
	 1	

 

 
	
	
 

 
 

 
 
 
 

Spelbranschens nya verklighet  
En kvalitativ studie om spelbolagens förmåga att differentiera sig på en generisk marknad 
 
 
 
 
 
  

 
Författare: Carl Asp, Martin Inaeus och 
Felix Norman 
Handledare: Leif Rytting    
Examinator: Richard Afriyie Owusu  
Termin: VT19 
Ämne: Företagsekonomi III – 
marknadsföring  
Nivå: Grundnivå  
Kurskod: 2FE77E 
 
 



	 II	

Sammanfattning  
	
Titel: Spelbranschens nya verklighet  

En studie om spelbolags förmåga att differentiera sig på en generisk marknad  

 

Författare: Carl Asp, Martin Inaeus och Felix Norman  

 

Handledare: Leif Rytting  

 

Examinator: Richard Afriyie Owusu 

 

Kurs: 2FE77E Kandidatuppsats i företagsekonomi inriktning marknadsföring, 15 hp. 

Linnéuniversitet, VT 2019 

 

Syfte och forskningsfrågor: Studiens syfte är att klargöra vad som karaktäriserar 

spelbolagens förmedling av varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. Utifrån 

syftet har vi formulerat fyra stycken forskningsfrågor som lyder;  

• Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder?  

• I vilken utsträckning spelar varumärket en roll, hur utmärker sig deras positionering? 

• Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde förändrats?  

• Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? 

 

Metod: Forskningsmetoden vi har applicerat är en kvalitativ metod. Studien utgår från en 

abduktiv ansats. Insamling av data gjordes via semistrukturerade intervjuer med sju 

respondenter från olika organisationer med olika befattningar. Intervjuerna utfördes genom en 

intervjuguide som består av fyra huvudområden. 

 

Slutsatser: Resultatet av denna studie är att omregleringen har förändrat företagens förmåga 

att bygga långvariga relationer, genom att kombinera spelansvar och hållbarhetsfrågor kan 

varumärken skaffa sig unika konkurrensfördelar. Ett annat resultat är att bolag skapar 

kundvärde genom tjänstefunktionaliteter och inte genom kundinvolvering. Spelbolagen 

använder sig många olika marknadskanaler för att förmedla sina erbjudande och varumärket i 

sig, de använder sig primärt av traditionella kanaler för att förmedla sitt varumärke. Slutligen 

för att varumärken ska överleva spelbranschen måste de mikrosegmentera marknaden. 
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Studien mynnade ut i en nyanserad version av STP-modellen (Segmenting-Targeting-

Positioning), där vi ändrade Targeting mot E-plattform och lade till lojalitet. SPEL-modellen 

är unik för branscher som präglas av generiskt utbud och hög konkurrens.  

 

Nyckelord: Relationer, Varumärken, Värdeskapande, Spelbolag, Bonusar, Konkurrens, 

Segmentering, Sponsring, marknadskanaler och Differentiering.  
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Abstract 
Titel: The new reality for the Gambling industry 

• A thesis about the gambling companies’ ability to differentiate in a generic market. 
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Purpose: The purpose of the study is to clarify what characterize the gambling companies´ 

conveyance of brands and their relationship building after the reregulation.  

 

Research questions:  

• How does the gambling companies´ work with their relationship building towards the 

customers? 

• To which level does the brand impact the customers perception, how does their 

positioning stand out?  

• How has the companies´ opportunities for creating differential value changed? 

• What characterizes the gambling companies´ choice of market channels? 

 

Method: The research method applied in the study is a qualitative method. The study is based 

on an abductive research approach. The data collection is derived through semistructured 

interviews with seven respondents from different organizations with different positions. The 

interviews were conducted through an interview guide that consist of four main subjects.  

 

Results:  

The result of this study is that the re-regulation has changed the companies' ability to build 

long-term relationships. By combining responsible gaming and sustainability issues, brands 

can acquire unique competitive advantages. Another result is that companies create customer 

value through service functionalities and not through customer involvement. The gaming 

companies use many different market channels to convey their offerings and the brand itself, 
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they primarily use traditional channels to convey their brand. Finally, for brands to survive the 

gaming industry, they must micro-segment the market. The study resulted in a nuanced 

version of the STP (Segmenting-Targeting-Positioning) model, where we changed Targeting 

to the E-platform and added loyalty. The SPEL model is unique for industries that are 

characterized by generic supply and high competition. 
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1 Inledning 
Studien inleds med ett kapitel där vi redogör för en bakgrundsbeskrivning där vi går igenom 

den svenska spelbranschen och den rådande lagförändringen. Det mynnar ut i en 

problemdiskussion som berör studiens områden. Problemdiskussionen efterföljs av vår 

problemformulering och därefter syftet.  

1.1 Bakgrund 

Spel om pengar har sina rötter långt tillbaka i tiden enligt Helling (2003) då historiska fynd 

visar att spel och pengar länge har varit delaktig i olika kulturer. Hellings framförande styrks 

av Binde (2005) som påpekar att spelbranschen har haft tydliga inslag i den svenska historien 

och att cirka 95% av den svenska befolkningen någon gång spelat om pengar. Syftet med 

spelbranschen är enligt Helling (2003) är att ge kundens vardag tillfällig spänning och extra 

krydda i tillvaron. Branschen var enligt Regeringskansliet (2016) tidigare skyddad av ett 

statligt monopol då de skulle förebygga spelberoende och skapa en sund spelmarknad genom 

att efterfrågan på spel skyddas genom kontrollerade former. Svenska Spel (2019) belyser att 

vid årsskiftet 2019 tillträdde en lagförändring om spellagstiftning. Regeringskansliet (2018) 

betonar att den nya lagen har medfört ett licenssystem vilket skapar möjligheter att skydda 

svenska konsumenter. Enligt (SOU 2017:30) betyder även den här licensen att alla aktörer på 

den svenska spelmarknaden kommer ha samma skyldigheter när det kommer till 

marknadsföring, vilket tidigare var reglerat med statligt monopol. Ett av det mest liberala 

landet när det kommer till kasino och vadslagning beskriver Deans, Thomas, Derevensky och 

Daube (2017) är Australien. Författarna vidareutvecklar att Australien har få lagar när det 

kommer till spel och följden av detta är blivit en enorm exponering av spelbolag i nästan alla 

marknadskanaler.  

Enligt Lotteriinspektionen (2018) har den nya lagen delat upp spelmarknaden i olika delar, 

den första delen omfattar onlinespel, som kasino och vadhållning. Den andra delen innefattar 

spel för allmännyttiga ändamål som till exempel nationsbaserade bingo och lotterier. Samt en 

sista del som staten förbehåller som innefattar kasinon och värdeautomater. En utav de 

bidragande faktorerna till omregleringen påstår Lotteriinspektionen (2017) till att vara 

digitaliseringen. Icke Svensk-licensierade företag kunde enligt Lotteriinspektionen nyttja den 

svenska spelmarknaden till följd av den teknologiska utvecklingen som ägde rum efter att 

lotterilagstiftningen utformades under millennieskiftet.  
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De Geer (2011) belyser att det tidigare svenska spelmonopolet har sin grund i etableringen i 

av AB tipstjänst som etablerades 1934 och penninglotteriet 1939. De två bolagen slogs ihop 

till att bilda Svenska Spel AB som startade sin verksamhet 1997. De Geer påpekar att bolagen 

har varit statligt ägda och har drivits med exklusiva koncessioner under monopolliknande 

villkor. Svenska Spel har haft i uppdrag att tillhandahålla spelmöjligheter men också till 

uppgift att begränsa spelandet. Regelverket på spelmarknaden har haft som mål till att 

avgränsa den nationella marknaden från internationell konkurrens samt minska utflödet av 

svensk valuta. Breitung (2017) betonar att det svenska monopolet inte existerar i praktiken då 

utländska bolag oftast baserade på Malta, som till största del utgörs av online-bolag, inte har 

haft några problem med att marknadsföra sig till svenska konsumenter. Breitung påpekar att 

cirka 25% av den svenska spelmarknaden stod helt utanför svensk myndighetskontroll innan 

omregleringen. 

Den svenska marknadsföringslagen 2008:486 enligt Riksdagen (2019) beskriver att reklam 

för spel har samma direktiv som annan marknadsföring, reklam får inte påverka kundens 

förmåga att fatta ett välgrundat spelbeslut. Riksdagen påpeka även att svenska spelföretag 

måste följa 47:a § Lotterilagen, SFS 1994:1000 som beskriver att marknadsföring inom spel 

måste ske med måttfullhet samt att marknadsföringen inte får rikta sig till konsumenter under 

18 år. Spelbolag som är licensierade i Sverige måste följa lagen men företag som har sitt säte 

utanför Sverige kan kringgå reglerna. Olicensierade bolag nyttjar den svenska marknaden 

enligt Salihu (2018) utan samma regler som licensierade, det betyder att de lägger stora 

pengar på marknadsföring som ligger utanför den svenska marknadsföringslagen. Johansson 

(2017) beskriver att antalet aktörer och omsättning på den svenska spelmarknaden har ökat 

drastiskt det senaste året, en konsekvens av det här är en aggressiv marknadsföring för att 

behålla eller öka marknadsandelar. 

Mot denna bakgrund handlar det här arbetet om svenska spelmarknaden och speciellt 

spelbolagens marknadsföring.  

1.2 Problemdiskussion 

Konkurrens innebär enligt konkurrensverket (2016) att alla företag på marknaden ska 

konkurrera rättvist och jämbördigt till förmån för kunder och företag. Det betyder att den 

svenska spelmarknaden numera kan räknas som en konkurrensutsatt marknad till följd av den 

nya lagstiftningen. När svenska spelmarknaden nu är mer konkurrensutsatt blir det en 
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förändring i spelbolagens strategi i kampen om kunderna. Gummesson (2008) betonar att 

företag på en konkurrensutsatt marknad behöver skapa sig unika konkurrensfördelar för att 

erhålla marknadsandelar. Grönroos (2015) instämmer med tidigare författare då han påpekar 

att företag måste öka värdeskapandet genom att tillfredsställa kundernas behov på ett unikt 

sätt. Enligt Lundin och Winberg (2018) har de utlandsregistrerade bolagen som tidigare inte 

haft licens i Sverige arbetat med aggressiv, riktad marknadsföring gentemot nya kunder med 

lockelser om bonusar och fördelaktiga villkor. Bonusar måste dock i och med nya spellagen 

(2018:1138) betraktas med måttfullhet, bonusarna till lojala kunder är numera förbjudet, 

däremot kan bonusar användas till förvärvning av nya kunder. Det kommer resultera i att 

spelbolagen med licens inte längre kommer att kunna använda sig av en lika aggressiv 

marknadsföring. När marknadsföringen nu är reglerad bör det vara relevant att förvärva 

kunder på andra sätt. Gummesson (2008) har lanserat teorier gällande förvärvning och belyser 

faktumet att relationer påverkar företags framgångar. Även Bruhn (2003) förklarar relationer 

som väsentligt för organisationers långsiktiga vinst. Teorierna gör det naturligt att undersöka 

hur spelbolagen använder sig av relationsmarknadsföring.  

Att bli uppmuntrad till att spela via reklam är nog något många känner igen. Det är inte 

speciellt konstigt när man ser att bara de svenska aktörerna som tidigare besuttit monopol 

omsatte, enligt Bränström (2017), 17 miljarder kronor under 2016. Faktorerna bakom 

exponering går att tyda av lotteriinspektionens (2019) statistik som beskriver att investeringar 

i spelreklam uppgick till 7,4 miljarder 2018. Stora delar av spelreklamen finansieras av icke-

svensk licensierade bolag påstår SOU 2017:30, de erbjuder oftast konsumenter någon form av 

bonus eller gratis spel. Den nya lagen tillåter inte bolag att marknadsföra spel där intrycket är 

att spelet är fritt eller gratis, de får inte heller erbjuda incitament till kunder som redan är 

registrerade inom spelbolagets kunddatabas. Den aggressiva marknadsföringen kommer 

dessutom att minska med tanke på att bolagen får använda sig utav sponsring nu, det erfar 

Branschorganisationen för spel (BOS) kommer gynna till exempel idrottsrörelsen.  

Samtidigt påverkas kravet på den nya licensen valet av marknadsföringskanaler, Chen, Kou 

och Shang (2014) beskriver att det krävs operativ rationalitet när ledningen handskas med 

valet av marknadsföringskanaler. Samtliga spelbolag enligt BOS (2019) som är medlemmar 

inom deras organisation har fått licens för att verka på den svenska spelmarknaden, 

medlemmar i organisationen är till exempel Unibet, MrGreen och Betfair. Eftersom vi 

undersöker den svenska marknadens spelbolag är det viktigt att vi fokuserar på spelbolagens 
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segmentering gentemot kunden. Då marknaden har blivit så pass utbredd är det viktigt enligt 

Wirtz och Lovelock (2016) att företag segmenterar sig gentemot specifika kunder för att 

kunna tillfredsställa en mindre målgrupps behov på ett mer personifierat sätt. Enligt Davis 

(2016) gäller det även för företagen att nå ut till kunden via sökoptimering, vilket möjliggör 

att påminna kunden om det specifika företaget med en högre frekvens. Wirtz och Lovelock 

(2016) har lanserat teorier om målgrupper och påpekar vikten av segmentering, företag måste 

anpassa sig efter kunden på individnivå för att bättre kunna uppfylla deras önskemål. 

Målgrupper är en viktig faktor betonar Rust och Huang (2014) för spelbolag när de 

positionerar sig. Företagen som har en tydlig målgruppssegmentering kan skapa större 

möjligheter att generera lojala kunder samt erhålla större kundretention. Då spelbolagens 

utbud inte särskiljer sig mycket gentemot varandra bör de ha en tydlig bild över sin målgrupp 

så de kan individualisera deras utbud och marknadskommunikation. 

Den nya konkurrenssituationen innebär att från och med Mars 2019 kommer det finnas 72 

stycken licensinnehavare i Sverige beskriver Lotteriinspektionen (2019). Det innebär 72 

aktörer som med likadan verksamhet och tjänst, konkurrerar om samma kunder. Den nya 

lagen ger enligt BOS (2019) utrymme att arbeta med nya konkurrensfördelar, samtidigt som 

bolagen kan skapa en offentlig medvetenhet kring sitt varumärke på helt andra sätt som till 

exempel genom sponsring. Marknaden mynnar ut i en konkurrenssituation som inte tidigare 

upplevts och en kamp om kunderna har börjat. Eftersom relationer har stor betydelse i en 

konkurrensutsatt marknad blir det naturligt att även analysera företagens kundlojalitet. Bowen 

och Chen (2001) belyser att kundernas lojalitet gentemot ett företag är viktigt eftersom lojala 

kunder sällan reagerar lika starkt på prisförändringar som icke-lojala kunder.  

Med utgångspunkt ur relationer blir det även relevant att analysera varumärken och dess 

innebörd. Ett varumärke utmärker företag gentemot andra företag enligt Olins (2008). 

Eftersom företagen på marknaden har likvärdigt tjänsteutbud behöver de differentiera sig 

själva från konkurrenterna. Kapferer (2012) påpekar att i en bransch där produkter inte skiljer 

sig nämnvärt åt är det viktigt att ett företags varumärke sticker ut, vilket kan uppnås med hjälp 

av att förmedla till exempel förtroende. Tidigare nämnde vi att det finns 72 licenstagare på 

den svenska marknaden vilket kommer leda till en hård kamp om befintliga och potentiella 

kunder. Utifrån den hårda konkurrensen bör företag sträva efter att uppnå ett unikt varumärke 

som särskiljer sig från de andra aktörernas.  
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Eftersom den nya spellagen krymper spelbolagens utrymme för marknadsföring av bonusar 

anser vi det naturligt att undersöka begreppen värdeskapande och servicelogic. Grönroos 

(2015) har lanserat teorier gällande värdeskapande och servicelogic som uppmuntrar företag 

att göra kunden mer delaktig inom tjänsteprocessen, syftet med författarens framförande är att 

företagen skapar större kundvärde när konsumenterna får vara en del av processen.  

Tidigare forskning inom området har gjorts av Eilert, Månsson och Lundberg (2017) där 

syftet var att undersöka hur omregleringen kommer att påverka valet av 

marknadsföringskanaler hos spelbolagen. Författarna använde sig utav liknande 

forskningsmetod som den här studien kommer arbeta utefter, det vill säga kvalitativ studie 

med intervjuer med högt uppsatta personer inom branschen. Eilert, Månsson och Lundberg 

fick fram resultatet att en framtida omreglering av spelmarknaden kan möjliggöra 

synergieffekter vid val av marknadsföringskanaler. Deras resultat blir en intressant del för vår 

uppsats att följa upp nu när den nya lagen har trätt i kraft genom att undersöka hur 

spelbolagen arbetar med sin marknadsföring. Det har även gjorts en liknande studie i 

Australien om spelbolags marknadsföring av Deans, Thomas, Derenvensky och Daube 

(2017). Den studien resulterade i att marknadsföringen från spelbolagen har sträckts sig från 

sportmiljöer till miljöer och kanaler där ingen förväntar sig se spelreklam, marknadsföringen 

har blivit enormt normaliserad. En studie skriven av Roseberg (2016) påpekar situationen 

inom spelbranschen i Danmark där de har gått motsatt riktning mot Australien. Danmark 

införde ett licenskrav liknande Sveriges förändring, den har medfört stora konsekvenser för 

spelbolagen. Situationen i Danmark ledde till en mer reglerad marknad där kunden har en 

större säkerhet. Antalet varumärken som huserar inom den danska spelbranschen har även 

minskat vilket har gjort att marknadsföringen har minskat. 

