 

på termen ekonomiskt problem. Däremot menar han att Postkodslotteriet förmedlar 

drömmen om att kunna vinna stora summor och kunna göra en stor investering för 

vinstpengarna, vilket enligt honom är något helt annat.  

 

5.6  Sanningsenligt 

Vid bedömningen av om marknadsföringen är måttfull ska särskilt beaktas att 

marknadsföringen inte förmedlar bilden av att ett erbjudande om spel är gratis, fritt eller 

liknande om så inte är fallet.  

– Statens offentliga utredningar (2017, s.731) 

 

Jörlander (2017-05-12) förklarar att Betsson Group emellanåt arbetar med freespins. 

Dock är han tydlig med att belysa att freespins inte är inblandad i casinoprodukten, 

däremot är det mer vanligt inom riskfria spel. Vidare förklarar Jörlander att Betsson 

Group erbjuder en del välkomstbonusar och andra erbjudanden i form av pengar att 
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spela för. I vissa fall kan ett erbjudande innebära att spelare får pengarna tillbaka om 

man förlorar dessa efter man satsat pengar på en match. Däremot måste dessa pengar 

omsättas i spel för att kunna brukas. Detta är Betsson Group noga med att betona då 

kunderna blir informerade om detta vid registrering. Svensson (2017-05-08) berättar att 

eftersom Svenska Spel är en statlig representant, och därför bär ett stort socialt ansvar 

på den svenska spelmarknaden, erbjuder inte bolaget några gratisspel då detta kan ses 

som en inkörsport till ett mer regelbundet spelande med monetära insatser.   

 

Enligt Gezelius och Wildestam (2007) får marknadsföraren inte påstå något som är 

omöjligt att infria eller som inte är sant. Näringsidkarens ställning på marknaden, dess 

kvalifikationer samt påståenden om utmärkelser och belöningar måste också vara 

sanningsenliga. Hastak och Mazis (2011) menar att det för företag är en utmaning att 

vara sanningsenliga då teknologin medfört en hel del nya begrepp som saknar tydliga 

definitioner. Det tillkommer ständigt nya begrepp som används i vardagligt tal, som 

saknar tydligt förankrade definitioner. Därför kan marknadsföring bli anklagad för att 

inte vara sanningsenlig utan egentliga intentioner från företagets eller bolagets sida. 

Becker (1970) menade redan år 1970 att för att ett företag ska uppfattas legitimt så kan 

de inte enbart förhålla sig till de regelverk som gäller för att marknadsföringen skall 

klassas som sanningsenlig. Han ifrågasatte om det räckte med att vara sanningsenlig i 

sin marknadsföring för att kunna bibehålla eller etablera ett starkt varumärke.  

 

Schlossberg (1990) genomförde en undersökning hur olika amerikanska 

företagsrepresentanter såg på begreppet sanningsenlig marknadsföring. Samtliga tio 

företag stod totalt oförstående till varför åtal väckts då de menade att de inte 

marknadsfört sina företag på annat sätt än sanningsenligt. De menade att de hade 

presenterat produkterna enligt riktlinjer. Av dessa tio företag hade sju blivit dömda 

enbart på grund av ordval i sina marknadsföringskampanjer. Schlossberg argumenterar 

för att kommunikationen och budskapet med konsumenter måste vara av enklare 

karaktär, vilket då emellanåt medför att ordval kan anses som icke sanningsenliga av 

granskande organisationer, då konsumenterna inte är medvetna om den faktiska 

definitionen. 
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6  Diskussion och analys 
Följande kapitel kommer att beröra de upptäckter som studien presenterat och diskutera bland 

annat förutsättningar, vägval som bolagen genomfört gällande strategier, samt hur detta 

påverkar dem. Vidare presenteras även vår analysmodell med grafiska illustrationer som 

baseras på hur pass väl fallstudiesubjektens information stämmer överens med teorin. 
 

6.1  Skillnader som under studien upptäckts 

I studien har det framkommit att det finns skillnader mellan Svenska Spel och Betsson 

Group i sin marknadsföring. Extra påtagliga blir dessa skillnader genom att 

marknadssituationen som råder varken är funktionell eller hållbar på sikt. Marknadens 

monopol är inte längre att betrakta som ett monopol då detta har skett som ett resultat av 

att den digitala tekniken idag utgör en allt större plattform för spel än tidigare. Med 

monopolet ur balans är det spelbolag som drabbats hårdast Svenska Spel då situationen 

av att äga marknaden snabbt förändrats till att ha hårdast krav och riktlinjer från 

utomstående aktörer. Svenska Spel har därmed blivit låsta till ett system där man tycks 

vara den enda aktören som faktiskt spelar efter de angivna reglerna. Nedan följer de 

skillnader som upptäckts mellan våra två fallstudiesubjekt, Svenska Spel och Betsson 

Group. 

 

6.1.1   Samhället i fokus 

Svenska Spel har genom traditionen beslagtagit en stor del av denna dimension med 

utpräglade samarbeten som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Dessutom har de sedan sin 

start haft en statlig roll på många sätt likt det Systembolaget har idag. Genom kundens 

allt större röst i samhället har Svenska Spel varit tvungna att legitimera sin verksamhet, 

vilket man också gjort genom att se till att ekonomiska överskott gör gott i samhället. 

Den tidigare nämnda Gräsroten är ett av de projekt de bedriver enskilt för att stödja 

svenskt föreningsliv. Detta arbete av Svenska Spel skapar ett förtroende på ett nationellt 

plan där kunderna själva är involverade i processen. Genom att stödja olika föreningar 

som kunden själv väljer, lägger man över ansvaret på kunderna själva att se till att 

fördelningen blir rättvis i form av representativt urval och därmed elimineras eventuella 

åsikter som annars hade kunnat framföras att man enbart stödjer elitsatsande föreningar 

i storstadsregionerna. Effekterna av detta blir att bolaget upplevs som rättvist vid 

fördelande av överskott. Detta kan dock även uppfattas som att Svenska Spel frångår sin 

initiala idé, i form av statlig representant, att inte uppmana till spel om pengar, men 

Svensson var under båda våra intervjuer noga med att betona att dessa projekt inte ska 

främja till spel, utan snarare bistå kunden med komplement till andra privata aktörer. 