1.3 Problemformuleringen 
Då den nya spellagen har instiftats har det påverkat marknaden. Spelbolag som vill utnyttja 

den svenska marknaden måste ha licenser vilket begränsar deras möjligheter att fortsätta med 

en aggressiv marknadsföring. Vilket har öppnat upp funderingar kring hur spelbolag kommer 

särskilja sin marknadsföring gentemot konkurrenter då deras handlingsutrymme har 

förändrats. På en naturligt växande marknad är marknadskommunikation och relationer 

viktiga aspekter, på denna grund har följande frågeställning och syfte framtagits: 
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1.4 Syfte 
Syftet med den här uppsatsen är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling 

av varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. 

1.5 Frågeställningar 
Med koppling till syftet har vi formulerat följande frågor, med genomgående fokus på 

situationen efter lagförändringen.  

• Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder?  

• I vilken utsträckning spelar varumärket en roll samt hur utmärker sig varumärkens 

positionering?  

• Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde förändrats?  

• Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? 

1.6 Avgränsningar 
• Arbetet kommer avgränsas till endast licensierade aktörer inom sektorn för 

vadslagning och online-kasinon i Sverige, vi väljer därmed att inte analysera 

lotteridelen eller illegala aktörer.  

• Studien kommer att grunda sig utifrån ett företagsperspektiv mot kund, Business to 

consumer (B2C).  

• Studien kommer inte behandla eventuella konsekvenser av spelbranschen som till 

exempel spelmissbruk, vi är dock medvetna om dess konsekvenser. 
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2 Metod  
Kapitlet redogör hur vi har gått tillväga med att genomföra studien. Kapitlet innehåller bland 

annat studiens forskningsmetod samt det vetenskapliga förhållningssättet. Val av metoder 

motiveras till varje delkapitel. 

2.1 Forskningsmetod 

Enligt Yin (2013) finns det två primära forskningsdesigner, kvalitativ metod och kvantitativ 

metod. Watt Boolsen (2007) förklarar att information som samlas in genom en kvalitativ 

metod kallas för mjuk data, exempel på mjuk data är bland annat intervjuer, samtal, böcker 

eller tidningsartiklar. Yin (2013) förklarar att syftet med den kvalitativa metoden är att inrikta 

sig på betydelsen av ett visst ämne och hur den påverkar personer under faktiska 

omständigheter. Wallén (1996) skriver vidare att syftet med en kvalitativ metod är att 

undersöka karaktärer på olika företeelser och hur de ska identifieras. Wallén påpekar vidare 

att kvalitativ metod används för att erhålla en djupare och mer trovärdig skildring mellan 

deltagarnas perspektiv på ett specifikt ämne. Walléns syfte styrks av Yin (2013) som även 

betonar vikten av subjektivitet i en kvalitativ metod. Allwood (2004) sammanfattar kvalitativ 

metod som en förankring av själva innebörden av ett visst ämne, och inte den statistiska 

analysen som är den primära fokusen i kvantitativa metoder. Utmaningen med en kvalitativ 

metod enligt Bryman (1997) är att förbli objektiv. Om observatören inte lyckas vara objektiv 

kommer innehållet att vinklas.  

Kvantitativ forskningsmetod betonar Bryman (1997) grundar sig i olika metoder för 

insamling av information. Syftet beskriver Edling och Hedström (2003) är att definiera olika 

variabler som har olika värden. Insamling av data kan ske enligt Edling och Hedström (2003) 

med bland annat olika enkäter. Vi insåg fort att studiens ämne inte är tillämpat för en 

kvantitativ metod då vi måste få mer djup i vår insamling av empiri. 

I forskningsarbetet har en kvalitativ metod applicerats då vi anser den stämmer överens med 

studiens ämne. För att kunna besvara forskningsfrågan och syftet anser vi att kvalitativ metod 

var bäst då vi kunde komma djupare in i ämnet. Widerberg (2002) beskriver att kvalitativ 

metod ska användas när ett fenomens karaktär eller egenskaper ska klargöras och det stämmer 

överens med vårt syfte som är att karaktärisera spelbolags marknadskommunikation och 

relationsbyggande. Bell (2006) påpekar att syftet med kvalitativ metod är att ta reda på hur 

människan upplever sin värld. Vi utgick från en kvalitativ metod då vi vill ha information från 
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professionella respondenter som ger oss en djupare förståelse kring ämnet, vi ansåg att den 

typ av information och forskningsdesign skulle ge oss de bästa förutsättningarna för att 

besvara den ställda problemformuleringen.  

Å andra sidan kan vår studie betraktas som en fallstudie. En fallstudie enligt Gummesson 

(2005) är när endast ett fall undersöks och att det enskilda fallet ligger som grund för en 

teoretisk analys. Gummessons teori stärks av Yin (2013) som betonar att fallstudier går ut på 

att studien fokuserar på en aktuell företeelse i dess existerande sammanhang. Anledningen till 

att fallstudier genomförs är för att få en djupare förståelse enligt Jensen och Sandström (2016) 

om korrelationen mellan olika faktorer och händelser. Vi anser att en fallstudie kan appliceras 

på vår studie då vi undersöker branschen i sin helhet och inte inriktar sig på ett specifikt 

företag. Denna studie handlar om att få en djupare förståelse av konsekvenserna som är till 

följd av en viss händelse, nämligen lagförändring och hur olika faktorer påverkar företags 

ageranden. 

2.2 Forskningsansats  

Förhållandet mellan empiri och teori uttrycks enligt Bryman och Bell (2017) i tre olika typer 

av ansatser, deduktiv, induktiv eller abduktiv ansats. Alvehus (2013) betonar att deduktion har 

inslag av induktion och tvärtom, induktion har inslag av deduktion. Alvehus samt Saunders, 

Lewis och Thornhill (2016) betonar att en deduktiv ansats tar ansats i teorin för att formulera 

en eller flera hypoteser som ska utsättas för en empirisk undersökning. Patel och Davidson 

(2011) beskriver att beroende på resultatet som undersökning genererar kommer hypoteser 

antingen förkastas eller bekräftas. Bryman och Bell (2017) påpekar att en deduktiv ansats 

främst används inom kvantitativa undersökningsmetoder.  

Alvehus (2013) betonar att i en induktiv ansats tar forskare avstamp i empiri, observationer 

och resultat för att formulera teori. Bryman och Bell (2017) påpekar att grundad teori har 

blivit den absolut vanligaste ansatsen för en kvalitativ undersökning. Författarna nämner även 

att grundad teori används ofta av induktiva forskare. En induktiv ansats används enligt Patel 

och Davidson (2011) samt Alvehus (2013) främst inom kvalitativa undersökningar. Bryman 

och Bell (2017) påpekar att en induktiv ansats tenderar att generera intressanta resultat, dock 

påpekar de att studiens teoretiska betydelse inte är tydlig.  
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Patel och Davidson (2011) betonar på att en abduktiv ansats är lik både induktiv och deduktiv 

då abduktion används för att dra slutsatser och utveckla teorier. Abduktion påstår Bryman och 

Bell (2017) kan ses som ett sätt till att undvika begränsningar som förknippas med induktion 

och deduktion. Mantere och Ketoivi (2013) påpekar att vid en abduktiv ansats försöker 

forskare identifiera de förutsättningar som skulle kunna göra företeelsen mindre besvärlig. 

Valet för denna uppsats föll på en abduktiv ansats. Första steget i studien var att samla in 

befintlig relevant teori för syftet och frågeställningen som sedan formade intervjuguiden. 

Under våra intervjuer fick vi ta del av information som vi ansåg vara relevant för studien men 

saknade en teoretisk förankring i vårt teoretiska kapitel, vilket bidrog till att det anpassades 

till empirin via en induktiv ansats. En stor fördel med en abduktiv ansats beskriver Cooper 

och Schindler (2011) är att forskare inte begränsas av de svårigheter som förknippas med 

deduktion och induktion.   

2.3 Vetenskapliga förhållningssätt  
Patel och Davidson (2011) beskriver att det existerar tre vetenskapliga förhållningssätt, 

positivism, hermeneutik och empirinära ansatser. Eriksson och Widersheim-Paul (2014) 

påpekar att positivism främst används i en kvantitativ metod med en deduktiv ansats, och 

hermeneutik används i en kvalitativ metod med en induktiv ansats.  

Johansson (2011) betonar att hermeneutiken är den raka motsatsen till positivismen. Alvesson 

och Sköldberg (2017) beskriver att hermeneutik är synonymt med tolkningslära. Patel och 

Davidson (2011) förklarar att i hermeneutiken studerar, tolkar och försöker begripa 

grundbetingelser för den mänskliga existensen. Johansson (2011) påpekar att inom 

hermeneutiken syftar forskningen till att uppnå förståelse av det avsedda fenomenet, 

exempelvis en text eller händelse. Patel och Davidson (2011) förklarar att en hermeneutisk 

forskare tar sig an forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse. Starrin och 

Svensson (1994) påpekar att hermeneutisk forskning syftar till att förstå handlingar och 

företeelser sedda var för sig som helheter och i relation till allt omkring dem. Starrin och 

Svenssons påstående styrks Alvesson och Sköldberg (2017) som förklarar vidare att 

kunskapen detta genererar ökar forskarens möjligheter att förstå och stå i relation till andra 

människor och företeelser i unika samband. Patel och Davidson (2011) betonar för att 

forskare ska kunna skapa god förståelse av det studerade problemet, behöver forskare pendla 

mellan subjektets synvinkel (intervjuaren) och objektets synvinkel (respondenten). Alvesson 

och Sköldberg (2017) beskriver att inom hermeneutiken uppstår en relation mellan forskare 
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och det studerade objektet, där båda parterna befinner sig på samma nivå och försöker nå en 

gemensam förståelse.  

Vi har varit inspirerade av ett hermeneutiskt förhållningssätt under studien, då vi genomför en 

kvalitativ studie och vi har tidigare erfarenheter om ämnet blir vi indirekt subjektiva och 

försöker tolka och förstå. Att försöka skapa en större förståelse om ämnet har varit av absolut 

största vikt för oss.  

2.4 Datainsamling  

Begreppet data förklarar Christensen, Engdal, Grääs och Haglund (2016) kan delas upp som 

två typer, primär- och sekundärdata. Enligt Bryman och Bell (2017) är primärdata det som 

forskarna samlar in själva, det vill säga genom intervjuer och undersökningar. Denna studie är 

kvalitativ och primärdatan kommer därmed bestå utav information från intervjuer. 

Sekundärdata beskriver Christensen et al. (2016) till att vara information och statistik som 

finns tillgänglig för alla. Studiens sekundärdata består av bland annat statistik från 

Lotteriinspektionen och Riksdagen.   

2.4.1 Strategiskt urval  
Urval handlar enligt Ryen (2004) om att förstå vem man skall intervjua men även inom vilken 

miljö personen verkar, Alvehus (2013) betonar även att det är viktigt att hitta respondenter 

som verkligen är experter på området. Alvehus förklarar vidare att respondenternas 

trovärdighet kan vara avgörande för studiens reliabilitet. För att genomföra trovärdiga 

intervjuer har urvalet begränsats till högt uppsatta anställda inom spelbranschen, prioriteten 

har varit att försöka få intervjuer med personer från marknadssidan för att kunna samla in 

mycket information kring marknadsföring. Vårt val av respondenter benämner Jakobsson 

(2011) som ett strategiskt urval, det vill säga att valet av respondenter är gjort efter den 

information vi förmodar att personerna besitter. Vi valde även att intervjua en respondent från 

den tidigare monopolaktören, för att styrka uppsatsens trovärdighet genom att belysa olika 

synvinklar på ämnet. Bryman och Bell (2017) bekräftar Alvehus teori genom att belysa 

faktumet att respondenterna bör vara högt upp i företagets hierarki, på grund av den viktiga 

informationen personerna förmodligen besitter.  

Respondenterna är valda ur ett strategiskt perspektiv för att kunna få utförliga svar och för att 

kunna samla in information från flera aktörer som är verksamma inom branschen. Vi har valt 
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två stycken från två stora spelbolag, en från Svenska Spel och även fyra stycken respondenter 

i från olika branschorganisationer. Trost (2010) betonar att det är viktigt för att kunna erhålla 

större variation i svaren och därmed anses studien inte vara partisk. Vi har som sagt valt att 

intervjua nyckelpersoner inom Svenska Spel och även personer från tidigare icke-licensierade 

aktörer. Första kontakten med respondenterna bör ske via telefon enligt Ryen (2004), men 

författaren belyser även faktumet att respondenterna även bör få ett lite mer formellt mail om 

vad som efterfrågas. Ryen’s yttrande har vi haft i åtanke under processen när vi har tagit 

kontakt med våra respondenter, det har inte alltid varit enkelt att hitta kontaktuppgifter vilket 

har medfört vissa “omvägar” för att kunna skapa första kontakten. Även Bryman och Bell 

(2017) styrker detta förhållningssätt genom att framhäva vikten av att vara formell när det 

gäller att ta kontakt med högt uppsatta personer inom näringslivet.  

Respondenter: 

-Mats Lindquist Leissner (Svenska Spel), Chief customer engagement manager, Svenska 

Spel. Tidigare befattningar innefattar omvärldsanalytiker, ansvarig koncernutvecklare och 

kanal utvecklingschef. Har varit delaktig i omregleringen genom att utforma en plan baserad 

utifrån Danmark 2014. Datum, 26/4–19. Skypeintervju.  

-Jenny Nilzon (SPER), Vd, SPER. Tidigare befattningar inom Novamedia, som driver 

Postkodslotteriet. Datum, 17/4–19. Personligt möte.  

-Gustaf Hoffstedt (BOS), Generalsekreterare, (BOS) Branschorganisationen för Onlinespel. 

Tidigare Riksdagsledamot för Moderaterna. Datum, 17/4–19. Personligt möte.  

-Respondent A, Högt uppsatt chef inom ett spelbolag beläget på Malta. Valde att vara 

anonym. Datum, 18/4–19. Skypeintervju.  

-Petra Forsström (Sustainable Gambling Academy), Vd, Sustainable Gambling Academy. 

Tidigare befattningar som avdelningschef för (CSR) Corporate Social Responsibility Svenska 

Spel och marknad- och försäljningschef Svenska Spel inom restaurangspel  Datum, 25/4–19. 

Skypeintervju.   

-Maria Wennerberg Sedigh (SPER), Senior adviser, SPER. Mångårig erfarenhet av 

spelreglering från både Lotteriinspektionen och Finansdepartementet. I över ett års tid var 
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hon med och arbetade fram ett förslag till en ny spellicenslag, som resulterat i att Sverige fick 

en ny spellag den 1 januari 2019. Datum, 23/4–19. Skypeintervju.  

-Daniel Valiollahi (Kindred), Public Affair Manager på Kindred Group. Kindred innehåller 

flera olika varumärken som till exempel Unibet, Mariacasino och Storspelare.com. Datum, 

2/5–19. Skypeintervju. 

2.4.2 Intervjuer  

Lantz (2013) beskriver att det finns olika metoder på hur en intervju kan utformas. Brinkmann 

och Kvale (2015) påpekar att det finns primärt tre stycken intervjumetodiker som är 

anpassade för en kvalitativ studie, de är; strukturerade, ostrukturerade och semistrukturerade. 

En strukturerad intervju enligt Brinkmann och Kvale grundar sig i förutbestämda frågor med 

inget utrymme för följdfrågor. Bryman och Bell (2017) nämner att alla frågor ska vara 

likadana för alla respondenter, fördelen med en strukturerad intervju är att svaren blir oftast 

tydliga och träffsäkerheten blir hög. Däremot kan det bli svårt att få ett djup i respondenternas 

svar då det inte finns utrymme för personifierade följdfrågor. 

Semistrukturerade intervjuer påpekar Trost (2010) har förutbestämda frågor där det finns 

utrymme för följdfrågor vilket kan bidra till ett mer djup i respondenternas svar jämfört med 

de strukturerade intervjuerna. Gillham (2005) belyser att i en semistrukturerad intervju har du 

ett fåtal huvudfrågor varav de har underfrågor vilket bidrar till en större diskussion kring varje 

fråga. Brinkmann (2013) betonar även vikten av att intervjufrågorna inte behöver följa en 

särskild ordning utan de kan varieras utifrån respondenternas svar.  

Den ostrukturerade intervjuformen enligt Gillham (2005) har ingen förutbestämd bas av 

frågor utan de uppkommer utifrån teman som diskuteras under intervjun. Brinkmann och 

Kvale (2012) utvecklar att den ostrukturerade intervjun kan ses som informell där samtalet 

flyter på som ett vanligt vardagssamtal. Med tanke på att det inte finns några förutbestämda 

frågor måste intervjupersonerna enligt Gillham (2005) ha god kunskap om ämnet för att 

kunna hålla diskussionen vid liv. Trost (2010) påpekar även fenomenet ‘’horror vacui’’, med 

det betonar han att respondenten gör ämnet för omfattande och intervjuaren glömmer att 

smalna av det vilket leder till svårare bearbetning av det insamlade empiriska materialet. 
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Vi applicerade semistrukturerade intervjuer på vår uppsats då vi ansåg att de passade 

uppsatsens syfte. Då vi inte är vana vid att agera intervjuare tycker vi det är en trygghet att ha 

förutbestämda frågor samtidigt som vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor för att komma in 

djupare på ett ämne. Att även kunna justera ordningsföljden på våra frågor för att anpassa oss 

efter respondenterna tycker vi är en stor fördel. Merriam och Tisdell (2016) betonar att en 

intervjuguide ska konstrueras med teman som genererar öppna frågor, vi ansåg att det 

arbetssättet föll väl överens med hur vi ville utforma våra frågor. Vi valde att ställa många 

följdfrågor för att få djupare svar men även för att säkerhetsställa att vi hade förstått 

respondenternas svar utan att det blev subjektivt. Vi har även under tidens gång justerat vår 

intervjuguide för att vissa ämnen behöver bearbetas mer medan vissa behöver mindre. Corbin 

och Strauss (2018) förklarar detta som ett vanligt fenomen då de förtydligar att just först 

under intervjuerna kommer betydelsefull information fram. Under studiens gång har det varit 

svårt att boka in personliga intervjuer utan att generera alldeles för höga resekostnader, därför 

togs valet att försöka genomföra video samtalsintervjuer då personliga intervjuer inte gick att 

verkställa.  

Inom en kvalitativ studie kan det enligt Creswell och Creswell (2018) genomföras tre 

varianter av intervjuer, fysiska intervjuer där respondent och intervjuare har en fysisk 

interaktion, telefonintervju samt intervjuer med fokusgrupp där fler respondenter är 

närvarande. För att få hög validitet och reliabilitet påpekar Kvale och Brinkmann (2014) att 

intervjuer bör genomföras fysiskt. Fysiska intervjuer bidrar till ett större förtroende för 

respondentens svar då kroppsspråk och ögonkontakt tas med i beaktningen av den insamlade 

informationen. I den här uppsatsen har ambitionen varit att genomföra fysiska intervjuer för 

att stärka validitet och reliabilitet. Dock har vissa intervjuer genomförts via telefon då 

respondenter inte har haft möjlighet till fysiskt möte. 

2.4.3 Etik 

Etik och forskning har en stark korrelation enligt Wallén (1996) då det finns krav på god 

forskning för att förhindra att någon far illa. Trost (2010) understryker vikten av att respektera 

deltagarnas integritet och benämner vikten av att behandla deras personliga uppgifter 

konfidentiellt utifrån deras önskemål. Wallén nämner att det finns vetenskapliga regler och 

etiska regler som ska följas, Bryman och Bell (2017) instämmer med tidigare författare och 

vidareutvecklar kraven. Vi måste framföra de etiska kraven till respondenten, som är 

nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet samt konfidentialitetskravet.  
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Nyttjandekravet enligt Smedler och Dahl (1993) bygger på att den information som är 

insamlad för forskningsändamålet inte får brukas för kommersiellt syfte eller andra syften 

som inte berör den studerade vetenskapen. Personuppgifter som är insamlade för 

forskningsändamålet får inte heller användas för beslut som påverkar den enskilda individen 

utan medgivande från den berörda. Alla respondenter godkände nyttjandekravet och kände 

stor tillit till oss.  

Samtyckeskravet beskriver Petersson (1994) grundar sig i att respondenten själv skall 

bestämma hur länge och på vilka villkor han eller hon ska delta. De har även rätten att avbryta 

en intervju utan negativa påföljder. Även inom samtyckeskravet ska forskaren även enligt 

Denscombe (2004) inhämta respondentens samtycke. Alla våra respondenter kände till om 

samtyckeskravet men vi gick ändå igenom vad det omfattade. Vi var noggranna med att 

poängtera att intervjun var frivillig och att de har möjlighet till att avbryta intervjun när som. 

Informationskravet belyser Smedler och Dahl (1993) handlar om att respondenten måste 

informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta när de vill. Ryan (2004) 

beskriver att de även måste informeras om deras uppgift i arbetet och vilka deras villkor är. 

Informationskravet förmedlade vi redan när intervjuer bokades in med respondenterna samt 

att vi gick igenom det innan intervjuerna började.  

Det sista kravet, konfidentialitetskravet beskriver Bryman och Bell (2017) som att alla 

personer som är delaktiga i forskningen måste underteckna en förbindelse om tystnadsplikt 

som involverar enskilt, identifierbara respondenter. All den information enligt Petersson 

(1994) som våra respondenter förmedlar ska handskas med största sekretess. Vi informerade 

våra respondenter att de har möjlighet att vara anonyma under intervjun och att om det är 

något fråga de inte vill svara på behöver de inte svara. I vår studie valde en respondent att 

vara anonym. 

2.4.4 Tolkning  

Jakobsson (2011) påpekar att tolkning är en term som inom forskning främst används inom 

hermeneutiken, begreppet handlar om analys av innebörd eller mening i en text. Bell (2006) 

betonar vikten av rådata som hämtas från intervjuer, enkäter och liknande måste registreras, 

analyseras men främst tolkas. Tolkning sker enligt Alvesson och Sköldberg (2017) genom 

språk och inte genom siffror som brukar vara traditionellt inom analys och mätning. Eriksson 
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och Widersheim-Paul (2014) beskriver att anledningen till att vi behöver tolka rådata är för att 

det är viktigt att förstå vad datan betyder i sambandet till det som studeras. 

Patton (1987) påpekar att tolkning består av att forskare sätter mening och signifikans till 

analysen, förklara beskrivande mönster samt leta efter relationer och länkar bland beskrivande 

dimensioner. Alvesson och Sköldberg (2017) utvecklar att tolkning innehåller såväl 

förstående som förklarande element. Eriksson och Widersheim-Paul (2014) betonar vikten av 

att forskare måste vara objektiva i sin tolkning för att materialet inte ska vinklas till att enbart 

gynna den individuella studien. Patton (1987) påpekar att dataanalys och insamling av data 

inte har någon precis tidpunkt som skiljer dem åt där dem börjar. Alvesson och Sköldberg 

(2017) beskriver att under insamlingen av data, framkommer ideér om analys och tolkning. 

Eriksson och Widersheim-Paul (2014) förklarar att vikten av att vara objektiv är extremt 

viktigt i kvalitativa studier. Jakobsson (2011) definierar objektivitet som att vara opartisk, där 

forskare strävar efter att genomföra forskning som inte är påverkad av forskarens tidigare 

kunskap, värderingar eller andra yttre faktorer.  

Under studien har begreppet tolkning varit genomgående. Vi har behövt tolka både intervjuer, 

analyser och annat material som omfattas. Under de genomförda intervjuerna har vi alla tre 

deltagit för att sedan kunna diskutera empirin så den inte är subjektiv. Vi har även skrivit 

analys och empiri tillsammans, på så sätt undvek vi att blanda in egna värderingar i texten. Vi 

har valt att tolka alla processer tillsammans för att skapa en högre trovärdighet för uppsatsens 

innehåll. 

2.5 Operationalisering 
Patel och Davidson (2011) beskriver att tekniker för insamling av information innebär att 

forskare använder sig av någon form av instrument. I vår studie kommer information samlas 

in via intervjuer. Operationalisering betyder enligt Bryman och Bell (2017) att forskare 

utformar de begrepp som är av intresse för studien. Begreppen som ska mätas påpekar 

Jacobsen (2002) måste passera genom operationaliseringen för att de abstrakta begreppen ska 

bli mätbara. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) förklarar att operationalisering 

fungerar som ett verktyg till att översätta abstrakta begrepp. Vi har valt att utföra en 

operationalisering där varje teoriområde kopplats till intervjuguiden och dess frågor. 

Operationaliseringen har bidragit till att hjälpa oss för att kunna svara på studiens 

forskningsfrågor.  
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Figur	1.	Operationaliseringsmodell	
Frågor	 Ämne	 Syfte	

Hur	ser	ni	på	
spelbolagens	
relationsbyggande	
i	sin	helhet?	

Relationer	 Syftet	med	denna	fråga	var	att	få	
insikter	från	de	olika	
respondenterna	om	hur	de	ser	på	
spelbolagens	relationsbyggande	och	
om	de	har	försvårats	efter	
förändringen.	

Vad	karaktäriserar	
spelbolagens	
varumärkes	
byggande?	

Varumärke	 Med	denna	fråga	ville	vi	ha	svar	på	
de	grundläggande	strategier	
spelbolagen	använder	för	att	nå	ut	
med	sina	varumärken	i	en	generisk	
bransch.	

Hur	differentierar	
sig	spelbolagen	
för	att	skapa	
värde	gentemot	
konkurrenter	

Värdeskapande	 Syftet	med	fråga	nummer	tre	var	att	
se	hur	spelbolagen	särskiljer	sig	med	
olika	faktorer	för	att	differentierat	
skapa	värde	gentemot	kund.	

Vad	tycker	ni	
specificerar	
spelbolags	val	av	
marknadskanaler	
och	
segmentering?	

Marknadskanaler	 Här	ville	vi	få	en	inblick	i	vilka	
primära	marknadskanaler	som	
genererar	mest	värde	för	företagen	
samt	i	vilken	grad	de	segmenterar	
sig.	

Följdfrågor	framkom	naturligt	utifrån	samtalets	riktning.	Med	god	
kännedom	kring	ämnet	både	från	respondenter	och	författarna	flöt	
samtalet	på	bra.	

 

2.6 Forskningsprocess 

Det här arbetet grundade sig i att vi började fundera kring ett ämne som berör oss alla tre 

författare. Vi kom snabbt fram till att spelbranschen är ett spännande område som är aktuellt i 

dagens samhälle då vi ständigt omringas kring det. Tillsammans med uppsatsens handledare 

och en litteraturgenomgång har vi kommit fram till en teoretisk referensram som täcker 

ämnets syfte och kan svara på uppsatsens forskningsfrågor. Teoriinsamling till referensramen 
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har skett främst på universitetsbiblioteket då de har relevanta böcker som täcker de valda 

områdena samt hemsidor som enkelt har försett oss med passande vetenskapliga artiklar. 

Informationen kring våra teorier har varit omfattande, vi har fått sorterat och prioriterat den 

information som har känts mest relevant. Därefter skrev vi ner ett urval av potentiella 

respondenter som eventuellt skulle ge oss en bred och varierande empiri. Vi kontaktade 

respondenterna tidigt i processen så att de skulle ha möjlighet att fundera och förbereda sig 

inför komma intervjuer. För att lyckas genomföra en kvalitativ studie har begreppet tolkning 

varit en central del genom hela uppsatsen. Det har varit naturligt för oss att vi har behövt tolka 

våra intervjuer. Vi har även tolkat analyskapitlet med koppling till resultatet. Hermeneutik är 

en klassisk lära som vi har uppmärksammat, mycket av vår tolkning grundar sig utifrån 

hermeneutiken. Tolkningen i studien har varit en självklarhet då vi som författare har varit 

verktyget som måste tolka information. 

Vår uppsats började med en deduktiv process då vi har samlat in lämplig teori till den valda 

referensramen för att erhålla en djupare förståelse kring vårt valda ämne. Vi valde även att 

börja arbetet med en deduktiv ansats då vi har forskat kring de relevanta ämnena tidigare 

under vår tid på Linnéuniversitetet. Med hjälp av den insamlade teoretiska referensramen från 

den deduktiva ansatsen har vi fått tydliga riktlinjer till vilken empiri som behövs för 

uppsatsen, utifrån de har vi utformat en intervjuguide för att föra samtal istället för en mer 

formell frågeställning. Under intervjuerna har semistrukturerade intervjuer applicerats, då vi 

har varit induktivt synsätt vid våra intervjuer, eftersom det skapar en förståelse kring 

problematiken utifrån empirin. I det här stadiet har en deduktiv ansats blandats med en 

induktiv ansats vilket leder till att uppsatsen präglas av ett abduktivt synsätt. 

Efter de semistrukturerade intervjuerna var klara och empirin hade transkriberats 

sammanställde vi den primära informationen i vårt empirikapitel. Därefter kopplade vi 

samman vår teoretiska referensram med empirin för att få en djupgående analys kring ämnet. 

Utifrån analysen gjordes en slutsats av arbetet där vi kom fram till tydliga svar om hur 

branschens relationer, varumärkespositionering och val av marknadskanaler har förändrats 

samt hur de gav svar på studiens syfte och problemfrågor. 

2.7 Vetenskapliga kriterier  
Vetenskapliga kriterier inom forskning är ett ämne som Ryen (2004) betonar är starkt 

debatterat. Författaren beskriver att debatten utgår ifrån vad som är en verklighet och slutar 
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snabbt eftersom man ständigt är oense om vad en verklighet är. Enligt Bryman och Bell 

(2017) är reliabilitet och validitet två stycken begrepp som frekvent används som 

vetenskapliga kriterier men är mer anpassade för kvantitativ forskning än kvalitativ. Lincoln 

och Guba (1985) betonar att det krävs alternativa termer och bedömningsformer för 

kvalitativa studier. Ryen (2004) förklarar dock att man som forskare kan anpassa validitet och 

reliabilitet och använda dem som kriterier inom kvalitativa forskningsstudier. Lincoln och 

Guba (1985) förespråkar kvalitativa studier använder sig begreppet trovärdighet, aspekterna 

av trovärdighet beskriver de som tillförlitlighet, överbarhet, pålitlighet och konfirmering eller 

bekräftelse.  

2.7.1 Reliabilitet  
Reliabilitet påstår LeCompte och Goetz (1982) handlar i grunden om hur tillförlitlig en studie 

är. Lincoln och Guba (1985) påpekar att reliabilitet är starkt sammankopplat med pålitlighet. 

Ryen (2004) beskriver att vissa kvalitativa forskare hellre ser begreppet som en synonym till 

reproduktion. Att en studie skall kunna replikeras definierar LeCompte och Goetz (1982) som 

extern reliabilitet men det kan vara komplicerat med tanke på att det är kvalitativa studier. 

Bryman och Bell (2017) beskriver att det är betydligt svårare att kunna utföra en replikerbar 

studie när den är kvalitativ gentemot kvantitativ. Lincoln och Guba (1985) påpekar att 

pålitlighet är synonymt med reliabillitet, och beskriver det som att studien får likartade 

resultat även vid ett annat tillfälle. Ryen (2004) fortsätter och påpekar på att främst 

konstruktivister, motpolen till positivister, anser att det är i princip omöjligt att för personer 

att tolka allt lika. Seale (1999) å andra sidan betonar att man kan testa kvalitativa studiens 

reliabilitet om man använder sig utav intern reliabilitet. Författaren definierar intern 

reliabilitet som att flera forskare får tyda intervjuprotokollet och därmed se om de uppfattar 

samma tema. Det handlar helt enkelt om att identifiera ett snarlikt tema utifrån intervjuerna.  

För att stärka studiens reliabilitet har vi främst använt oss utav intern reliabilitet. Vi har 

deltagit i seminarium där andra personer har läst igenom detta arbete och sedan framfört 

konstruktiv kritik. Vi har dessvärre inte kunnat be andra forskare att tyda svaren från det 

empiriska materialet vilket sänker arbetets reliabilitet.  

2.7.2 Validitet  
Validitet enligt Denscombe (2004) grundar sig i precisionen i frågor som ställs, i den data 

som samlas in och i de förklaringar som presenteras. Bryman och Bell (2017) instämmer med 



	 19	

tidigare författare då de beskriver att validitet handlar om att man mäter det som avses att 

mätas. LeCompte och Goetz (1982) förklarar att det finns två vinklar på validitet, intern och 

extern validitet.  

Bryman och Bell (2017) förklarar intern validitet som att de observationer som görs, ska 

stämma överens med de teoretiska ideérna som forskaren utvecklar. Lincoln och Guba (1985) 

beskriver att intern validitet motsvaras som tillförlitlighet och beskriver det som hur troligt 

eller sannolikt är resultatet. DePoy och Gitlin (1999) instämmer med tidigare författare och 

vidareutvecklar, intern validitet behandlar forskningsdesignens möjlighet att ge ett anständigt 

svar på de ställda forskningsfrågorna. Om en studie har intern validitet betyder det att studiens 

resultat grundas i att resultatet är en konsekvens av de beroende och oberoende variablerna, 

resultatet har inte påverkats av externa faktorer. Den externa validiteten enligt Jakobsson 

(2011) handlar om hur väl ett resultat kan generaliseras. Jakobssons teori vidareutvecklas av 

Depoy och Gotlin (1999) som påpekar att graden av generaliserbarhet är beroende av antal 

faktorer. De belyser även att intern och extern validitet har en korrelation mellan varandra. 

För att nå en hög grad av validitet har vi valt ut noggrant valt ut respondenter som möjliggör 

att vi skall få ett djup i våra svar samtidigt som de har olika arbetsbeskrivningar så vi kan 

täcka den bredd som krävs. Insamlad empiri har även bearbetats noggrant, vi har diskuterat 

spelat in och transkriberat respondenternas svar för att förbli objektiva. Då alla respondenter 

har erfarenheter från spelbranschen minskar det även risken för subjektiv bedömning. 

2.7.3 Objektivitet 
Fejes och Thornberg (2015) påpekar att objektivitet är en viktig aspekt när en kvalitativ metod 

genomförs. Lincoln och Guba (1985) beskriver att objektivt svarar mot konfirmering eller 

bekräftelse och förklarar det som att forskaren har haft kontroll över sina egna värderingar för 

att de inte ska påverka undersökningen på ett avgörande eller skevt sätt.  

Vid intervjutillfällena har alla tre gruppmedlemmar närvarat för att inte skapa en subjektiv 

bild av empirin, det styrks av Bryman och Bell (2017) som påpekar att intervjuarens bild av 

respondenten inte får vara subjektiv, det kan förhindras om det är flera intervjuare. Det är vi 

som är verktyget bakom arbetet och att inte lägga in egna tolkningar är i princip omöjligt.   
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2.7.4 Överförbarhet 
Yin (2013) belyser att en studiens överförbarhet styrker dess värde. Överförbarhet definierar 

författaren som att resultatet går att applicera på andra branscher eller företag än det 

studerade. Vidare förklarar Bell, Bryman och Harley (2019) att man bör vara försiktig när 

man reflekterar kring sin studies överförbarhet, författarna beskriver att det är enklare att 

överföra till andra geografiska platser än till exempel helt andra branscher. Lincoln och Guba 

beskriver att överförbarhet är motsvarande till extern validitet vilket vill säga om resultatet 

kan tillämpas i andra kontexter. För en lyckad överförbarhet krävs enligt Yin (2013) att 

studiens resultat har en någorlunda överensstämmelse med litteraturen och författarnas 

hypoteser, studien kan dock ha mindre anmärkningsvärda resultat som avviker från 

hypotesen. Slutligen förklarar Yin att överförbarheten inte kan bli till vilken bransch som 

helst, utan en någorlunda liknande. Med hänsyn till branschens natur med ett lågt förtroende 

från allmänheten anser vi att studien kan överföras. Studien grundar sig i att analysera en hel 

bransch och inte ett unikt dilemma vilket kan betraktas som en fallstudie. Med hänsyn till 

ovan anser vi att studiens resultat kan överföras till liknande branscher som står inför liknande 

utmaningar som till exempel alkohol- och tobaksbranschen.    