Därigenom kan kunden själv välja om den skall spela om pengar där överskott går till 

aktieägare eller till föreningslivet. 
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Denna form av legitimering har även uppmärksammats av Betsson Group. Jörlander 

beskriver dock att det för dem är svårt att konkurrera med Svenska Spel gällande just 

föreningslivet, eftersom de inte kan komma upp i samma ekonomiska överskott som 

Svenska Spel genom det faktum att vinst måste redovisas till aktieägare och styrelse. 

Därför söker Betsson Group efter andra lösningar där de kan placera ekonomiska 

summor i projekt. Dessa projekt letas just nu genom de samarbeten man besitter via sina 

relationer och sponsorskap. Jörlanders åsikt är att det kommer att ske i större 

utsträckning inom den närmaste framtiden.  

 

Välgörenhet i form av utbildning eller forskning har genom denna studie lyst med sin 

frånvaro. Det har visserligen förekommit sporadiskt från Betsson Groups sida i form av 

stötmässiga insatser med exempelvis Musikhjälpen. Svensson på Svenska Spel betonar 

framförallt att man valt att lägga mer energi och resurser åt att stödja föreningslivet 

baserat på den enkla anledningen att associationen till idrott och spel är en för kunden 

enklare parallell att dra. 

 

Svenska Spel har i sin roll ett bättre utgångsläge i form av en offentlig aktör när det 

kommer till samarbeten och relationer. Genom sin profilering har de ett försprång 

gentemot privata aktörer på marknaden. Varumärket besitter en högre legitimitet bland 

samhället och inger förtroende. Anledningen till att det är så tror vi författare beror 

mycket på bolagets historia och förankring i samhället redan innan den digitala 

teknologin sköt i höjden. Dessutom ska man inte bortse från den socialdemokratiska 

tradition Sverige besitter, där det generellt funnits lite kritik mot statliga myndigheter 

och bolag om vi jämför med tillexempel USA. Detta har starkt bidragit till att Svenska 

Spel har djupgående relationer med exempelvis RiksidrottsFörbundet och då främst 

med Svensk Elitfotboll. Landets representationslag i fotboll både på ungdoms- och 

seniornivå bär exempelvis bolagets logga på matchstället.  

 

För Betsson Group ser relationsbyggandet ut på annat vis av den anledningen att man 

som privat aktör inte förknippas med samma associationer att göra samhället gott i 

samma utsträckning som Svenska Spel. Relationer och samarbeten har för dem oftast ett 

bestämt slutdatum. Det är dessutom svårt att etablera kontakt med olika organisationer 

inom den idrottsliga världen eftersom Svenska Spel redan upptar en stor potentiell 

marknadsandel. Dessutom är idrotten i Sverige inte kommersiell i samma utsträckning som 

i exempelvis USA utan grundas i föreningslivet.  

 



  
 

47 

Idrottens plattform har identifierats som den enklaste associationen av spelbolag och är 

därmed i särklass mest attraktiv för bolaget.  

 

När det kommer till förebyggande av missbruk arbetar båda organisationerna på 

liknande vis. De försöker aktivt att förebygga detta problem bland kunder. Båda 

fallstudiesubjekten har påvisat en stor aktivitet för att undvika denna typ av beteende 

bland sina kunder. Främst sker detta genom skapandet av kundprofiler som övervakas. 

Om spelandet tenderar att gå överstyr erbjuder båda fallstudiesubjekten kontakt och 

möjligheten att spärra sitt spelkonto tidsbestämt eller för alltid. De stryper helt enkelt 

åtkomsten för kunden att placera sina spel.  

 

Hur man väljer att exponera hjälp till problemspelare skiljer sig dock lite åt. Svenska 

Spel kan ägna stora kampanjer att belysa och informera kunderna om de stöd som 

erbjuds, medan Betsson Group ofta har med en standardtext som förklarar 

tillvägagångssätt om man vill ha hjälp med att sluta eller trappa ned på sitt spelande. De 

bakomliggande motiven skiljer sig dock åt en aning, visserligen motiverar båda 

fallstudiesubjekten sina ageranden med att det är ett ansvar man besitter när man 

förmedlar en produkt som kan leda till ett beroende. Det är enligt dem en fråga om etik 

och moral, en fråga som ofta berörs inom Spelbranschens Riksorganisation. Betsson 

Group ser dock även här till den ekonomiska aspekten och menar att en problemspelare 

förr eller senare kommer att sluta vara kund, antingen genom avsaknaden av 

ekonomiska förutsättningar för att spela, eller genom insikten om sitt problem. En 

paradox som innebär en balansgång för bolaget.  

 

Vad gäller sponsring så blir Svenska Spel lite låsta i sin roll som offentlig aktör. De 

sponsrar förvisso flertalet representationsligor i Sverige och även representationslag i 

form av landslag. Genom denna sponsring utesluts de föreningar och klubbar som 

utövar sin idrott. Även detta har uppmärksammats av Betsson Group som år 2016 skrev 

kontrakt med SHL där de gick in som huvudsponsor åt ligan. Detta efter att Svenska 

Spel avslutat sitt sponsorkontrakt. Fortfarande kontrollerar Svenska Spel 

sponsormarknaden i fotboll, men frågan är hur pass länge till. Fotboll, likt ishockey, är 

en attraktiv idrott ur ett kommersiellt perspektiv då det finns stora ekonomiska resurser 

inom dessa idrotter i Sverige, till skillnad från exempelvis innebandy och volleyboll. 
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Som offentlig aktör kan Svenska Spel inte favorisera och bidra till enskilda elitklubbar 

eftersom överskottet är uttalat till att göra nytta i samhället. Således blir Svenska Spel 

något låsta i sin roll som statlig representanten på spelmarknaden. Betsson Group 

däremot kan gå in med ekonomiska medel i form av sponsring till egentligen vilken 

förening som helst så länge ett avtal kan anses som ekonomiskt lönsamt.  