2.8 Metodkritik  
En svaghet med den här studien är att reliabiliteten har försämrats på grund av den 

frånvarande granskningen av intervjuprotokollet från andra forskare. Enligt Seale (1999) 

sänker detta trovärdigheten och pålitligheten av studien. Vi har dock försökt sauvera 

reliabiliteten genom att ta åt oss utav kritiken från opponenterna under våra seminarium. 

Bryman och Bell (2017) fortsätter och redogör faktumet att kvalitativa studier är svåra att 

replikera på grund utav att egna tolkningar från forskaren kan förekomma. Vi har alla tre 

tolkat intervjuprotokollen för att studien skall bli så objektiv som möjligt.  

Vissa respondenter har tyvärr ej befunnit sig inom en fördelaktig geografisk räckvidd för att 

vi skall ha kunnat utföra alla intervjuer fysiskt, vilket har föranlett vissa telefonintervjuer via 

Skype. Detta blir dock kostnadseffektivt men enligt Lundahl och Skärvad (1999) försämrar 

det intervjuernas kvalitet då vi inte har haft möjligheten till tolka kroppsspråk och andra 

reaktioner från respondenterna.  
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3 Teoretisk referensram 
Studiens referensram är uppbyggd av fyra huvudrubriker med tillhörande underrubriker. 

Detta kapitel har i uppgift att ge läsaren en djupare förståelse kring ämnet. Första kapitlet är 

relationsmarknadsföring med tillhörande underrubriker. Andra kapitlet har utgångspunkt i 

brand management. Det tredje kapitlet är Servicemanagement och underrubrik. Det 

avslutande kapitlet i denna studie är marknadskanaler med delkapitlen. 

 
3.1 Relationsmarknadsföring 
3.1.1 Relationer 
Bruhn (2003) belyser att marknadsföring har evolutionerat från att vara produktorienterad och 

marknadsorienterat till att bli nätverksorienterad med fokus på relationer. Gummesson (2017) 

benämner å andra sidan dagens marknadsföring som total relationsmarknadsföring. 

Författaren förklarar att den nya vågen av relationsmarknadsföring inte bara bör handla om 

relationen till kund, utan relationen till alla aktörer inom ens nätverk. Payne och Frow (2013) 

belyser faktumet att relationsmarknadsföring fortfarande är svårdefinierbart och det finns 

många tolkningar. Författarna betonar dock att de flesta forskare har enats om att det handlar 

om att vårda sina relationer för att bibehålla långvariga förhållanden.  

 

För att bibehålla och vårda relationer påpekar Godson (2009) att företagen behöver anpassa 

sina varor och tjänster till varje individuell kund, detta för att kunden skall uppleva värde utav 

tjänsten. Hooley, Greenly, Cadogan och Fahy (2005) fortsätter och beskriver att en 

framgångsrik relation bygger på att man som företag identifierar kundens behov och 

tillfredsställer dem. Payne och Frow (2013) påtalar att fördelarna med en relation kraftigt 

stärks om parterna besitter filosofin om att agera utifrån ett relationsbyggande-perspektiv. 

Payne och Frow’s åsikter bekräftas av Bruhn (2003) som förklarar att grundstenen till en 

framgångsrik relation är ömsesidigt förtroende.  

 

Gummesson (2008) påpekar att goda relationer har en direkt påverkan på en organisations 

framgång. Gummessons påstående stryks av Hill (2007) som belyser faktumet att långvariga 

kundrelationer med en god kundretention har ett starkt samband med organisationens 

långvariga vinst. Shin och Sudhir (2010) betonar att det kostar företaget ungefär fem gånger 

så mycket att förvärva nya kunder gentemot att behålla befintliga. Detta påpekar Godson 

(2009) är till största del på grund av de minskade marknadsföringskostnaderna som behövs 

för att kunna förvärva nya kunder. Författaren förtydligar även att befintliga kunder bidrar till 
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marknadsföringen genom Word of mouth. Gummesson (2008) beskriver också att befintliga 

kunder bidrar med värdefull information som kan vara till hjälp under produktutvecklandet.  

 

3.1.2 Customer relationship management 
Under de 30 senaste åren har marknaden förändrats enligt Storbacka och Lehtinen (2000) då 

marknader har gått från resultatorienterade till kundorienterade. Buttle (2004) instämmer och 

påpekar att det är en del av grunden för framväxten av Customer Relationship Management 

(CRM). CRM betonar Godson (2009) tar avstamp från den klassiska relationship 

management (RM) då den har vidare utvecklats tillsammans med digitaliseringen av 

kunddata. Winer (2001) förklarar att CRM har en stor påverkan på företags förmåga och 

tillvägagångssätt att hantera och bearbeta kunder. Buttle (2004) instämmer och utvecklar med 

att beskriva syftet med CRM är att organisera och administrera kunder med hjälp av 

information om dem för att underlätta och förbättra företagets vardag. 

 

Företag som implementerar CRM i deras verksamhet beskriver Fjermestad och Romano 

(2006) har som mål att förvärva och bearbeta existerande kunder. Genom att ha mer 

information om kunder kan företag anpassa och personifiera relationer till kunden. Genom att 

personifiera relationen till kund enligt Buttle (2004) kommer det leda till en större lojalitet 

vilket i sin tur bidrar till en större lönsamhet. Payne (2006) påpekar även att ett CRM system 

minskar kostnaden för företag då de minskar risken för felaktiga beslut i till exempel 

marknadsföringskampanjer för att företagen har en högre kundkännedom, de kommer bli mer 

pricksäkra och nå ut till rätt kunder. Achrol (1997) beskriver även att långvariga relationer 

som ett resultat av CRM minskar kostnader i form av att det är billigare att marknadsföra mot 

existerande kunder i jämförelse med att förvärva nya. Fjermestad och Romano (2006) teori 

bekräftas av Storbacka och Lehtinen (2000) då de beskriver att kundorienterade företag måste 

ha god kännedom om kundens önskemål. Fjermestad och Romano (2006) påpekar att 

välfungerande CRM system möjliggör för företag att uppfylla kunders behov ständigt hålla 

dem uppdaterade med personifierad information.  

 

Enligt Payne (2006) har marknaden expanderat då digitaliseringen har ökat konkurrensen, det 

har satt större press på att företag måste använda sig av ett fungerande CRM system för förstå 

och tillgodose kundens behov. Jellasi och Enders (2004) beskriver att mer information om 

kunden möjliggör för företag att minska kundmissnöjdhet, samtidigt som det underlättar för 

företag att skapa långvariga lojala kunder.  
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3.1.3 Lojalitet 
Bowen och Chen (2001) betonar svårigheterna i att definiera kundlojalitet. Olsson (2015) 

definierar två typer av kundlojalitet,beteendelojal och attitydlojal. Enligt Garnefeld, Eggert, 

Helm och Tax (2013) definierar en beteendelojalkund som när en kund återkommer och 

handlar på samma ställe vid ett flertal gånger. Olsson (2015) definierar attitydlojal som att 

kunden har en positiv inställning till varumärke eller produkt och pratar positivt om dem. 

Bowen och Chen (2001) påpekar vikten av att lojalitet är starkt förknippat med 

tillfredsställelse. Gummesson (2008) samt East, Hammond och Gendall (2006) påpekar att 

lojala kunder är den målgrupp som är mest lönsamma för ett företag. 

 

Uncles, Dowling och Hammond (2003) beskriver att lojalitet är något som konsumenter kan 

visa till varumärken, service eller produktkategorier. Författarna påpekar att det är viktigt att 

skilja mellan två olika former av lojalitet, kundlojalitet och varumärkeslojalitet. Bowen och 

Chen (2001) samt East, Hammond och Gendall (2006) betonar att lojala kunder är mer 

lönsamma för företag, detta till följd av reducerade marknadsföringskostnader. Fördelarna en 

lojal kund medför är enligt Rowley (2005) att de inte påverkas lika mycket av 

prisförändringar, reducerade kostnader för att attrahera nya kunder och förbättrad 

organisatorisk lönsamhet. Reichheld och Sasser (1990) betonar också att lojala kunder är 

mindre benägna att byta leverantör på grund av prisförändringar, samt konsumerar lojala 

kunder mer än liknande icke lojala kunder.  

 

Raman (1999) beskriver att lojala kunder fungerar som en fantastisk marknadsföringsstyrka, 

genom att tillförse rekommendationer och sprida positiv Word of mouth. Word of mouth 

definieras av Hennig, Gwinner, Walsh och Gremler (2004) till att innebära ett positivt eller 

negativt påstående av en kunds erfarenheter kring varumärke eller produkt. E- word of mouth 

har tillgängliggjorts till många individer och institutioner genom internet. Bowen och Chen 

(2001) betonar att lojala kunder känner till varumärket samt produkter och behöver därför inte 

mycket information, författarna påpekar att lojala kunder kan agera som en informationskälla 

till andra kunder. Även East, Hammond och Gendall (2006) påpekar att lojala kunder är mer 

troliga att förvärva nya kunder än nyförvärvade kunder.  
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3.2 Brand management   
3.2.1 Varumärke  
Varumärken är en grundsten i dagens samhälle enligt Kapferer (2012), de genomsyrar alla 

sfärer vi rör oss i. Ett varumärke enligt Andersson och Bernitz (NE) kan till exempel vara ett 

namn eller någon typ av grafisk symbol som individualiserar varor och tjänster från en viss 

näringsidkare. Olins (2008) instämmer med tidigare författare då han påpekar att ett 

varumärke är något som särskiljer ett företag från ett annat och det bör genomsyra alla delar i 

ett företag för att skapa en röd tråd. I den rådande konkurrensen beskriver Kapferer (2012) att 

produkter inte särskiljer sig nämnvärd mycket från varandra, därför är det viktigt att sticka ut 

med sitt varumärke. Företag måste enligt Olins (2008) förmedla förtroende, känslor och 

säkerhet för att sticka ut från mängden.  

 

Varumärken spelar en stor roll för konsumenter beskriver Keller (2013), då konsumenten 

förknippar en viss känsla och förväntan gentemot varumärket. Författaren förklarar vidare att 

om konsumenter förknippar varumärken med positiva värden som uppfyller kundens behov 

kommer det skapa långvariga och lojala relationer. Kapferer (2012) belyser att ett starkt 

varumärke är en fördel för det enskilda företaget. Vidare förklarar Kapferer att en stark 

igenkännelsedom förenklar expansionsmöjligheter för företagen då de står på en stadig grund 

med lojala kunder. Kunder reagerar även positivt på företags marknadsföring och är mindre 

känsliga för prisförändringar. Kapferers teori styrks av Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan 

(2015) då de påpekar att ett starkt varumärke ger många konkurrensfördelar. Kunden har ett 

större förtroende för varumärket och dess produkter/tjänster vilket leder till starkare 

relationer. Farquhar (1989) bekräftar tidigare författares teori och beskriver även att ett starkt 

varumärke bygger upp höga barriärer för potentiella konkurrenter, vilket resulterar i att det 

blir svårare för nya företag att äntra marknaden. 

 

I och med att samhället har digitaliserats och konkurrensen på marknaden har höjts beskriver 

Keller, Apéria och Georgson (2012), att det även har försvårat marknadsföringen av 

varumärken. Kunden har enligt Karamehmedovic och Bredmar (2013) en större kunskap om 

varumärken och kan lättare jämföra varumärken sinsemellan, vidare är även varumärken 

ständigt exponerade för media vilket gör att misstag blir uppmärksammade och når ut till en 

mängd potentiella kunder. Men som tidigare nämnt påpekar Kapferer (2012) att ett starkt 

varumärke klarar av misstag då de har en stark lojalitet från sina kunder. 
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3.2.2 Positionering  
Positionering beskriver Douglas och Craig (1995) handlar om hur organisationer vill att deras 

varumärke ska uppfattas på en specifik marknad, givet vilka segment man vill nå ut till. Å 

andra sidan betonar Hassan och Craft (2012) att positionering bör beskrivas som strategin 

företag använder för att rikta sin marknadsföring mot de specifika segmenten, detta bekräftas 

av Hayden (2007) som påpekar att positioneringen egentligen bara handlar om hur företagen 

vill att sina varumärken skall uppfattas av de olika segmenten.  

 

Enligt Urde och Koch (2014) bör en framgångsrik positionering resultera i en kundorienterad 

värdeproposition som skall uppfattas av allmänheten som anledningen till att konsumera 

varumärkets produkt. Fuchs och Diamantopoulos (2010) fortsätter och beskriver att 

skillnaden mellan en framgångsrik positionering och en misslyckad handlar till mesta del om 

konsumenternas uppfattning om varumärket har kongruens med hur företaget vill att det skall 

uppfattas. Bhat och Reddy (1998) påstår att nyckeln till en framgångsrik positionering är att 

företag väljer rätt strategi från början. Författarna påpekar att företagen behöver göra en 

grundlig marknadsanalys och fastställa hur man vill förmedla sin identitet till marknaden. 

Rosenbaum-Elliot, Percy och Pervan (2015) påpekar att det kan bli en förödande ekonomisk 

förlust om organisationen skulle behöva förändra sin positioneringsstrategi i efterhand. Å 

andra sidan betonar Upshaw (1995) att positioneringsstrategier bör ändras i samma takt som 

marknaden, detta för att ständigt vara uppdaterad och uppfylla konsumenternas behov.  

 

Det finns flera valbara strategier för att nå en framgångsrik positionering, Hassan och Craft 

(2012) formulerar ett antal strategier. Författarna beskriver att företag som skapar homogena 

varumärken som kan uppfylla flera olika internationella segments behov kan vara 

framgångsrikt. En annan strategi som Keller (1993) tar upp är att positionera sig genom att 

ständigt belysa varumärkets konkurrensfördelar. Crawford (1985) förkastar dock Keller’s 

(2013) strategi genom att belysa faktumet att konsumenter lätt tröttnar på att bli exploaterade 

av samma argument gällande ett visst varumärkes fördelar. En studie av Hassan och Craft 

(2012) resulterade i att en av de mest framgångsrika strategierna bör vara att positionera sig 

standardiserat för att sedan kunna anpassa image för olika segment och marknader.  

 

3.2.3 Image 
Dobni och Zinkhan (1990) påpekar att varumärkesimage är ett koncept av ett varumärke som 

innehålls av konsumenterna. Dobni och Zinkhans argument stöds av Zhang (2015) som 
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betonar att varumärkesimage hänvisar till konsumenters generella uppfattning och känslor om 

ett varumärke och har en påverkan på deras beteende. 

 

Keller (2013) förklarar att skapa varumärkesuppmärksamhet är ett viktigt första steg i att 

bygga upp varumärkeskapital. Vidare påpekar Keller på att det är först när en viss nivå av 

uppmärksamhet har skapats som ett företag kan börja spenderar mer betoning på att skapa ett 

varumärkes image. Reynolds och Gutman (1984) betonar att image består av två 

komponenter, de fysiska påtagliga faktorerna och de opåtagliga faktorer som känslor.  

Zhang (2015) beskriver att varumärkesimage är den främsta bidragande faktorn till 

varumärkeskapital. Keller (2013) förklarar för att skapa positiv varumärkesimage krävs 

marknadsföringsprogram som binder starka och unika associationer till varumärket i minnet 

hos kunder. Varumärkesassociationer kan enligt Faircloth, Capella och Alford (2001) 

antingen vara varumärkesattribut eller fördelar. Varumärkes attribut beskriver Keller (2013) 

till att vara de beskrivande funktioner av en produkt eller tjänst. Varumärkes fördelar 

definieras av Rosenbaum, Percy och Pervan (2015) till att vara personliga värderingar och 

mening som konsumenter anknyter till produkt- eller tjänsteattribut. Runyan och 

Huddleston(2006) beskriver att image skapar hållbara konkurrensfördelar genom att 

differentiera varumärket från andra konkurrenter. 

 

Zhang (2015) påpekar att varumärkesimage har blivit viktigare för marknadsförare på grund 

av dess del i att bygga varumärkeskapital. Rosenbaum, Percy och Pervan. (2015) betonar att 

det har blivit större konkurrens på världsmarknaden, därför behöver företag enligt författarna 

en mer detaljerad insikt i konsumenters beteende. Keller (2013) antyder att på en marknad 

med många varumärken väljer konsumenter att ta sitt beslut till störst beroende på 

varumärkesimage snarare än själva produkten. Leisen (2001) påpekar att när konsumenter 

konfronteras av olika valmöjligheter, väljer dem vilken produkt de införskaffar baserat på 

deras uppfattning av bilder av varumärket. 

 

3.3 Service management   
3.3.1 Service logic och värdeskapande  
För att bygga kundrelationer och skapa värde för den enskilda kunden är det viktigt hävdar 

Merz, Zarontonello och Grappi (2018) att företagen arbetar med service logic och 

värdeskapande på ett effektiv och differentierat tillvägagångssätt. För att skapa värde för 

kunden måste företag enligt Baron, Conway och Warnaby (2010) integrera kunden i 
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processen. Grönroos (2015) instämmer med tidigare författare och förklarar vidare att 

kundvärde skapas genom en känsla av delaktighet i processen. Genom att kunden integreras i 

processen kommer han eller hon ta del av en upplevelse kring tjänsten.  

 

Vargo och Lusch (2006) påpekar att konsumenter och producenter tillsammans har möjlighet 

att skapa värde genom anpassade samproducerade utbud. Bellantyne (2004) beskriver att i 

dagens samhälle engagerar sig kunder i en dialog med producenter vid varje steg av servicen. 

Payne, Storbacka och Frow (2008) berättar att samskapande av värde är ett mål som företag 

strävar efter, detta är på grund av att det hjälper företag att belysa konsumenternas synpunkter 

på tjänsten. Smith och Colgate (2007) betonar att på senare tid har företag hittat sig själva i en 

nyare och komplex konkurrensmiljö, där konsumenter är allt mer informerade och gör sina 

röster hörda för att förespråka deras behov om skapandet av konsumentvärde. Enligt 

Steenkamp och Geyskens (2006) påpekar för att ständigt hitta nya sätt till att vara 

konkurrenskraftiga ser allt fler organisationer konsumentvärde som en strategisk faktor i 

mangement. Grönroos och Ravald (2011) betonar att det är viktigt för företagen att tänka på 

begrepp som för och med istället för att göra saker mot konsumenter. 

 

Vargo och Lusch (2004) utvecklade ett omfattande koncept för service dominant logic i 

marknadsföring. Vargo och Lusch koncept skiljer sig enligt Grönroos (2015) från det 

ursprungliga goods dominant logic, där värdet är förutbestämt och skapas av producenterna. 

Grönroos och Ravald (2011) betonar att vare sig om en konsument köper varor eller tjänster, 

konsumerar dem de som en service. Utgångspunkten i service logic beskriver Skålén (2018) 

ligger i att värde skapas när en produkt eller tjänst används av konsumenten eller andra 

aktörer. Skåléns påstående styrks av Prahalad (2004) som definierar det som value-in-use-syn, 

där värdet för konsumenterna uppstår i konsumenternas sfär under användningen. Storbacka 

och Lehtinen (2001) påpekar att kunder producerar värde enskilt men med hjälp av 

producenten som endast har till uppgift att möjliggöra värde. Payne, Storbacka och Frow 

(2008) påpekar att service-dominant (S-D) logic allmänt består av att konsumenten blir en 

medskapare av värdet. Bellantyne (2004) samt Skålen (2018) betonar att utvecklingen av 

kund-producent relationer genom interaktion och dialog är det serviceverksamheter fokuserar 

mest på. S-D logic betonar enligt Vargo och Lusch (2004) att marknadsföringen ska ses som 

processer och resurser med vilka företaget försöker skapa värde propositioner. Processer 

inkluderar till exempel aktiviteter och interaktionen som supportar samskapandet av värdet.  
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3.3.2 Det fysiska och virtuella servicelandskapet 
Ett servicelandskap beskriver Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2018) är en miljö där en 

service äger rum och där en interaktion sker mellan personal och konsument. Enligt Grönroos 

(2015) är planeringen av ett servicelandskap viktigt. De externa förutsättningarna som 

konkurrens går inte att påverka, därför måste de interna faktorerna som ett företag kan 

påverka till exempel serviceinteraktionen planeras noggrant. Bitner (1992) förklarar vidare att 

ett servicelandskap är en konstgjord miljö som kan delas in i tre delar, den första är villkor i 

rumsmiljö, det består av faktorer som temperatur, belysning och luftkvalitet. Den andra delen 

benämner författaren som Rum/funktionoch den aspekten behandlar rummets utformning och 

inredning. Den tredje delen är tecken, symboler och artefakter, det kan vara skyltning, och 

dekorstil med mera. Wilson et al. (2018) instämmer med tidigare författare och utvecklar att 

de tre delarna är grunden till hur konsumenten uppfattar servicelandskapet. Rosenbaum och 

Massiah (2011) diskuterar en viktig dimension inom servicelandskapet som de benämner den 

sociala dimensionen, och den grundar sig i samspelet mellan kund och personal. Då det är i 

servicelandskapet som köpbeslut tas är det viktigt att den sociala dimensionen fungerar, 

interaktionen mellan kund och personal måste överensstämma.  

 

Digitaliseringen framväxt har påverkat servicelandskapet enligt Tran, Strutton och Taylor 

(2012) då allt fler tjänster utförs online. Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) belyser att det 

virtuella servicelandskapet har stor betydelse för kundens förtroende gentemot ett företag, 

därför måste servicelandskapet inbringa positiva känslor och stort förtroende för att kunden 

ska göra affärer med ett företag. Godson (2009) benämner uttrycket market space som en 

virtuell köpplats där interaktion sker mellan kund och företag. Godson påpekar även 

begreppet privat market space, det är när privata aktörer lägger ut produkter/tjänster till 

försäljning gentemot potentiella kunder. Koernig (2003) påpekar att det virtuella 

servicelandskapet har två primära uppgifter, den första är att förmedla varor och tjänster till 

konsumenter och den andra är att leverera information om företaget och dess produkter och 

tjänster. Parasuraman, Zeithaml och Malhotra (2005) instämmer med tidigare författare och 

beskriver att om företag ska kunna få konkurrensfördelar från den virtuella servicelandskapet 

måste även plattformen vara utformad så den enkelt kan tillfredsställa kundens behov och 

förmedla ett förtroende. Surjadjaja, Ghosh och Anotny (2003) belyser även vikten av att det 

virtuella servicelandskapet är utformat korrekt då det oftast är konsumentens enda sätt att 

bygga en relation och kontakta det specifika företaget.  
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3.4 Marknadskanaler 

3.4.1 Traditionella och digitala kanaler 
Fill (2011) beskriver att marknadskanaler är en väsentlig del i att nå ut till kunder. De primära 

kanalerna är reklam, säljfrämjande åtgärder, personlig försäljning, offentliga relationer, och 

direkt marknadsföring. Keller (2010) påpekar att en korrekt användning av marknadskanaler 

främjar företagets försäljning samtidigt som varumärket blir starkare och får en större 

igenkännelse.  

Enligt Wilson, Zeithaml, Bitner och Gremler (2018) var det inte allt för länge sen 

konsumenter fick all information via TV, radio eller papperstidningen. Författarna förtydligar 

att den tidens marknadsförare hade ett betydligt lättare jobb att nå ut till kunderna än vad de 

har idag. Valet av marknadskanaler idag har gått långt från den tiden när man bara hade TV, 

radio och tidningen att välja på, Ledford (2012) belyser att det inte går att förlita sig på de 

traditionella medierna längre. Författaren beskriver dagens marknadskanaler som verktyg för 

att engagera kunderna och få dem att medverka, valet av kanaler har gått från ett av de 

enklaste besluten ledningen behöver ta, till ett av dom mest komplexa. 

 

Traditionella marknadskanaler definieras av Fill (2011) som TV, radio, sponsring, 

papperstidningar och annonsskyltning. Baines och Fill (2008) påpekar att främsta anledningen 

till att företag marknadsför sig via traditionella kanaler är på grund av den massa man når ut 

till, det vill säga massmarknadsföring. Baines och Fills teori stärks av Key (2017) som 

redogör att företag som använder sig utav traditionella marknadskanaler är till mestadels 

lönsamma företag med stordriftsfördelar som har råd med de stora kostnader traditionella 

medier medför. 

 

Wilson et al. (2018) beskriver dagens marknadskanaler som mycket mer interaktiva, 

författarna redogör att konsumenterna idag blir mer exploaterade ju mer plattformar dem 

använder sig av. Ledford (2012) fortsätter och förklarar att sociala medier ger upphov för 

företagen att vara mer transparenta i sin marknadsföring och personifiera erbjudanden. Enligt 

Key (2017) kan digitala marknadskanaler delas upp i tre delar, email, sociala medier och 

sökmotormarknadsföring. Telles (2016) redogör att de tre parametrarna är strategiskt viktiga 

för företag som grundar sin marknadsföring genom internet. Key och Czaplewski (2017) 

påstår att digitala marknadskanaler ger upphov till personifierade erbjudanden, som 
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författarna beskriver är ett viktigt kugghjul i dagens digitala värld för att skapa 

uppmärksamhet till sitt varumärke.  

 

Enligt Key (2017) har dem nya digitala kanalerna starka influenser på de traditionella, 

författaren belyser faktumet att företagen väljer att sammankoppla sin marknadsföring med 

traditionella och digitala kanaler. Till exempel företag som sponsrar vissa event ser gärna att 

eventpubliken även skapar kontakt via sociala medier. Fill (2011) påstår att företag numera 

använder sig utav strategier som innehåller flera olika sorters kanaler. Författaren förtydligar 

att företagens mål med sin marknadsföring är att genom varje kanal maximera och optimera 

attributen för att generera ett värdeskapande för kunden. Att skapa en positiv kundupplevelse 

är enligt Key (2017) det viktigaste målet med att mixa traditionella kanaler och digitala. 

Wilson et al. (2018) fortsätter och betonar att företagen som integrerar sina 

marknadsföringskanaler når lönsamma resultat och stärker sin varumärkesidentitet, detta 

genom ett integrerat budskap som förmedlas genom alla valda kanaler.  

 

3.4.2 SEO 
Sökoptimering handlar i grund och botten enligt Mooij (2010) om att företag individualiserar 

selektionen av data till specificerade kunder för att kunna erbjuda en maximal upplevelse. 

Killoran (2013) förtydligar att bakgrunden till sökoptimering är att få synlighet på nätet vilket 

medför mer trafik på den valda hemsidan. O´Connor och Galvin (2001) påpekar att 

digitaliseringen har medfört ökad noggrannhet gällande sökoptimering för att nå ut till den 

rätta målgruppen. Sungin, Wonhong, Eunsol och Sam (2016) instämmer med tidigare 

författare och förklarar vidare att sökoptimering är en viktig grundsten för att finna relevant 

data ur all mängd icke väsentlig data som finns på grund av digitaliseringen.  

 

Davis (2016) påpekar att sökoptimering är viktigt för företag då de syns i miljöer med 

potentiella kunder, om kunder nischar in sig mot en viss kategori på nätet bör företag som 

använder sig av sökoptimering finnas i den miljön. Davis teori styrks av Killoran (2013) som 

vidareutvecklar att sökoptimering möjliggör för företag att hamna högst upp på listor där 

sökningar över nätet görs, för att attrahera kunder och göra de medvetna måste företag synas 

högt upp på dessa listor. Davis (2016) betonar även vikten av att sköta sökoptimeringen på ett 

hälsosamt sätt, företag som överanvänder optimeringen får negativ respons från kunder då 

kunden känner sig förföljda, det leder till dålig word of mouth och image för varumärket. 

Davis fortsätter förklara att sökoptimering inte bara handlar om att skapa en hög trafik på 
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företagets hemsida, det bygger på att locka in rätt kunder som är benägna att konsumera. 

Ledford (2008) instämmer med tidigare författare och utvecklar, företag måste ha en tydlig 

bild över vilka deras primära kunder är, de måste anpassa sökoptimeringen för att få in rätt 

typ av trafik på hemsidan. 

 

3.4.3 Sponsring 
Sponsring är enligt Meenaghan (1996) investeringar som görs av företag i olika aktiviteter 

såsom sportevent. Tanken bakom sponsring är att företag utnyttjar den kommersiella 

potentiella näringsidkaren som är ansvarig för den sponsrade verksamheten. Persson (2002) 

förklarar sponsring som ett ekonomiskt samarbete där en part stödjer den andra parten med 

finansiella resurser mot en viss motprestation som har vissa förväntningar kring sig, till 

exempel ökad försäljning eller goodwill. Day (2011) belyser faktumet att sponsring inom 

idrottsrörelsen har ökat drastiskt det senaste året, speciellt företag inom spelbranschen då de 

har en nära anknytning till sporten. Då sport och betting har en tydlig korrelation enligt 

McKelvey (2004) ser spelföretag sponsring som en viktig marknadskanal för att förmedla 

deras marknadsföring och positionering.  

 

Grohs och Reisinger (2014) påstår att sponsring är en vital del inom sporten. De betonar 

vikten av att om ett sponsring samarbete ska bli lyckat måste det finnas korrelation mellan de 

sponsrande företagets profil och de det sponsrade eventet. Om det finns synergi mellan de två 

faktorerna enligt Hackley (2005) kommer det bli en positiv marknadsföring effekt vilket 

gynnar båda parter. Carillat, Dástous och Couture (2015) instämmer med tidigare författare 

och utvecklar, om ett företag har en tydlig korrelation till det valda eventet kommer det 

sponsrande företaget ha möjlighet till att uppnå en positiv imageöverföring till eventets 

besökare vilket leder till positiv marknadsföring för företaget. Carillat, Dástous och Couture’s 

teori styrks av Dahlén och Lange (2009) som påstår att passformen mellan ett event och 

företag måste stämma samman. En upplevelsebaserad passform påstår författarna är när den 

sponsrade organisationen ligger i linje med eventets syfte, och att de förmedlar samma typ av 

upplevelse, ett exempel är att både fotboll och betting förmedlar spänning. 

 

3.4.4 Segmentering och målgrupper   
Grönroos (2015) beskriver att konsumenter inte är lika varandra, de har varierande önskemål 

och behov. Wirtz och Lovelock (2016) betonar att marknadssegmentering delar in hela 

marknaden i väl definierade delar. Dibb och Simkin (1996) påpekar att ett marknadssegment 
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består av en grupp av potentiella kunder med liknande behov och köpbeteende. Dibb och 

Simkin’s påstående styrks av Berglund och Boson (2010) som vidare beskriver att företag 

måste identifiera rätt antal delar av segmenten samt vilket eller vilka segment man ska inrikta 

sig mot. Wirtz och Lovelock (2016) betonar för att effektivt kunna segmentera en marknad, är 

det främsta företag behöver göra att samla in information och förstå vad kundernas behov är. 

Rust och Huang (2014) påpekar att internet har medfört att stora mängder data om kunder och 

marknadsförings analysverktyg finns tillgängliga via nätet. Yankelovich och Meer (2006) 

vidareutvecklar att tillgängligheten till information tillåter företag att samla in korrekt och 

detaljerad information om kunder på en individuell nivå. Kotler och Keller (2016) påpekar att 

företag kan använda sig av två breda variabler för att segmentera konsumentmarknaden, 

skildrande karaktärsdrag som innefattar geografisk, demografisk och psykografisk 

segmentering. Den andra variabeln enligt författarna är beteende omständigheter som till 

exempel konsumenters respons till fördelar eller varumärket.  

 

Winer (2001) beskriver att massmarknadsföring är ett tillvägagångssätt som används med 

hjälp av till exempel television för att skapa medvetenhet hos kunder. Dibb och Simkin 

(1996) påpekar att massmarknadsföring tenderar till att vara alldeles för opersonlig och därför 

inte optimala till att bygga relationer. Berglund och Boson (2010) betonar att “one to one 

marketing” är den ultimata nivån av marknadssegmentering. Winer (2001) vidareutvecklar 

Berglund och Boson (2010) teori genom att beskriva att strategin har blivit det företag 

använder sig av mest, på grund av att internet har underlättat individuell relationsuppbyggnad. 

Direktmarknadsföring enligt Rust och Huang (2014) innehåller personaliserade meddelande 

vilket tillåter företag och kund att kommunicera direkt med varandra. 

 

Kotler och Keller (2016) betonar att företag kombinerar allt fler variabler för att försöka 

identifiera mindre, bättre definierade målgrupper. Wirtz och Lovelock (2016) påpekar att 

konsumenter tenderar till att göra sina val bland de olika alternativen baserat på den upplevda 

skillnaden mellan dem. Grönroos (2015) betonar att tjänsteorganisationer saknar förmågan 

och resurser till att tillgodose behoven hos potentiella kunder på samma sätt. Kotler och 

Keller (2016) beskriver att när företag utvärderar vilket segment man ska inrikta sig emot 

måste företaget titta på två faktorer, segmentets övergripande attraktivitet samt företagets mål 

och resurser.  
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3.5 Teorins roll och betydelse 
Syftet med denna studie är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling av 

varumärken och relationsbyggande efter omregleringen. Vi har därför i teorins kapitel 

presenterat fyra huvudområden med respektive underrubriker som kommer spela en central 

roll för studien. Valet av källor har främst fokuserat på vetenskapliga artiklar samt 

kurslitteratur som erhållits från universitetsbiblioteket med författare som är erkända inom 

teoriämnen som uppsatsen berör. Vi anser att huvudområdena kommer underlätta läsarens 

förståelse för undersökningens innehåll. Våra fyra centrala områden som uppsatsen är 

uppbyggda ifrån är relationer, varumärke, värdeskapande samt marknadskanaler. Teorin i 

studien har givit oss en djupare förståelse om de valda teorierna vilket har underlättat arbetet i 

analysen och slutsatsen. 