 

6.1.2  Attraktivitet 

Beträffande attraktivitet har denna studie fokuserat på relationen till kunderna via 

produkter och varumärken. Även här har fältets aktörer format kategoriseringarna inom 

ämnet attraktivitet som sedan utformats av oss författare. De fem kategorier som berörts 

är Målgrupp, Distributionskanaler, Tillgänglighet, Erbjudanden och Innovation.  

 

Vad gäller målgrupp såg vi likvärdiga åsikter bland fallstudiesubjekten, eftersom vi 

avgränsat studien nationellt inom Sveriges gränser. Båda fallstudiesubjekten har en bred 

målgrupp att kommunicera mot, då man inte utesluter något segment med undantaget 

personer under 18 år. Svenska Spel har ett ansvar i form av statlig aktör att förse 

samtliga som är villiga att spela om pengar med produkter via sitt utbud. Således är 

kommunikation av bred karaktär ett måste. Betsson Group ser potential i den breda 

målgruppen och försöker att genom sitt arbete finna segment i samhället som kan vara 

intresserade av spel. Detta arbete är ständigt under utveckling och genomförs med hjälp 

av GAP-analyser för att kunna utläsa hur man bäst kommunicerar ut budskap till dessa 

segment. Båda fallstudiesubjekten betonar dock att man inte utesluter något segment av 

personer av myndig ålder men att det finns mer attraktiva segment. Detta skapar en 

form av dominoeffekt för de målgrupper som är extra intressanta för de privata bolagen, 

vilket leder till att de attraktiva segmenten matas med information från de privata 

aktörerna, då det är svårt att nischa sig i spelbranschen mot ett speciellt segment. Allra 

mest attraktiva är unga vuxna. Svenska Spel skall inte uppmana till spel, men med tanke 

på den rådande monopolsituationen som inte är funktionellt, måste de agera och försöka 

balansera upp marknadsföringen de privata bolagen står för. Således har 

marknadssituationen blivit en spiral som hela tiden skruvas upp där alla spelbolag 

försöker roffa åt sig den största marknadsandelen.  

 

Visserligen har det gjorts försök i att nischa sig på marknaden mot ett speciellt segment.  

Detta dilemma flyter samman med hur man går tillväga med att placera sitt varumärke 

och sina produkter. Eftersom målgruppen är så bred krävs även ett brett perspektiv för 

båda fallstudiesubjekten vad gäller distributionskanaler.  
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Svenska Spel försöker dock att sköta kontrollen av sin marknadsföring så internt som 

möjligt då man som offentlig aktör inte kan riskera några snedsteg. Enligt Svensson kan 

man emellanåt bli låst vad gäller kreativitet eftersom marknadsföringens syfte inte är att 

uppmana till spel, men samtidigt måste man existera som komplement till de privata 

bolagen och måste därigenom vara attraktiva nog. Det är en paradox som Svenska Spel 

arbetar intensivt för att lyckas lösa. Betsson Group arbetar annorlunda och väljer att ta 

in spetskompetens från reklambyråer för att skapa så innehållsrik marknadsföring som 

möjligt och samtidigt bibehålla en kreativitet.  

 

Båda fallstudiesubjekten försöker att genom samarbeten synas i kanaler man själva inte 

förfogar över, exempel på detta är kvällstidningarna och TV-sändningar. Detta sker 

genom samarbetsavtal med berörda aktörer. Affiliate används av båda 

fallstudiesubjekten, om än i försiktig utsträckning. Svensson har betonat vikten av att 

associeras med rätt typ av Internetsida för att varumärkets identitet och värdegrund skall 

kunna upprätthållas. Betsson Group är även de noga med vem man förknippas med för 

att inte skada sitt egna varumärke.  

 

Det finns ett dilemma för spelbolagen vid just marknadsföring, vilket både Betsson 

Group och Svenska Spel eniga om. Speciellt i och med det faktum att målgruppen är 

intakt men samtidigt föryngras genom att befolkningen ökar. Detta resulterar i att det 

varje år är nya potentiella kunder som fyller 18 år och därmed extremt attraktiva för 

bolagen. Man måste på något sätt nå ut till dessa potentiella kunder, vilket man inte 

klarar på egen hand genom sina egna kanaler. Nyrekrytering kräver externa kanaler att 

framföra budskap, då inget spelbolags varumärke att starkt nog att attrahera på egen 

hand genom information.  

 

Detta ämne leder oss in på tillgänglighet till produkt. Där besitter Svenska Spel en större 

bredd i och med att monopolet faktiskt fungerar på ett plan. Svenska Spel erbjuder 

möjlighet att spela via butik, vilket innebär att de fortfarande kan nå ut med budskap där 

människor fysiskt rör sig via sina ombud. Rent hypotetiskt skulle därför spel genom 

Svenska Spel vara enda sättet att spela om pengar vid exempelvis ett scenario där inte 

möjligheten till Internet finns tillgängligt.  

 

Betsson Group har en även de en stark punkt i denna kategori rörande tillgänglighet. De 

väljer att fokusera på kundresan där alla digitala plattformar skall utformas så simpelt 

som möjligt. Kunden skall genom enklare plattformar stöta på mindre friktion i sin resa. 

Styrkan ligger i att Betsson Group som holdingföretag tillämpar samma system för alla 
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sina dotterbolag. Det är med andra ord en och samma plattform i grund och botten 

oavsett om du spelar på NordicBet, Betfair eller Betsson. Detta skapar förutom ett 

lättförståeligt innehåll, väldigt liten friktion för kunderna att växla mellan olika 

spelbolag till förmån för det som lämpar sig bäst för kundens behov. Således kan man 

som koncern behålla kunder över längre perioder.  