 

Det första områden som uppsatsen berör är relationsmarknadsföring med underrubrikerna, 

customer relationship management och lojalitet. Vi har valt dessa teorier då vi anser att de 

spelar en central roll i hur branschen aktivt arbetar för att bibehålla och bygga starka 

kundkontakter. Teorin får även en intressant betydelse i analys och slutsats då lagförändringar 

har skett inom branschen vilket påverkar alla ovanstående teorier. Det andra området som 

behandlar brand management har en stor betydelse för den valda branschen, eftersom det 

finns runt 260 varumärken bara på den svenska marknaden och nästan alla varumärken 

erbjuder generiska produkter. Området består av varumärke, positionering och image. Att 

kunna erhålla en bättre uppfattning om hur ett varumärke kan positionera sig har visat sig vara 

väldigt viktigt under våra intervjuer. Image skapar en djupare förståelse för hur kunder ser 

och relaterar till ett företag. Den tredje teorin som uppsatsen berör är värdeskapande, 

underrubrikerna för kapitlet är service management samt fysiska och virtuella 

servicelandskapet. Vi anser att teorierna har stor påverkan på den valda branschen då alla 

involverar kundens upplevelse, kunden är en central del därför måste företag arbeta aktivt för 

att tillgodose deras förväntningar och maximera deras upplevelse. Det fjärde och sista 

huvudområden som bearbetas i studien är marknadskanaler med underrubrikerna 

segmentering och sökoptimering. Som tidigare nämnt finns ungefär 260 varumärken som 

huserar på den svenska kasino och vadslagningsmarknaden, det betyder att konkurrensen för 

att vinna kunder är hög. Teorierna berör hur företagen aktivt kan arbeta för att etablera och 

bibehålla kundrelationer. Utbudet av teori för vårt område var omfattande, de utmaningar vi 

har stött på var att identifiera de mest relevanta teorierna.  
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Figur	2.	Konceptuell	modell	
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4 Empiriska resultat  
Vi kommer att under detta kapitel redovisa den empiri vi framtagit genom intervjuer med 

olika respondenter från olika aktörer på spelmarknaden. Vi vill påpeka att vi följer en 

struktur under empirikapitlet som inte har samma struktur som teorikapitlet. Sju stycken 

intervjuer har genomförts, följande respondenter har intervjuats: 

 

• Gustaf Hoffstedt (BOS), Generalsekreterare, BOS (Branschorganisationen för 

onlinespel). Branschorganisation för spel är en organisation med 21 medlemmar där 

samtliga medlemmar har licens för att verka på den svenska spelmarknaden. 

Branschorganisationen verkar för en sund spelmarknad. 

• Jenny Nilzon (SPER), VD, SPER (Spelbranschens Riksorganisation). SPER är en 

branschförening som aktivt arbetar mot en sund, modern och hållbar spelmarknad. 

Branschföreningens medlemmar är aktörer som arbetar med spel om pengar. SPER 

tillhandahåller både medlemmar som verkar på ett fysiskt servicelandskap samt en 

virtuellt. Det dåliga arbetet som SPER gör är att sätta upp riktlinjer medlemmarna 

sinsemellan samt integrera speletiska frågor. 

• Mats Lindqvist Leissner (Svenska Spel), Chief Customer Engagement Manager, 

Svenska Spel. Svenska Spel är ett av det mest kända varumärket på den svenska 

spelmarknaden, företaget finns både i online samt offline kanaler och arbetar för att 

skapa en spännande och trygg spelupplevelse.  

• Petra Forsström (Sustainable Gambling Academy), VD, Sustainable Gambling 

Academy. Sustainable Gambling Academy utbildar spelorganisationer och privat 

personer i Corporate Social Responibility för att kunna skapa hållbara och lönsamma 

företag med högt förtroende.  

• Maria Wennerberg Sedigh (SPER), Senior Advisor, SPER (Spelbranschens 

Riksorganisation).  

• Daniel Valiollahi (Kindred), Public Affairs Manager, Kindred Group. Speljätten 

Kindred Group har ett flertal kända varumärken i sin portfölj med bland annat Unibet 

och Maria Casino. Företaget är registrerat på Malta men är noterat på 

Stockholmsbörsen.  

• Respondent A, högt uppsatt chef inom ett spelbolag beläget på Malta, valde att vara 

anonym.  
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4.1 Relationer i spelbranschen  
4.1.1 Arbetet mot kundorienterade relationer 
Nilzon (SPER) betonar vikten av relationer inom spelbranschen, hon förklarar att 

spelbranschen präglas av att vara en produktorienterad bransch som åsidosätter 

kundorienteringen, vilket även styrks av Leissner (Svenska Spel). Sedigh (SPER) 

vidareutvecklar och åsyftar att bolagens förmåga att bygga kundrelationer har försämrats efter 

omregleringen eftersom bonusar var ett relationsfrämjande verktyg. Med tanke på frånvaron 

av bonusar till befintliga kunder, påpekar Hoffstedt (BOS) att spelbolagen behöver ändra sin 

inställning till relationsbyggande. Leissner (Svenska Spel) vidareutvecklar Hoffstedts (BOS) 

resonemang och framhäver att bolagen behöver bli mindre produktorienterade och mer 

kundorienterade. Samtidigt påpekar Sedigh (SPER) att efter bonusarnas upphörande behöver 

företagen reflektera över andra faktorer som skulle kunna främja bolagens relationsbyggande. 

Enligt Forsström (Sustainable Gambling Academy) innehar bolagen ett kortsiktigt tänk 

gällande sina relationer, för att ändra sitt tankesätt behöver branschen bygga upp ett större 

förtroende från allmänheten. Å andra sidan beskriver Nilzon (SPER) att branschen behöver 

hitta nya infallsvinklar och individualisera sin marknadsföring genom en väl utförd 

segmentering. Respondent A belyser istället faktumet att bolagen behöver förstärka sitt 

produktutbud, men påpekar samtidigt att de behöver arbeta mer aktivt och långsiktigt med 

hållbarhetsfrågor. Valiollahi (Kindred) betonar att bolag var tidigare tvungna att ha globala 

varumärken men nu har det slagit över till att bolagen måste fokusera på lokala relationer till 

kunden. Detta försöker Unibet göra genom att från och med 2020 sponsra elitfotbollen i 

Sverige.  

Enligt Forsström (Sustainable Gambling Academy) förlorar branschen kunder varje år oavsett 

hur aggressiv marknadsföring de använder sig av. Sedigh (SPER) ser lösningar på fenomenet 

genom att de bolag som tar ansvar för eventuella konsekvenserna bolagen kan åstadkomma 

kan vinna förtroende och långsiktiga konkurrensfördelar. Forsström (Sustainable Gambling 

Academy) påpekar att det finns en tro bland spelbolagen att spelansvarsåtgärder som har 

implementerats av lagförändringen avskräcker kunden till spel. Vidare utvecklar Forsström 

(Sustainable Gambling Academy) att forskning kring ämnet visar på att det inte stämmer. 

Spelare som har möjlighet till att sätta individuella bonusar och stänga av sig själva från spel 

bygger en starkare relation till det specifika spelbolaget då en relation skapas sinsemellan. 

Leissner (Svenska Spel) påpekar att det blir en hög kostnad för bolag att attrahera nya kunder 
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eftersom företag förvärvar kunder genom att erbjuda nykomsterbjudande, via till exempel 

bonusar. 

4.1.2 Det branschspecifika CRM-systemet 
Leissner (Svenska Spel) betonar att efter omregleringen, delades Svenska Spels koncern upp i 

olika delar, en kasinodel och en vadslagningsdel. På grund av uppdelningen fick bolaget inte 

ta med sig kunddata in i de nya avdelningarna. Hoffstedt (BOS) belyser faktumet att 

omregleringen har medfört svårigheter kring bolagens arbete kring CRM. Sedigh (SPER) 

förklarar att en stor del av CRM-systemet har används till utdelning av bonusar till befintliga 

kunder, då lagförändringen har förbjudit det, har CRM-systemets påverkan i aspekten 

upphört. Respondent A påpekar att bolag måste vara väldigt taktiska med sina erbjudanden i 

deras marknadskampanjer. Nilzon (SPER) instämmer med respondent A och vidareutvecklar 

att CRM-system används bland spelbolagen för att se varningssignaler mot spelarna som är i 

riskzon för spelmissbruk. Även Valiollahi (Kindred) beskriver att ett välarbetat CRM-system 

kan hjälpa företagen att uppmärksamma spelmissbruk, men främsta anledningen till ett CRM-

system är enligt Valiollahi (Kindred) att skaffa sig en helhetsbild av vad som efterfrågas av 

kunderna. Nilzon (SPER) vidareutvecklar och påpekar att genom följa en kunds beteende och 

spelmönster med hjälp av information som samlats in i CRM kan företag förebygga 

spelmissbruk. Forsström (Sustainable Gambling Academy) påpekar även bristerna efter 

regleringen med CRM-system då det är diskussioner om i vilken mån företag får personifiera 

erbjudanden och spel för en viss kund. Hon beskriver att det leder till relationer som blir för 

intima. Forsström (Sustainable Gambling Academy) förklarar att intima relationer mellan 

spelbolag och kund kan leda till spelmissbruk. 

Leissner (Svenska Spel) belyser faktumet att branschen försöker anpassa sina CRM-system 

för att kunna följa beteendemönster och kunna utföra mikrosegmentering för att på bästa sätt 

anpassa sina produkter. Leissner (Svenska Spel) beskriver vidare att spelbolag har utformat 

sitt CRM-system på ett sådant sätt som att om en individ funderar på att bli kund kommer den 

att bearbetas varje månad.  

4.1.3 Lojalitetsbyggande i en flyktig bransch 
Enligt Forsström (Sustainable Gambling Academy) är lojaliteten låg i spelbranschen, mycket 

på grund av det incitament företag förmedlar kring nyförvärv av kunder. Hoffstedt (BOS) 

fyller i att lojaliteten har reducerats då det främsta lojalitetsverktyget, bonusar till befintliga 
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kunder numera är borttaget. Respondent A belyser att det medför att bolag behöver arbeta 

med andra medel än det som företag förmedlar via deras marknadskanaler. Även Valiollahi 

(Kindred) är kritisk till borttagandet av bonusar, han beskriver att kunderna numer tjänar på 

att vara illojal, han tror dock det bara är ett fenomen som strax försvinner. Nilzon (SPER) 

belyser att bolagen måste skapa sig en plattform där kunden kan känna sig trygg och där 

utbudet är personifierat, vilket skulle kunna resultera i att kunden inte kommer byta spelbolag 

lika frekvent. Kunden kommer bli mer lojal till ett specifikt spelbolag. Hoffstedt (BOS) 

påtalar å andra sidan att omregleringen har misslyckats, då incitament för lojala kunder har 

tagits bort samtidigt som spelbolag marknadsför bonusar för nyregistreringar leder det till att 

kunder kommer bli mindre lojala mot företagen. Sedigh (SPER) har dock svårt att se 

omregleringen som en faktor till mindre lojala kunder inom branschen, då den nya lagen 

trädde i kraft 1 januari 2019 måste det gå längre tid innan det kan dras slutsatser kring 

lojalitet.  

Hoffstedt (BOS) anser att om bonusar till befintliga kunder var lagligt hade den aggressiva tv-

reklamen minskat eftersom bolagen kan arbeta mer med kundretention istället för nyförvärv. 

Leissner (Svenska Spel) betonar att bolag måste ha ett konkurrenskraftigt utbud sett till 

tjänster och pris för sina lojala kunder, eftersom de besöker bolagen frekvent. Forsström 

(Sustainable Gambling Academy) beskriver å andra sidan att kunder som sätter en budget är 

mer lojala till ett specifikt bolag. Enligt Valiollahi (Kindred) arbetar Kindred Group med att 

försöka få kunderna mer lojala genom att uppmuntra kunderna till att se matcher genom deras 

egna streamingtjänst. 

4.2 Varumärkenas roll 
4.2.1 Spelbranschens förmåga att förmedla ett unikt varumärke  
Forsström (Sustainable Gambling Academy) beskriver den rådande situationen genom att 

belysa faktumet att det existerar 80 bolag med cirka 280 varumärken som konkurrerar om 

marknadsandelar på en marknad där det är svårt att positionera och särskilja sig gentemot 

konkurrenter. Respondent A belyser vikten av att det krävs ett långsiktigt strategiskt synsätt 

för att kunna etablera ett starkt varumärke. Hoffstedt (BOS) påpekar att flera bolag idag 

använder sig av en multibrand strategy vilket definieras som att företag har fler än två 

varumärken i deras varumärkesportfölj. Vilket Hoffstedt (BOS) vidare beskriver som en 

strategi för att nå olika segment. Leissner (Svenska Spel) beskriver att Svenska Spels 

varumärke gynnas av att ha fysiska ombud, som till exempel spelbutiker till skillnad från 
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deras konkurrenter som enbart besitter digitala plattformar. Nilzon (SPER) beskriver att 

många bolag följer varandras fotspår, gällande förmedlingen av deras varumärke. Trender 

som tydligt kan ses idag utifrån spelbolagens förmedling av varumärke är enligt Respondent 

A inflytelserika personer som har möjlighet att påverka kunden.  

Respondent A betonar även vikten av att ha ett etablerat varumärke då det ingjuter trygghet 

hos kunden. Valiollahi (Kindred) framhäver att en del bolag har haft ett gynnsamt läge i 

förväg på den svenska marknaden, samtidigt som bolag som bland annat Svenska Spel har 

haft ett gynnsamt läge har andra bolag äntrat marknaden med en dålig image. Respondent A 

fortsätter och redogör att företag som har marknadskännedom tenderar även till att ta ett större 

hållbarhetsansvar vilket ses som en konkurrensfördel. Leissner (Svenska Spel) styrker 

respondent A’s yrkande och vidareutvecklar att Svenska Spel förmedlar deras varumärke 

genom att vara den normgivande aktören när det kommer frågor om spelansvar och 

hållbarhet. Forsström (Sustainable Gambling Academy) påpekar att framtiden kommer 

resultera i ett fåtal väldigt starka varumärken på marknaden, eftersom många bolag tror det är 

för enkelt som det är nu.  

4.2.2 Förmågan att positionera sig unikt 
Som Forsström (Sustainable Gambling Academy) tidigare nämnde verkar det ungefär 280 

varumärken på den svenska spelmarknaden. Att positionera alla varumärken unikt är en svår 

uppgift, dock påpekar Hoffstedt (BOS) att Svenska Spel har lyckats implementera vissa 

spelformer som har lett till att de kännetecknas som egna varumärken med en unik 

positionering. Stryktipset; som är ett spelformat där spelaren ska bestämma resultat i tretton 

förbestämda matcher har enligt Hoffstedt (BOS) en stark koppling till lördagsunderhållning 

och kan betraktas som ett varumärke i sig. Leissner (Svenska Spel) belyser två begrepp som 

är centrala för Svenska Spels varumärkesuppbyggnad. Den första, above the line, är den 

traditionella kommunikation, det är den breda kommunikation till exempel tv och radio. 

Above the line används för att kunden ska skapa en känsla kring varumärket. Below the line 

benämner Leissner (Svenska Spel) som en strategi där fokus läggs på marktech, det är de 

tekniska plattformarna som möjliggör för bolaget att kunna följa kunden och se vilka 

kommunikationskanaler den är mottaglig för.  

Hoffstedt (BOS) betonar vikten av att positionera och särskilja sig gentemot konkurrenter på 

spelbranschen. Sedigh (SPER) anser att ett framgångsrikt koncept skulle kunna vara att 
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bolagen kombinerar spelansvar med affärsstrategi, hon vidareutvecklar att spelbranschen har 

tappat förtroende och om man som bolag lyckas kombinera de här två faktorerna kan man 

lyckas med sin positionering. Leissner (Svenska Spel) beskriver att Svenska Spel positionerar 

sig som det trygga, svenska och statliga bolaget som skall vara en normgivande aktör och 

föregå med ett gott exempel. Respondent A åsyftar att bolaget som respondenten företräder 

positionerar sig till att erbjuda spänning och upplevelser som är till för att underhålla kunder. 

Valiollahi (Kindred) belyser vikten av att öka kundens känsla av engagemang och att kunna 

använda den lokala touchen vilket bidrar till en unik positionering. Sedigh (SPER) betonar 

även förändringar som företag måste beakta inom positioneringen efter att omregleringen 

ägde rum. Hon påpekar att spelföretag måste byta positioneringsstrategi. De måste inrikta sig 

mot attribut som inte är direkt kopplat till spelet, kan till exempel vara att kundens upplevelse 

ska vara bekväm.  

Respondent A påpekar vikten av att ha olika varumärken till olika målgrupper. Forsström 

(Sustainable Gambling Academy) instämmer med respondent A och belyser vidare vikten av 

att positionera sig rätt och att företagen behöver förstå kundens produktintressen, vilket 

möjliggör att de kan positionera sig därefter. Leissner (Svenska Spel) beskriver att 

spelbolagens produktutbud är generiska, därför försöker företag hitta unika 

positioneringsstrategier och kommunicera de till kunden. Respondent A betonar att ett 

varumärke bör nischa in sig så att det möjliggör för kunden att få den bästa kundupplevelsen 

och att upplevelsen ska genomsyra hela varumärket. Hoffstedt (BOS) vidareutvecklar att 

förutsättningarna för en tydlig positionering blir enklare om företag använder sig av 

segmentering mot kunder.  

4.3 Värdeskapande med generiska produkter  
4.3.1 Dilemmat att skapa ett differentierande värde  
Enligt Hoffstedt (BOS) har branschen lyckats bra med att maximera kundupplevelsen, 

Respondent A beskriver att respondentens företag arbetar mycket med stämningshöjande 

åtgärder för att skapa en bättre kundupplevelse. Nilzon (SPER) påpekar att utbudet 

spelbolagen erbjuder är snarlika sinsemellan och för att skapa ett differentierat värde för 

kunden måste de sticka ut med välarbetade stödfunktioner som till exempel dygnet runt 

tillgänglig kundservice eller snabb utbetalning på vinst. Hoffstedt (BOS) beskriver att 

företagen även behöver fokusera på utformningen av tjänsten, det vill säga tillgänglig data 

som underlättar kundernas vadslagning som skapar ett differentierat värde. Leissner (Svenska 
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Spel) å andra sidan håller inte med respondent A och Nilzon (SPER) då han påpekar att 

Svenska Spel saknar tjänstefunktionaliteter, han ser dock inte så allvarligt på det. Leissner 

(Svenska Spel) tycker inte tjänstefunktionaliteter är avgörande för att skapa ett differentierat 

värde. Han påpekar istället att Svenska Spel skapar ett differentierat värde till kunden genom 

att erbjuda unika spelformer som till exempel stryktipset och ATG.  

Sedigh (SPER) betonar att efter omregleringen behöver bolag hitta andra metoder för att 

differentiera sig från mängden, till exempel kan inte utlandsbaserade bolag längre locka med 

större bonusar. Vidare tror Sedigh (SPER) att företag kommer arbeta med bland annat mobilt 

BankID och snabb insättning. Respondent A belyser även att företag kan differentiera sig 

genom att ha klubbkort för kunden, till exempel Betsson har ett kort som laddas med 

erbjudanden och effektiviserar processer som uttag och insättning. Hoffstedt (BOS) tycker 

generellt att spelbranschen har kommit långt i processen att skapa en positiv kundupplevelse. 

Spelbolagens plattformar är utformade för att ge kunden värde genom hela upplevelsen, han 

benämner livebetting där kunden kan oddsa under en matchs utvecklingsgång. Han nämner 

även evolution gaming som har lanserat kasino på virtuella plattformar som är så pass 

utvecklade att känslan är snarlik ett fysiskt kasino.  

Forsström (Sustainable Gambling Academy) påpekar att hållbarhet är något som branschen i 

helhet bör se över som en form till att skapa värde. Företag måste ständigt komma ihåg varför 

de existerar och arbeta mot deras grundvärden, respondent A instämmer med Forsström 

(Sustainable Gambling Academy) och anser att respondentens bolag behöver förmedla till 

kunderna vilka kärnvärden bolaget står för. Hoffstedt (BOS) betonar även vikten av att 

bolagen för att skapa en “storytelling” kring sina produkter för att skapa ett differentierat 

värde. Valiollahi (Kindred) påpekar att det är viktigt för branschen att kunna skilja på 

allmänheten och kunder för att kunna skapa ett differentierat värde. Ett bolag måste visa för 

kunder att företagets värderingar och budskap förmedlar något positivt samtidigt som de 

måste bevisa för samhällsaktörer att de är goda, vilket enligt Valiollahi (Kindred) leder till ett 

dubbelarbete.  

Leissner (Svenska Spel) betonar att det finns flera strategier ett bolag kan ta för nischa sig till 

olika målgrupper som en form av värdeskapande, de kan till exempel ha bästa oddsen på 

vadslagning eller enbart välja att nischa sig mot kvinnor. Forsström (Sustainable Gambling 

Academy) tycker å andra sidan att nischa sig till mindre segment inte är hållbart ur ett 
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långsiktigt perspektiv. Valiollahi (Kindred) påpekar att oddsen är marknadsanpassade, de 

flesta spelbolags odds är uppbyggda av samma underleverantör och det är svårt för bolagen 

att särskilja sig med odds. Han betonar vikten av att bolag måste fokusera på utveckling, 

kundupplevelse samt den digitala plattformen för att kunden ska få en bättre 

helhetsupplevelse. Han belyser faktumet att Kindred arbetar aktivt med att förse deras kunder 

med “addons”, som till exempel streamingfunktioner, statistik och fakta som blir ett mervärde 

till kunden vilket skapar ett differentierat och konkurrenskraftig övertag gentemot andra 

spelbolag. 

4.3.2 Det fysiska gentemot det virtuella servicelandskapet 
Varumärken som har en fysisk servicemiljö genererar enlig Forsström (Sustainable Gambling 

Academy) mer förtroende i sin virtuella servicemiljö, på grund av att kunden kan skapa en 

bättre känsla kring produkterna och förtroendet till varumärket. Hoffstedt (BOS) betonar att 

spelbranschen överlag är världsmästare på att utforma deras virtuella servicemiljö på grund av 

att de flesta spelbolagen kommer från det svenska “techundret”. Nilzon (SPER) påpekar att 

kasinon arbetar mycket med olika teman som till exempel Game of Thrones, dock gäller det 

att segmentera rätt för att inte marknadsföra sig till fel målgrupp. Valiollahi (Kindred) 

beskriver även att bolagen behöver veta vad kunden anser vara viktigt på en hemsida och göra 

den användarvänlig. Valiollahi (Kindred) beskriver vidare att allting handlar om efterfrågan, 

företagen behöver lyssna på sina kunder och därefter lägga till eller ta bort innehåll. Leissner 

(Svenska Spel) betonar att stora delar av Svenska Spels affärer kommer från kundgrupper 

som använder sig utav det fysiska servicelandskapet och därför kan bolaget ägna tid och 

resurser på utveckling av deras virtuella servicelandskap.  

Leissner (Svenska Spel) instämmer med Forsström (Sustainable Gambling Academy) och 

beskriver att marknaden går mot att bli konsoliderad, men påpekar att det är svårt att veta 

exakt när det kommer ske. När marknaden konsolideras kommer de starka varumärkena 

finnas kvar. Att kunna luta sig mot företagets grundvärden är en viktig faktor.  

4.4 Spelbolag i varje marknadskanal 
4.4.1 Tradtionella eller digitala kanaler? 
Enligt Hoffstedt (BOS) har den aggressiva marknadsföringen mycket med fenomenet, 

“fångarnas dilemma” att göra, det vill säga att spelbolagen vet att det är skadligt för branschen 

att ha så pass mycket marknadsföring. Men det ger för stor skada för den enskilda bolaget att 
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förbise den aggressiva marknadsföringen. Sedigh (SPER) beskriver att Google inte har öppnat 

upp för spelbolag att marknadsföra sig via deras digitala plattform. Vilket hon tror är 

anledningen till att de utländska bolagen har använt en aggressiv marknadsföringsstrategi i de 

traditionella marknadskanalerna eftersom de inte har kunnat använda sig av de digitaliserade 

och nyanserade kanalerna som till exempel PPC. Respondent A bedömer respondentens 

bolags marknadsföring som ett sätt att nå ut till att alla sina målgrupper på ett omfattande sätt 

genom alla tillgängliga marknadskanaler. Nilzon (SPER) beskriver att den aggressiva 

marknadsföringen i en sån omfattande mängd har att göra med tv-bolagens efterfrågan på 

kapital, de är i behov av reklamintäkter som spelbolag kan förse dem med, vilket medför ett 

fördelaktigt förhandlingsläge för spelbolagen gällande kostnader. 

Valiollahi (Kindred) belyser att Kindred arbetar aktivt med att förmedla olika former av 

varumärken till kunder baserat på deras preferenser. Därför syns de mycket via 

marknadskanaler då de måste anpassa sättet att förmedla budskap till kunden beroende på 

vilken målgrupp de vill nå ut till. Leissner (Svenska Spel) instämmer med Valiollahi 

(Kindred) och vidareutvecklar, Svenska Spel använder mikrosegmentering för att taktiskt 

kunna kommunicera ut relevant marknadsföring till den potentiella kunden. Branschen bygger 

upp kommunikation via flera marknadskanaler för att kunna “jaga kunden”, genom att få 

information och push notiser via olika kanaler fångas kunden in på ett djupare sätt.  

4.4.2 Särskiljningsförmåga med generiska sökord 
Spelbranschen har enligt respondent A alltid arbetat aktivt med SEO. Hoffstedt (BOS) 

instämmer med respondent A’s åsikt och påpekar att SEO är en självklarhet för spelbranschen 

ur ett marknadsföringsperspektiv. Forsström (Sustainable Gambling Academy) betonar att de 

flesta sökorden inom branschen är generiska vilket har lett till att företagen tar efter varandra 

gällande sökord. Valiollahi (Kindred) påpekar att sökoptimering inte har varit några problem 

för bolagen, problemet har varit att företag som tidigare varit utlandsbaserade inte haft 

tillgång till användandet av PPC. Leissner (Svenska Spel) beskriver att SEO är väldigt viktigt 

i den digitala världen eftersom en organisk relevans leder till bättre annonsering.  

Forsström (Sustainable Gambling Academy) beskriver att den primära 

marknadsföringsstrategin branschen använder sig utav är push-strategi genom 

massmarknadsföring via radio och tv. Leissner (Svenska Spel) påpekar att det är de 

traditionella kanaler som han benämner som “above the line” kommunikationskanaler som är 
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de mest bidragande kanaler för företag att bygga upp sitt varumärke och nå ut till potentiella 

kunder. 

4.4.3 Den nya kanalen sponsring 
Sponsring är ett viktigt fenomen enligt Valiollahi (Kindred) för sticka ut från mängden och 

synas på ett annat sätt än bara de traditionella kanalerna. Forsström (Sustainable Gambling 

Academy) betonar att sponsring är viktigt för varumärkesuppbyggnad och det är naturligt för 

branschen att använda sig av sponsring på grund av att spelen som erbjuds skapar en större 

upplevelse tillsammans med sporten. Leissner (Svenska Spel) instämmer med ovan nämnda 

och förklarar att sponsoring bidrar till en trovärdighet för varumärket samt utgör en 

konkurrensfördel. Svenska Spel har bland annat sponsrat idrottsrörelsen sedan bolaget 

grundades och har enligt Leissner (Svenska Spel) varit ett av bolagets framgångsrecept. 

Sedigh (SPER) förmodar att sponsring från branschen kommer bli allt vanligare och att 

marknadsstrategin kommer ta fart till olika sporter. Valiollahi (Kindred) belyser även att 

Kindred kommer sponsra Fotbollsallsvenskan och Superettan år 2020 med förhoppning om 

att framhäva den lokala förankringen, det är även ett strategiskt val i att försöka ta kunder från 

Svenska spel som länge har sponsrat svensk fotboll. Det kommer även öka trovärdigheten 

bland svenska fotbollssupportrar då avtalet kommer generera större intäkter till klubbarna. 

4.4.4 Världsmästare i detaljerad segmentering 
Hoffstedt (BOS) framhäver att spelbranschen överlag är bra på att segmentera marknaden. 

Han anser att det är viktigt att segmentera marknaden då produkterna de erbjuder kunden är i 

grunden generiska. Valiollahi (Kindred) belyser faktumet att Kindred arbetar aktivt med olika 

varumärken som är specificerade efter olika målgrupper som har olika preferenser. Han 

betonar vikten att segmentera en viss kundgrupp mot ett anpassat varumärke. Respondent A 

styrker Valiollahis (Kindred) resonemang och vidareutvecklar med att beskriva att bolag kan 

segmentera olika produkter eller varumärken till diverse målgrupper. Maria Casino är mer 

kasinotungt och inriktar sig mot kvinnor, medans till exempel Unibet är mer sportassocierat 

där de inriktar sig mot män som har en medelålder på 32 år. Respondent A påpekar vikten av 

att differentiera marknadsföringsaktiviteterna beroende på vilken målgrupp varumärket ska nå 

ut till. Nilzon (SPER) instämmer med Valiollahi (Kindred) och utvecklar, att man kan se 

tydliga tendenser inom spelbranschen att segmentering blir allt mer specifik mot en unik 

målgrupp. Metal Casino är en tydlig segmentering som är nischad mot kunder som gillar 

hårdrock. En mer nischad segmentering enligt Nilzon (SPER) förstärker kundupplevelsen och 
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varumärken får en tydligare positionering på marknaden. Valiollahi (Kindred) påpekar vikten 

av att använda olika varumärken som är nischade mot en specifik målgrupp för att ha 

möjlighet att täcka en sån stor del av marknaden som möjligt, olika funktioner attraherar olika 

kunder.  

Forsström (Sustainable Gambling Academy) påpekar att branschen förlorar kunder varje år, 

vilket leder till att bolag måste hitta nya kunder genom olika marknadsföringsstrategier men 

även en mer detaljerad segmentering av marknaden. Respondent A beskriver att 

respondentens företag har utformat en väldigt bred segmentering, anledningen bakom detta är 

för att spelbolaget ska vara tillgängligt för alla. Leissner (Svenska Spel) tar avstånd från 

respondent A’s resonemang och påpekar att Svenska Spel men även branschen i helhet 

försöker koppla samman beteendedata i sina digitala plattformar som utvinns från CRM-

system, för att kunna etablera smarta mikrosegment av kunder. Sedigh (SPER) belyser 

problemet med Leissner (Svenska Spel) resonemang angående mikrosegment eftersom 

reklam som är segmenterat mot en viss målgrupp når även ut till allmänheten. Det bidrar 

negativt till den generella stämningen mot branschen då många olika varumärken 

marknadsför sig via samma marknadskanaler. Nilzon (SPER) betonar vikten av segmentering 

nu när bonusar mot aktiva kunder är förbjudna. Då incitament för lojala kunder inte kan 

användas måste kunden hitta en plattform som passar kundens preferenser och behov, och det 

kan enligt Nilzon (SPER) göras med segmentering.  
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5 Analys 
I studiens femte kapitel analyseras och diskuteras teorier som har insamlats i korrelation med 

empirin som har insamlats genom primärdata från intervjuerna. Analysen behåller samma 

röda tråd som har funnits genomgående i studien. 

 

5.1 Relationers betydelse 
5.1.1 Vägen till kundorientering i en ny värld  
Bruhn (2003) framhäver att marknadsföringen generellt har blivit nätverksorienterad men  

utifrån Forsström (Sustainable Gambling Academy) och Hoffstedts (BOS) insikter tycks det 

kunna se att branschen i sin helhet präglas av att vara produktorienterad. Att branschen är 

produktorienterad beskriver Leissner (Svenska Spel) inte kommer vara hållbart i framtiden, 

här kan det identifieras att branschen måste gå mot ett relationsbyggande tankesätt. Vilket 

styrks av Gummessons (2017) teorier gällande att relationsmarknadsföringen behöver se över 

relationen till alla aktörer inom ens nätverk.  

En aspekt som är av intresse är att utifrån de empiriska materialet går det att tyda ett 

ömsesidigt förhållandesätt till att bolagen har ett kortsiktigt synsätt på sina nätverksrelationer, 

dock tycker Forsström (Sustainable Gambling Academy) att de behöver tänka långsiktigt på 

relationer. Forsströms (Sustainable Gambling Academy) påstående kan bekräftas av de flesta 

forskare enligt Payne och Frow (2013). 

 

Bolagens främsta relationsbyggande verktyg, bonusar, har efter omregleringen försvunnit, vi 

uppfattar att detta understryks av Sedigh (SPER) som belyser att det har föranlett att bolagen 

måste arbeta med andra incitament för att främja sina relationer. Det går att se tydliga 

paralleller från Sedighs (SPER) påstående till Godson’s (2009) teori om att företag behöver 

anpassa sina tjänster till den individuella kunden för att skapa värde. Vidare framhäver Nilzon 

(SPER) att man bland annat kan utföra en detaljerad segmentering för att erhålla möjligheter 

till att personifiera bolagets marknadsföring. Nilzons (SPER) resonemang bekräftas av 

Hooley et al. (2005) som framhäver vikten av att identifiera kundernas behov. Det går alltså 

identifiera ett överensstämmande synsätt av relationer mellan empiriskt och teoretiskt 

material. Förtroende från allmänheten och kunderna till branschen är i synnerhet låg, vilket är 

något som kan kopplas till Sedighs (SPER) uttalande om att förtroende grundas i om bolagen 

kan ta ansvar för de konsekvenser branschen skapar. Hon fortsätter anförandet och påstår att 

ett ökat förtroende leder till konkurrensfördelar. Vi uppfattar att det understryks av Payne och 
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Frow (2013) och även Bruhn (2003), som belyser vikten av ömsesidigt förtroende mellan 

kunden och företaget för en framgångsrik relation.  

 

5.1.2 Personifierat CRM-system 
Det kan tydas att Hoffstedt (BOS), Nilzon (SPER) och Respondent A är eniga om att 

omregleringen har skapat hinder för bolag att bibehålla deras nuvarande kundrelationer. Shin 

och Sudhir (2010) framhäver klart och tydligt att förvärva nya kunder är betydligt dyrare än 

att behålla befintliga, resonemanget kan ses intressant då det går helt emot omregleringens 

direktiv. Winer (2001) påpekar att CRM-system har stor påverkan på företagens 

kundbearbetning. Sedigh (SPER) fortsätter och förklarar att arbetet med CRM-lösningar har 

försvårats efter omregleringen på grund av att det till stor del utgjordes av utdelning av 

bonusar till etablerade kunder. Att bonusar hör ihop med CRM-arbetet bekräftas även av 

Fjermestad och Romano (2006) som diskuterar vikten av CRM för att personifiera relationen 

med kunden.  

 

Det kan tolkas utifrån Forsströms (Sustainable Gambling Academy) påpekande angående 

personifierade relationer om att det finns brister i regleringen, som behandlar i vilken 

utsträckning ett företag får tillgodose personlig kommunikation och spelerbjudande. 

Forsström (Sustainable Gambling Academy) fortsätter och betonar att det är viktigt för bolag 

att vara taktiska med sina marknadsföringsstrategier för att inte förmedla fel budskap. Det kan 

tolkas som att spelbolagen använder sig av CRM-systemen för underlätta bearbetningen av 

marknadsföringsstrategier genom att erhålla en bättre uppfattning om helhetsbilden av vad 

kunderna efterfrågar. Payne (2006) beskriver ett förhållningssätt till CRM med att understryka 

faktumet att CRM-system ger företag en högre kännedom gällande kundernas behov. 

Valiollahis (Kindred) påstående om att spelbolag behöver erhålla större kundkännedom för att 

bättre kunna personifiera sitt utbud stödjer Payne’s (2006) resonemang.  