 

Båda fallstudiesubjekten har gjort samma observationer att folk tenderar att befinna sig 

mer på mobiltelefoner och surfplattor än klassiska datorer. Således läggs mycket vikt 

vid att skapa ett värdefullt innehåll gällande applikationer. Beteendemönstret av var 

kunden väljer att spela är en viktig aspekt enligt oss författare till denna studie. Kunder 

vill gärna spela avskilt och tryggt från hemmet, gärna i soffan framför TV:n. Detta 

menar vi är den starkaste relationen mellan marknadsföring och spelbolag. Även detta 

scenario skapar ytterst lite friktion för kunden då tillgängligheten är näst intill fulländad. 

Kunden är egentligen bara ett knapptryck från det att denne ser reklamen till att den kan 

placera ett spel hos valfritt spelbolag. Just därför, med inträdet av applikationer, tror vi 

anledningen till att reklam på TV för spelbolag blivit alltmer frekvent.  

 

När det kommer till erbjudanden skiljer sig Svenska Spel och Betsson Group åt 

markant. Även detta härleds till att Svenska Spel i sin offentliga roll inte får uppmuntra 

till spel. Erbjudanden blir därigenom en omöjlighet. Vad som däremot förekommer är 

Give-aways i fysiska butiker i samband med större event. Betsson Group däremot vill 

driva folk till mobilspelande istället för över Internet då det är en enklare plattform och 

mer tillgänglig för spontanspel. Således förekommer erbjudanden som riskfria spel och 

välkomstbonusar för nya kunder. Inget av fallstudiesubjekten arbetar dock med någon 

form av lojalitetsprogram.  

 

Den sista kategorin benämnd framtidens spelande i dimensionen attraktivitet åsyftade 

att ta reda på hur bolagen aktivt arbetar med produktutveckling inför framtiden. 

 

Innovationen är av hög prioritet för båda våra fallstudiesubjekt, men man har studerat 

olika potentiella utvecklingar som respektive bolag tror kan generera en högre 

attraktivitet för varumärket i framtiden. Betsson Group vill implementera spel närmare 

kunden genom att möjliggöra spelande överallt. Politik, kön på nyfödda kungligheter - 

allt är egentligen möjligt att spela på så länge man har parametrar att beräkna 

sannolikhet på via algoritmer. Genom att flytta spelandet närmare kunden skapas fler 

tillfällen för kunden att spela. Även om det kan komma att spelas om mindre summor 
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kan denna utveckling generera i högre ekonomisk omsättning för bolaget. Specifika 

intressen gör att ingen segmentering kan komma att implementeras vilket i så fall 

innebär att spelandet kan bli skräddarsytt av kunden själv. Detta bör i sin tur generera ett 

högre intresse då kunden inte behöver bli expert inom ett område där spelbolaget 

dikterar ämnet, utan snarare kan spela på redan existerande intressen. 

 

Svenska Spel har å sin sida ett annat ess i rockärmen. Det involverar livebetting på en 

ny sektor av idrott som är på framväxt men ännu inte accepterats av 

RiksidrottsFörbundet, nämligen E-sport. Datorspelandets status som idrott eller inte är 

ett frekvent diskuterat ämne just nu. Vi författare anser dock inte att Svenska Spel borde 

vänta in ett beslut från RiksidrottsFörbundet huruvida E-sport ska klassas som idrott, då 

allt spel om pengar inte behöver stå i relation till idrottens värld. Samtidigt förstår vi hur 

Svenska Spel resonerar med tanke på sin befattning som statlig representant. 

 

6.1.3  Måttfull marknadsföring 

Båda fallstudiesubjekten anser själva att de uppfyller kriterierna för måttfull 

marknadsföring. Riktlinjerna i dessa definitioner anser vi författare behöver definieras 

ytterligare då systemet egentligen inte avser en mall som systematiskt kan 

implementeras utan varje fall som uppdagas och anses överskrida dessa gränsdragningar 

måste provas individuellt.  

 

Den första kategorin inom dimensionen belyser att marknadsföring av spel ska 

presenteras på ett korrekt och balanserat vis. Här ser inget av fallstudiesubjekten några 

problem då odds för livebetting presenteras baserat på algoritmer och casinospel och 

turspel baseras på sannolikhet. Detta medför att det aldrig presenteras fel statistik, 

däremot kan vi författare belysa avsaknaden av att bolagen framhäver sannolikheten för 

casino och turspel. Det framkommer dock inte i måttfull marknadsföring att chansen 

måste presenteras, utan endast att om den presenteras skall den göras på ett korrekt vis. 

 

Svenska Spel har även infört kontroller av sina ombud för att inte dessa ombud skall 

presentera chanserna för vinst på andra sätt än de tillåtna för måttfull marknadsföring. 

Det är därför vår bedömning att Svenska Spel löper större risk för att presentera något 

som ej kan anses som korrekt och balanserat genom sina ombud, då de själva inte är i 

kontroll under själva distribueringen av produkten genom hela resan.  
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Vad gäller att inte främja spelande som en social aktivitet är Betsson Group noga med 

sina produktplaceringar. Eftersom de endast existerar på digitala plattformar är detta 

inget som kräver fysisk interaktion mellan individer. Däremot kan det genom 

reklamfilmer förekomma att man sitter och ser på en fotbollsmatch ihop, vilket i så fall 

kan anses som social aktivitet, men själva spelandet främjas därmed inte som själva 

aktiviteten.  

 

Svenska Spel har länge haft lördagar med stryktipset som ett socialt forum. Även här 

kan man diskutera dess sociala förmedlan som budskap. Är det själva fotbollen folk 

samlas för eller är det för att spela? Svensson på Svenska Spel har under intervjuerna 

förklarat att man blir granskade av oberoende ombud för att kunna kontrolleras i sin 

marknadsföring. Detta kontrollsystem implementeras framförallt gällande hur man 

förmedlar spel som social aktivitet. Betsson Group förlitar sig på sina interna förmågor 

och väljer att tolka riktlinjerna själva. Det kan då ske att man någon gång trampar över 

gränsen för vad som anses tillåtet, men de konsekvenserna är man på Betsson Group 

mer än beredda att hantera. Således är vår åsikt som författare till denna studie att 

riktlinjer inte får lämna något utrymme för tolkning.  

 

Vid riktande till rätt målgrupp är bestämmelserna tydligare där bolagen inte får aktivt 

rikta marknadsföring till personer under 18 år. Riktlinjen är tydligt definierad i form av 

en ålder, vilket innebär att det inte finns något utrymme för tolkning. Vår synpunkt som 

författare är att Svenska Spel är fläckfria på denna punkt. Däremot kan man diskutera 

huruvida personer under 18 år exponeras för varumärket. Detta kan ske i samband med 

idrottsliga event, matchställ och liknande.  

 

Betsson Group medger att det finns ett klassiskt exempel där det kan förekomma att 

budskapet hamnar i fel händer, bokstavligt talat. Detta exempel åsyftar när personer 

under 18 år har tillgång till en egen mobiltelefon som är registrerad i föräldrars namn. 

Reklam i form av SMS kan då skickas till ett telefonnummer där ägaren är över 18 år 

men användaren inte är det. Som aktion för att skydda sig gentemot detta har Betsson 

Group vidtagit åtgärder som innebär att personen som öppnar ett konto måste registrera 

huruvida denna vill ha reklam i form av erbjudanden skickade till sin telefon eller inte. 

Man kan även närsomhelst ändra denna inställning. Betsson Group är nog med att 

endast avisera ut erbjudanden till redan existerande kunder och SMS används inte för 

nyrekrytering.  
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Ambassadörsrollerna är något som inte ska främja till spel enligt något av våra 

fallstudiesubjekt. Dessa roller är istället tilltänkta att associeras med spelbolaget och 

dess värdegrunder. Således är ambassadörsroller tillåtna enligt måttfull marknadsföring 

om det inte framkommer i marknadsföringen att ambassadören har gjort en ekonomisk 

förmögenhet baserat på spel. Genom att noga välja ambassadörer som är aktiva inom 

sin karriär kan man enkelt undgå denna problematik anser vi författare. Ambassadören 

kan först och främst associeras med sitt egna varumärke för att sekundärt förknippas 

med spelbolaget. Ambassadörsroller är även ett effektivt sätt att nå ut till rätt målgrupp 

som för bolaget är intressanta. Svenska Spel har arbetat med ambassadörsroller för att 

uppmärksamma projektet Gräsroten, då främst fotbolls- och ishockeyprofiler, som till 

exempel John Alvbåge, före detta fotbollsmålvakt i IFK Göteborg som delat ut checkar 

till olika föreningar baserat på föreningens procent i projektet Gräsroten. Betsson Group 

har precis inlett ett samarbete med Sara Sjöström som är mitt uppe i sin aktiva 

simkarriär. Således härleds ingen av dessa profiler till spel och genom sina 

framträdanden i marknadsföringen associeras de inte till spel utan sina idrottsliga 

prestationer. 

 

Vi författare menar även att det finns ett ansvar från ambassadörens sida. Den reklam vi 

i vår studie haft i bakhuvudet är LeoVegas med före detta brottaren Frank Andersson. 

Den ska i vårt tycke inte klassas som måttfull baserat på dess kontext om rikedom och 

drömmen om den som framställs genom kända profiler, bland annat Frank Andersson.  

 

När det kommer till att spel inte ska framställas som en lösning på ekonomiska problem 

anser vi att Svenska Spel har en bra definition i form av att spel inte ska eller kan ersätta 

lön från ett yrke. Dess syfte är istället att sätta guldkant på vardagen. Betsson Group 

ställer sig frågande gällande definitionen och menar att kostnaden för att renovera ett 

badrum inte är ett ekonomiskt problem, men att inte ha mat för dagen är det. Därför blir 

det svårt för oss som författare att klandra spelbolag som marknadsför sig genom drömmen 

om rikedom, då det är alla spels initiala idé.  
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6.2 Analysmodell 

6.2.1  Presentation av analysmodell 

Genom vår studie har vi fått ta del av en mängd information och fått en förståelse för hur 

pass brett och komplext detta fält är. För att förenkla och göra fenomenet överskådligt har 

vi valt att försöka ställa parametrarna emot varandra genom en Triple Bottom Line-analys 

som vi anpassat från ett större resonemang gällande företagsperspektiv och istället anpassat 

specifikt för marknadsföring (Figur 2). Syftet med denna modell är att applicera båda våra 

fallstudiesubjekt i varsin modell för att kunna definiera konkreta skillnader mellan dem.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen är initialt skapad av John Elkington år 1994 och har som syfte att förklara att 

det behövs tre dimensioner av hög kvalitet för att uppnå ett hållbart scenario över tid 

(Henrique & Richardson, 2007). Detta stycke inleds därmed genom att förklara deras 

modell. Modellerna som följer i detta stycke är därför att betrakta som på egen hand 

utformades av författarna baserat på Elkingtons modell.  

 

Den traditionella modellen involverar sociala-, ekonomiska och miljömässiga faktorer. 

Vi har valt att istället benämna dessa tre cirklar utifrån de kategorier vi identifierat på 

vårt empiriska fält. De tre mest utmärkande fälten just gällande marknadsföring har vi 

identifierat som Måttfull marknadsföring, Attraktivitet och Samhällsnytta. Dessa tre 

dimensioner har sedan ytterligare ett antal underkategorier som redovisas (se tabell 1,2 

& 3). 

 

Modellen består av tre cirklar som i sin tur består av sju mindre cirklar. Dessa cirklar 

har därför numrering i form av sifferskalan 0-7. Dessa tre cirklar sätts i korrelation till 

varandra som demonstreras nedan. De kan då existera fyra olika områden där cirklarna 

Attraktivitet 
Måttfull 

marknadsföring 

Samhällsnytta 

Försvarbar 

marknadsföring 

Hållbar 

marknadsföring 

Funktionell 

marknadsföring 

Ekonomisk 

marknadsföring 

Figur 2 Modifierad Triple bottom line 
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överlappar varandra. Det område där samtliga tre dimensioner möter varandra och 

överlappas benämnes sustainable (sv. översättning; hållbart). 

 

Fältet mellan Samhällsnytta och Måttfull marknadsföring har vi benämnt som 

Funktionell. Detta baserar vi författare på att ett syfte finns med den genererade vinsten, 

dessutom styrks detta fält av att marknadsföringen håller sig inom de riktlinjer som 

benämns som måttfull marknadsföring.  

 

Fältet mellan Samhällsnytta och Attraktivitet har vi benämnt som Försvarbar, även om 

den inte uppfyller kriterierna för måttfull marknadsföring. Försvarbart valdes här som 

begrepp för trots att den inte är inom riktlinjerna för måttfull marknadsföring är den 

tillräckligt vinstgenererande genom sin Attraktivitet. Dessa summor placeras även ut i 

samhället där de gör nytta.  

 

Fältet mellan Attraktivitet och Måttfull marknadsföring har vi benämnt som Ekonomisk. 

Med andra ord är detta fält ekonomiskt hållbart och dessutom inom linjerna för vad som 

kan klassas som Måttfull marknadsföring.  

 

De enskilda cirklarna nedan representerar en siffra i form av poäng. Denna studies 

poängskala  utgörs av siffrorna 0-7, där 0 är lägst och 7 högst. Den stora hela cirkeln 

som inkluderar alla nummer mellan 0-7 representerar således en dimension  som utgör 

helhetsperspektivet för ett hållbart scenario över tid. Poängen har baserats på 

helhetsbilden av de områden som berörts av respondenterna, informanterna samt 

relevant teori och som dessutom diskuterats i det nyss lästa diskussionsavsnittet.  

 

Följande tabeller är baserade på de empiriska kategorier som av författarna har 

poängsatts utefter den data fältet har försett oss med. Kategorierna ges en poäng mellan 

0-7 där den genomsnittliga poängen senare utläses och placeras in i respektive cirkel 

(Figur 3 & 4) som representerar en dimension.  
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6.2.2 Applicerad analysmodell 

Tabell 1 Poängsättning för fallstudiesubjektens Samhällsnytta 

 

Tabell 2 Poängsättning för fallstudiesubjektens Attraktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samhällsnytta Poäng 

Betsson 

Group 

Kommentar 

Betsson Group 

Poäng 

Svenska 

Spel 

Kommentar 

Svenska Spel 

Föreningslivet som 

skyltfönster 

 

3 Överväger en större 

involvering 

Supporterklubbar 

7 RiksidrottsFörbundet 

Gräsroten 

 

Välgörenhet – 

what’s in it for me? 
2 Inga pågående projekt men 

har förekommit tidigare 
0 Ingen typ av 

verksamhet 

 
Goda Relationer 3 Musikhjälpen 5 Riksidrottsförbundet 

Tipselit 
 

 

Missbruksförebygg

ande åtgärder 

 

4 

Internetbaserade verktyg 

Stödlinje 
 

7 

Riktlinjer för 

Marknadsföring 

Marknadsförings 

kampanjer 

Internetbaserade 

verktyg 

Kontrollanter 
Ingen elitidrott utan 

Sponsring 
3 SHL 

Avsaknad av ett 

genusperspektiv 

5 Allsvenskan och andra 

ligor 

Dam och Herr 

Tipselit 

Attraktivitet Poäng 

Betsson 

Group 

Kommentar 

Betsson Group 

Poäng 

Svenska 

Spel 

Kommentar 

Svenska Spel 

Målgrupp 5 Mål att nå ut till alla 

Analyser av ”GAP” 
4 Personer över 18 år 

Försöker balansera  

 

 

Distributionskanaler 

 

 

6 

Below and abow the line 

Brett och nischat 

Kvällstidningar 

Affiliates 

Digitalt 

 

4 

Social media 

Tryckt media 

Mediebyråer 

TV-reklam 

Affiliates 

 

Tillgänglighet av 

produkt 

4 Samma plattform hos alla 

dotterbolag 

Enkelt att spela 

Mobile first 

5 Fysiska butiker 

Applikation 

  Digitalt 

 

Erbjudanden 
5 Specifika erbjudande till 

mobilspelare (riskfria) 

Arbetar med friktion 

1 Inga lojalitetsprogram 

Erbjudande i butik 

Inga bonusar 

 

Innovation 

4 Golfturneringar med SHL 

Försöker ta det närmare 

kunden 

Småtävlingar (odds) 

2 Inget lotteri, ”nästa 

hörna” etc. 

Livebetting 

E-sport 
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Måttfull 

Marknadsföring 
Poäng 

Betsson 

Group 

Kommentar 

Betsson Group 

Poäng 

Svenska 

Spel 

Kommentar 

Svenska Spel 

Korrekt och 

balanserad 

4 Odds sätts individuellt 

Casino baseras på 

sannolikhet 

6 Många riktlinjer 

Inga gratisspel 

Kontroller 
Social förmedlan 3 Rättar sig efter regelverk 3 Ombud 

Riktande till rätt 

målgrupp 

4 Följer regleringar 

Har telefon- och 

mailkommunikation 

6 Ingen 

telekommunikation 

 

Ambassadörer 

 

4 

Enbart för att nå rätt 

målgrupp och nå rätt 

varumärkesassociation 

 

5 

Har förekommit, dock 

inget om spel utan 

presenterar 

varumärkets identitet 

och värdegrunder 
Spel som ekonomisk 

lösning 

3 Ekonomiska problem måste 

definieras, att inte kunna 

renovera ett badrum är inte 

ett sådant problem 

6 Noggrant med att inte 

förmedla att spelandet 

kan ersätta jobb 

Sanningsenligt 5 Freespinns 

Mindre synliga meddelanden 
6 Inga gratisspel 

Socialt ansvar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittspoäng Betsson Group Svenska Spel 

 Samhällsnytta  3 4,8 

Attraktivitet 4,8 3,2 

Måttfull marknadsföring 3,8 5,3 

Tabell 3 Poängsättning för fallstudiesubjektens Måttfullhet 

Figur 3 Betsson Group Figur 3 Svemska Spel 
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7 Slutsats 

Studien avslutas i detta kapitel genom att vi författare konkret besvarar de forskningsfrågor 

studien hade som syfte att besvara. 

 

7.1  Svar på forskningsfrågor 

Vad är det som skiljer statligt och privatägda spelbolag åt rörande marknadsföring? 

 

Slutligen i denna studie vill vi författare gärna betona att vi funnit ett resultat inom det 

avgränsade området. Det finns påtagliga skillnader i marknadsföringssyften mellan 

statligt ägda spelbolag och privatägda. Skillnaderna som under studien upptäckts 

härleds till att spelbolagen inte har samma förutsättningar vad gäller hur de får 

marknadsföra sig. En av våra slutsatser är därför att den rådande monopolsituationen 

inte är funktionellt duglig. Monopolets funktion uppfylls idag dock på en punkt som 

berör studien: fysiska butiker. Så ser dock inte marknadssituationen ut idag, då 

spelbolagens produkter och tjänster har förflyttats från fysiska attribut till att istället bli 

mer virtuella på digitala plattformar.  

 

De statligt ägda spelbolagen besitter inte heller samma förutsättningar att marknadsföra 

sig då de genom sin funktion inte är tillåtna att uppmuntra till spel. De ska tillgodose ett 

behov utan att främja dess framväxt. Således kan de inte locka konsumenter i sina 

marknadsföringskampanjer utan ska enbart påvisa sin existens, vilket vi i denna studie 

redogjort är två vitt skilda begrepp.  

 

En annan aspekt att beakta är att Svenska Spel till skillnad från Betsson Group är 

tvungna att förhålla sig till svensk lagstiftning. Betsson Group är rent tekniskt sätt 

tvungna att förhålla sig till samma lagstiftning, men tack vare den teknologiska 

framfarten gällande TV-produktion har Betsson Group funnit möjligheter att ta sig 

igenom monopolets barriär, då sändningar från TV3 och Kanal 5 produceras utomlands 

där svensk lagstiftnings befogenheter inte sträcker sig.  

 

Båda fallstudiesubjekten vill framstå som bidragande till en positiv samhällsutveckling, 

men även här råder olika förutsättningar. Svenska Spel besitter ett mer 

förtroendeingivande varumärke som byggts upp under en längre period. Därför är de att 

betrakta som mer förankrade i relation till samhället. 

 

Svenska Spel besitter idag ett monopol som dock inte är funktionellt dugligt. Detta har 

uppmärksammats av en rad privatägda spelbolag, vilket ökat konkurrensen på 
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marknaden främst bland privatägda bolag som slåss om marknadsandelar, då det inte 

kräver någon större ansträngning att faktiskt starta upp ett onlinebaserat spelbolag. 

Även Svenska Spel har blivit drabbade av denna konkurrenssituation då monopolet inte 

uppfylls då de ständigt måste sträva efter att bibehålla en balans gentemot de privatägda 

aktörerna. Alltså måste de spendera mer resurser i marknadsföringssyften på en 

marknad som de egentligen besitter ett monopol på. 

 

I vilken utsträckning är spelbolagens  marknadsföring att betrakta som hållbar? 

 

Vår andra forskningsfråga rörande i vilken utsträckning de två fallstudiesubjektens 

marknadsföring kan betraktas som hållbar har vi även fått svar på baserat på empirisk 

prövning gentemot teoretiska begrepp.  

 

Svenska Spel är enligt vår modell, de teorier vi funnit i studien och baserat på det 

empiriska materialet att betrakta som funktionella i sin marknadsföring då de tillför 

ekonomiska resurser till samhället samtidigt som de befinner sig på en bra nivå vad 

gäller måttfull marknadsföring. Den dimension Svenska Spel bör utveckla för att 

betraktas som hållbara över tid vad gäller marknadsföring är sin attraktivitet. Gällande 

attraktivitet begränsas Svenska Spel i sin roll som statlig aktör. Något som kan komma 

att förändras vid ett lyftande av den rådande monopolsituationen.  

 

Betsson Group är enligt denna studie nära att uppfylla de kriterier vi benämnt som 

ekonomisk marknadsföring, men faller på målsnöret vad gäller måttfull marknadsföring. 

Jörlander belyste att han efterfrågar en tydligare definiering på denna punkt. De har 

under sin relativt korta existens etablerat bra relationer med samhället, något de i 

framtiden avser att spendera mer resurser på.  

 

Vår slutsats är att inget av fallstudiesubjekten är att betrakta som hållbara enligt 

samtliga tre dimensioner, vilket tyder på att marknadens förutsättningar måste förändras 

då den i nuläget inte uppfyller någon nämnvärd funktion. Detta styrks även av den 

utredning gällande det licenssystem som genomförts och ligger som förslag att 

implementeras. 
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7.2 Framtida forskning 

Denna studie skall ses som en ansats att försöka redogöra för de skillnader som råder på 

marknaden beträffande marknadsföring. Studien kan repliceras genom granskande av 

andra potentiella fallstudiesubjekt inom sektorn. 

 

Beträffande vår analysmodell uppmanar vi framtida forskare inom området att förfina 

dess karaktär med eventuella ytterligare dimensioner och kategorier för att kunna 

tillföra nya infallsvinklar av relevans för ett bredare perspektiv. Modellen är att betrakta 

som under utveckling då marknaden ständigt förändras och därmed även spelbolagens 

förutsättningar. För att utveckla denna studie ser vi gärna att det som komplement utförs 

en kompletterande kvantitativ studie med samma fallstudiesubjekt som kan appliceras 

in i vår modifierade modell. Således är denna studie att betrakta som ett första steg mot 

spelbolags framtida och hållbara marknadsföringsstrategier. 
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Muntliga källor:  
Elin Häggeborn, Jurist, Konsumentverket (telefonintervju, 2017-04-04)  

 

Joakim Jörlander, Global Sponsorship Manager, Betsson Group (telefonintervju, 2017-04-27, 

samt 2017-05-12)  

 

Palle Svensson, Kommunikationsansvarig, Svenska Spel (telefonintervju, 2017-04-06, samt 

2017-05-08)  

 

Per Binde, Docent, Göteborgs Universitet (telefonintervju, 2017-03-30)  

 

Sara Näselius, Handläggare, Lotteriinspektionen (telefonintervju, 2017-04-06) 
 



  
 

I 
 

Bilagor 
 

Bilaga A Intervju Per Binde 2017-03-30 
 

Namn:  

Datum:  

- Vem är du och vad är din huvudsyssla?  

- Kan du beskriva den rådande marknadssituationen?  

- Hur kan man enligt dig definiera marknadsföring i relation till spel?  

- Kan man definiera kategorier inom marknadsföring av spel? Vad är spelbolags 

syften med   sin marknadsföring?  

- Hur sköts kontrollen av marknadsföring rörande spelbolag?  

- Hur har utvecklingen sett ut inom spelbolags marknadsföring de senaste 20 

åren?  

 

Bilaga B Intervju Elin Häggeborn 2017-04-04 
 

Namn:  

Datum:  

- Vad är dina uppgifter?  

- Vad är ert huvudsakliga ansvarsområde?  

- Hur sker tillsynsansvaret rent praktiskt?  

- Vad anser du om det nya Licenssystemet som ska implementeras?  

- Vad skulle det innebära för er roll gällande tillsyns ansvar?  

- Vad tror du att licenssystemet kommer ha för effekt på marknaden generellt?  

- Hur kommer licenssystemet att påverka exponeringen för privatägda kontra 

statligt ägda spelbolag? Hur skiljer sig marknadsförings ramverk mellan statliga 

och privata bolag?  

- Har du något att tillägga som du tror är av intresse för oss?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

II 

Bilaga C Intervju Sara Näselius 2017-04-06 
 

Namn:  

Datum:  

- Vad är dina uppgifter?  

- Vad är lotteriinspektionen?  

- Vad är ert huvudsakliga ansvarsområde?  

- Hur sker kontrollen av statliga spelbolag?  

- Hur förbygger ni illegalt spelande i Sverige?  

- Vad går gränsen mellan lagligt/olagligt i och med enkelheten i att starta ett 

nätcasino idag?  

- Vad krävs för att starta ett online casino?  

- Vad anser du om det nya Licenssystemet som ska implementeras?  

- Vad skulle det innebära för er som företag?  

- Vad tror du att licenssystemet kommer ha för effekt?  

- Vad är den bakomliggande faktorn till att monopolet ska lösas upp? Och vad var 

syftet med det från början och vart brister det  

 

Bilaga D Intervju Palle Svensson 2017-04-06 och Joakim Jörlander 
2017-27 
 

Namn:  

Bolag:  

Telefonnummer:  

Mail:  

Datum:  

- Vem är du och vad är dina uppgifter:  

- Hur mycket spenderar ni på exponering:  

- Vem vill ni rikta er marknadsföring gentemot?  

- Hur ser ni till att komma åt de segment som Ni efterfrågar?  

- Vad är ert primära mål med er marknadsföring?  

- Får nyrekryterade medlemmar hos er en bonus?  

- Framkommer det i er marknadsföring stöd för spelmissbruk? Hur då?  

- Har ni någon ambassadör? Vem?  

- Vad fyller denna ambassadör för funktion?  

- Vad innebär måttfull marknadsföring för dig?  

- Hur kontrollerar ni ålder på onlinespel?  

- Om det nya licenssystemet som är på förslag genomföras, hur skulle detta 

scenario påverka Er?  

- Är ni medlemmar i det existerande etiska spelrådet?  



  
 

III 

Bilaga E Intervju Palle Svensson 2017-05-08 och Joakim Jörlander 
2017-05-12 

 

Namn: 

Bolag:  

 

Förklara hur ni arbetar med följande termer: 

 

Samhällsnytta Kommentar 

Missbruk .  

Föreningsliv  

Välgörenhet  

Samarbeten  

Sponsring  

 

Attraktivitet Kommentar 

Räckvidd  

Kanalbredd  

Tillgänglighet   

Erbjudanden  

Innovation  

 

Måttfull Marknadsföring Kommentar 

Korrekt och balanserat   

Social förmedlan  

Riktande till målgrupp  

Ambassadörer  

Spel som ekonomisk 

lösning 

 

Sanningsenligt   

 

- Presentera chansen att vinna på ett korrekt och balanserat sätt. 

- Att spela ska inte främjas som en socialiserande aktivitet. 

- Inte riktas till personer under 18 år. 

-  Välkända profiler får inte deltaga om det antyds att personen i fråga nått 

framgång genom spel. 

- Spel ska inte förmedlas som en lösning på ekonomiska problem/social ställning. 

- Deltagande i spel ska inte förmedlas som gratis om så inte är fallet. 

 