 

Det framgick av Leissner (Svenska Spel) att de flesta spelbolag för närvarande processar 

digitala CRM plattformar för att förstå och följa beteendemönster, vilket tolkas som att det 

bidrar till en mikrosegmentering och kan leda till ett bättre produktutbud. Det påstående 

finner vi grunda sig i samma utgångspunkt som Jellasi och Enders (2004), det vill säga att 

desto mer information företag införskaffar om sina kunder, desto mindre kundmissnöjdhet blir 

det och mer långvariga relationer skapas.  
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5.1.3 Bekymret att erhålla lojala kunder 
En aspekt som är av intresse är att från det empiriska materialet framgick det att kundlojalitet 

är betydelsefull i den rådande konkurrensen. Hoffstedt (BOS) förklarar att kunder är flyktiga 

eftersom drivkraften för lojala kunder, det vill säga bonusar, är borttaget samtidigt som andra 

bolag marknadsför bonusar för nyregistrerade kunder kommer det leda till större kundotrohet. 

Resonemangen av Hoffstedt (BOS) blir intressant om man ställer det mot Gummessons 

(2008) påstående gällande att lojala kunder är den primära målgruppen för företag, 

omregleringen kan alltså även ha försvårat segmenteringen för spelbolagen.  

 

Det kan tydas utifrån det empiriska materialet att spelbolagen arbetar med lojalitet utifrån 

beteendelojalitet, vilket definieras av Garnefeld et al. (2013) att kunder återkommer till 

samma företag vid ett flertal gånger. Det kan tolkas som att Nilzons (SPER) resonemang 

kring att plattformen behöver generera en trygghet för kunderna skulle kunna vara vägen mot 

en starkare beteendelojalitet. Det styrks av Valiollahi (Kindred) och Hoffstedt (BOS) som 

beskriver att kunderna är flyktiga på grund av de frånvarande lojalitetsbonusarna, som har att 

göra med beteendelojalitet enligt Olsson (2015). En aspekt av intresse blir därmed huruvida 

spelbolagen kommer hitta någon lösning att få kunderna mer attitydlojala, som Garnefeld et 

al. (2013) beskrev som den positiva inställningen kunden har till ett specifikt varumärke. Vi 

tolkar utifrån det empiriska materialet att inställningen till branschen är negativ och bolagen 

behöver finna strategier som främjar branschens anseende.  

 

Något som framhävts från Hoffstedt (BOS) är att man skulle kunna belöna lojala kunder med 

bonusar istället för nyförv av kunder. Bonusar till lojala kunder hade enligt Hoffstedt (BOS) 

kunnat leda till en mindre aggressiv marknadsföring och tillåtit bolag att arbeta mer med 

kundretention. Påståendet skulle kunna appliceras på Reichheld och Sasser’s (1990) teori 

gällande att lojala kunder är mindre känsliga för prisförändringar, oddsförändringar och 

kasinoutdelningar, jämfört med mindre lojala kunder. Utifrån vårt empiriska material går det 

att utläsa en stark samsyn mellan Nilzon (SPER), Leissner (Svenska Spel) och Valiollahi 

(Kindred). De påtalar att bolag behöver skapa en kundvänlig plattform, vilket kan leda till 

bättre kundretention och större lojalitet till ett specifikt varumärke. Vi finner att resonemanget 

korrelerar med Uncles et al. (2003) teori gällande varumärkeslojalitet.  
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5.2 Vikten av varumärkespositionering  
5.2.1 En marknad med 280 varumärken  
Av Kapferer (2012) skildras det att i den rådande konkurrensen särskiljer produkter inte sig 

från varandra särskilt nämnvärt. På grund av det är det viktigt för bolag att utmärka sitt 

varumärke. Det går att se likheter genom att applicera Kapferer’s teori på spelbranschen där 

det enligt Forsström (Sustainable Gambling Academy) idag befinner sig 280 olika 

varumärken, vilket medför svårigheter gällande att särskilja sig då produktutbudet är 

generiskt. Att förmedla förtroende, känslor och säkerhet från ett företag belyser Olins (2008) 

är nödvändigt för att sticka ut mängden. Respondent A bekräftar Olins (2008) teori och 

definierar det som ett långsiktigt, strategiskt synsätt att etablera ett starkt varumärke. Av det 

Keller (2013) framhäver spelar varumärken en stor roll för konsumenter på grund av att de 

förknippar känslor och förväntningar gentemot varumärken. Av Keller’s (2013) teori kan vi 

avläsa Hoffstedts (BOS) resonemang som betonar att många spelbolag använder sig av en 

“multibrand strategy”, det vill säga fler än två varumärken, för att kunna förmedla känslor och 

förväntningar mer specifikt i de olika segmenten.  

 

Vikten av att ha en stark igenkännelsedom framhäver Kapferer (2012) skapar smidigare 

expansionsmöjligheter för det enskilda bolaget, eftersom de har en stadigare grund att utgå 

från med lojala kunder. Kapferer’s teori finner vi av intresse eftersom Valiollahi (Kindred) 

påpekar att Svenska Spel har haft ett gynnsamt läge när de utlandsregistrerade bolagen har 

äntrat marknaden med tanke på deras välkända varumärke i Sverige. Ett starkt varumärke 

genererar enligt Rosenbaum-Elliot et al. (2015) konkurrensfördelar eftersom kunden har ett 

större förtroende för varumärket vilket leder till stadiga relationer. Utifrån Rosenbaum-

Elliot’s påstående väcks intressanta reflektioner kring Svenska Spels fördelar från sitt tidigare 

monopol. Leissner (Svenska Spel) beskriver Svenska Spels varumärke som normgivande 

gällande frågor om spelansvar och hållbarhet samtidigt som Forsström (Sustainable Gambling 

Academy) tror att endast ett fåtal varumärken kommer att finnas kvar i framtiden.  

 

5.2.2 Två strategier i en positionering  
Det går att tyda ömsesidiga förhållningssätt till positionering från Leissner (Svenska Spel) och 

Sedigh (SPER), den sistnämnda belyser faktumet att de bolag som lyckas kombinera 

spelansvar med affärsstrategi kommer bli framgångsrika. Leissner (Svenska Spel) fortsätter 

och påpekar att Svenska Spel föregår med ett gott exempel med hänsyn till Sedigh (SPER)s 

redogörande. Sedigh (SPER) och Leissners (Svenska Spel) resonemang bekräftas av Urde och 
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Koch (2014) då de belyser att en framgångsrik positionering bör resultera i en kundorienterad 

värdeproposition. Fuchs och Diamantopoulos (2010) belyser att skillnaden mellan en 

framgångsrik respektive misslyckad positionering till största del beror på konsumenternas 

uppfattning om varumärket har kongruens med hur de vill bli uppfattade. 

 

Vi kan tyda meningsskiljaktigheter angående positioneringsstrategier. Sedigh (SPER) betonar 

vikten av att förändra sin positioneringsstrategi vid förändringar på marknaden, till exempel, 

efter omregleringen påstår Sedigh (SPER) att spelbolagen behöver se över strategin och 

förändra företagets positionering. Sedighs (SPER) påstående strider mot Bath och Reddy 

(1998) som påpekar att företag inte bör förändra sin positioneringsstrategi i efterhand, då det 

skulle leda till en ekonomisk förlust. Å andra sidan bör positioneringsstrategier ändras i den 

takt som marknaden utvecklas enligt Upshaw (1995), som hänvisar till att kundens behov 

ständig förändras. För att uppnå en framgångsrik positionering finns det olika strategier för ett 

företag, Hassan och Craft (2012) framhäver att homogena varumärken som har möjlighet till 

att uppfylla diverse olika internationella segments behov kan vara framgångsrika. En aspekt 

som är av intresse är att ovannämnda teori går emot Valiollahis (Kindred) påstående om att 

positionera sig som ett lokalt varumärke och framhäva lokala värden vilket kan öka 

kundengagemang och förtroendet. Det går alltså se tydliga meningsskiljaktigheter på aspekten 

men enligt Valiollahi (Kindred) är Kindred’s strategi framgångsrik.  

 

Att strategisk positionera sig genom att ständigt belysa konkurrensfördelarna ett varumärke 

medför beskriver Keller (1993), är ett framgångsrikt koncept. Resonemanget som har förts av 

Keller kan bekräftas av intervjuerna. Forsström (Sustainable Gambling Academy), Leissner 

(Svenska Spel) och Respondent A instämmer med Keller’s (1993) teori och påpekar att på 

grund av det generiska produktutbudet behöver spelbolagen särskilja sig genom unika 

positioneringsstrategier och tydligt kommunicera konkurrensfördelarna till kunden. Det här 

argumentet går däremot emot Crawford’s (1995) teori om att konsumenten snabbt tröttnar på 

företags exponering av konkurrensfördelar då han anser att företags argument är generiska.  

 
5.3 Värdefrämjande åtgärder 
5.3.1 Värdeskapande genom bekvämligheter  
Branschens arbete med kundupplevelse har varit framgångsrik enligt Hoffstedt (BOS). De vi 

finner intressant är att utifrån Baron et al’s. (2010) teori måste kunden integreras i 

tjänsteprocessen, medans Nilzon (SPER) och respondent A belyser faktumet att på grund av 



	 51	

ett generiskt produktutbud måste företagen skapa ett differentierat värde genom 

stödfunktioner. Av Grönroos (2015) skildras det att kundvärde skapas genom att kunden 

erhåller en känsla av delaktighet i tjänsteprocessen. Resonemanget som har förts fram av 

Grönroos och Baron et al. (2010) förkastas av empirin eftersom branschen lägger fokus på 

stödfunktioner istället för involvering av kunder. Leissner (Svenska Spel) påpekar å andra 

sidan att tjänstefunktionaliter inte är avgörande, han går därmed också emot teorierna ovan 

och påpekar att unika spelformer som till exempel stryktipset förser kunder med värde. En 

intressant aspekt av värdeskapande kan avläsas av Sedighs (SPER) påstående att bolagen 

behöver hitta andra infallsvinklar för att sticka ut ur mängden. Payne, Storbacka och Frow 

(2008) har lanserat en teori gällande det här. Teorin grundar sig i att samskapande av värde är 

något som både kund och producent eftersträvar, eftersom det tillåter företag att ta in kundens 

synpunkter på utbudet och därmed erhålla ytterligare infallsvinklar.  

 

En intressant aspekt som är applicerbar på spelbranschen är Steenkamp och Geyskens (2006) 

framförande om att företag ständigt försöker hitta differentierade sätt att vara 

konkurrenskraftiga, det har lett till att företag ser konsumentvärde som en strategisk faktor för 

att särskilja sig gentemot konkurrenterna. Valiollahi (Kindred) förklarar att spelbolagen 

arbetar med att förmedla värde på två olika fronter. Ena fronten, kundperspektivet, handlar 

enligt Hoffstedt (BOS) om att skapa en “storytelling” kring sina produkter. Den andra fronten, 

allmänhetperspektivet, beskriver Forsström (Sustainable Gambling Academy) handlar om att 

visa sig god och respektabel för allmänheten som att till exempel arbeta med hållbarhet. 

Dessa fronter tolkas som två olika strategiska faktorer för att skapa konkurrensfördelar och 

kärnvärden företagen står för, både direkt och indirekt. Vilket stämmer överens med Grönroos 

och Ravalds (2011) där de framhäver att företag behöver tänka på begrepp som bland annat 

göra saker med och för istället för mot konsumenter.  

 

“Value-in-use” är en centralt begrepp påpekar Prahalad (2004), som betyder att värde uppstår 

i konsumenternas sfär under användning. Vi tycker oss kunna finna detta begrepp i 

Valiollahis (Kindred) redogörelse för Kindreds arbete kring kundvärde. Han förklarar att 

bolaget aktivt förser sina kunder med statistik, fakta och streamingfunktioner, vilket vi tolkar 

som “value-in-use” och enligt Valiollahi (Kindred) ökar det kundernas upplevelse av tjänsten.  
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5.3.2 Specialister på utformning av plattformar 
Ett företags virtuella servicelandskap beskriver Vilnai-Yavetz och Rafaeli (2006) spelar en 

stor roll för det förtroende en kund har gentemot ett företag, servicelandskapet måste därför 

framhäva positiva känslor och förtroende för att kunder ska interagera med företaget. Å andra 

sidan redogör Forsström (Sustainable Gambling Academy) att ett välfungerande fysiskt 

servicelandskap genererar förtroende till det virtuella servicelandskapet, vilket kan tolkas som 

en fördel för Svenska Spel i och med deras fysiska ombud. Rosenbaum och Massiah (2011) 

fortsätter och redogör en viktig underdimension inom servicelandskapet, den sociala 

dimensionen. Vi kan här se en tydlig parallell till Svenska Spel där Leissner (Svenska Spel) 

beskriver att företaget tjänar in tid och kapital på att deras kunder föredrar den fysiska miljön 

där en integration finns mellan kund och personal. Genom resonemanget kan Svenska Spel 

lägga resurser på det virtuella servicelandskapet. Rosenbaum och Massiah (2011) styrker 

Leissners (Svenska Spel) påstående och vidareutvecklar att köpbesluten tas i 

servicelandskapen därför måste interaktionen mellan de två parterna vara positiv. Surjadjaja, 

Ghosh och Anotny (2003) betonar vikten av att utformningen av ett virtuella servicelandskap 

måste vara korrekt. Detta på grund av att det är den enda interaktionen konsumenter har till 

företag utan fysiska servicelandskap, det är även den primära källan till att kontakta företag. 

En intressant aspekt vi kan se är att enligt Hoffstedt (BOS) är spelbolagen världsmästare på 

att utforma deras virtuella servicelandskap eftersom många av bolagen startades upp under 

“techundret”. Något som framträder av Valiollahi (Kindred) är utformningen av det virtuellt 

servicelandskapet grundar sig i om vad kunderna efterfrågar, därefter bör företag ta bort 

respektive lägga till innehåll för att tillfredsställa kunder. 

 

5.4 Den ultimata exponeringen 
5.4.1 Användandet av kanaler  
Keller (2010) förespråkar att en korrekt användning av marknadskanaler möjliggör för företag 

att skapa en större igenkännelsedom. Resenomanget som framförts av Keller kan delvis 

bekräftas genom Hoffstedt (BOS) som redogör för “fångarnas dilemma”, där han beskriver att 

bolagen vet att det är skadligt för branschen men det enskilda företaget har inte råd att avstå 

från marknadens tillvägagångssätt gällande marknadsexponering. Utifrån den här 

informationen kan det tolkas att branschen satsar mycket på igenkännelsefaktorer i deras 

marknadsföring. Vi kan se en överensstämmande syn på spelbolagens val av de traditionella 

marknadskanalerna av Sedigh (SPER), Nilzon (SPER) och Respondent A. De förklarar två 

faktorer, dels har bolagen valt traditionella kanaler på grund av att Google inte öppnat upp för 
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PPC än och dels på grund av tv-bolagens efterfrågan på reklamintäkter som ger spelbolagen 

ett fördelaktigt förhandlingsläge. Ledford (2012) förkastar dock de traditionella kanalerna och 

förklarar att de inte engagerar kunderna lika mycket som de nyare digitala kanalerna gör.  

 

5.4.2 Nya respektive gamla kanaler  
Det kan tydas gemensamma åsikter mellan Baines och Fill (2008) teori samt Valiollahis 

(Kindred) påstående angående marknadsföring via de traditionella kanalerna. Konsekvenserna 

av den marknadsstrategi är enligt Baines och Fill (2008) massmarknadsföring, som når ut till 

en bred målgrupp. Samtidigt medför Baines och Fill strategi stora kostnader som begränsar ett 

flertal varumärken att använda sig av detta. Resonemanget som förts fram kan vi bekräfta 

genom intervjun med Valiollahi (Kindred) som redogör att Kindred arbetar med de 

traditionella kanalerna för att kunna förmedla olika budskap till de olika målgrupperna. 

Variationen av budskap resulterar i att Kindreds varumärken får en hög exponering.  

 

En annan aspekt av intresse är Ledford’s (2012) teori om digitala kanaler, han påstår att det 

ger upphov till en större transparens i företagens marknadsföring och att det blir lättare att 

personifiera specifika erbjudanden. Likheter kan tydas med Ledfords teori och Svenska Spels 

arbetssätt. Leissner (Svenska Spel) beskriver att företaget arbetar frekvent med 

mikrosegmentering för att kunna kommunicera relevant information till varje potentiell kund 

via digitala kanaler. De tre digitala kanalerna som företag primärt arbetar med enligt Key 

(2017) är email, sociala medier och sökmotoroptimering. Teorin tolkas som att det möjliggör 

för företag att nå ut till en specifik kund genom olika infallsvinklar. Vilket korrelerar med 

Leissner (Svenska Spel) beskrivning om branschens arbete med att “jaga kunden” via olika 

digitala kanaler och fånga in kunden med en effektivare metod. Detta resonemang understryks 

av Key och Czaplewsjis (2017) teori om att multipel användning av digitala kanaler ger 

upphov till personifierade erbjudanden till kunden, det är även en viktig aspekt för företags 

skapande av uppmärksamhet kring varumärket.  

 

En aspekt som är av intresse är Wilson et al’s. (2018) teori om att företag som lyckas 

integrera de digitala och traditionella kanalerna i ett marknadsföringssyfte har större möjlighet 

att nå lönsamma resultat samt förstärka den specifika varumärkesidentiteten. Vi tycker oss 

kunna se likheter med respondent A’s tankar angående respondentens bolags arbete kring 

marknadsföringskanaler. Genom att integrera de traditionella och digitala kanalerna har det 
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enklare att förmedla varumärket, samt att nå ut till en större målgrupp vilket gynnar företagets 

lönsamhet.  

 

5.4.3 Differentiering via Google 
Sökoptimering är enligt Mooij (2010) något som individualiserar erbjudandet till specifika 

kunder. Det kan tydas utifrån Hoffstedt (BOS) att det är en självklar faktor för spelbolagen att 

använda sökoptimering ur ett marknadsföringsperspektiv. Davis (2016) förklarar att om 

företag nischar sig mot en viss kategori eller bransch på nätet, som vilket tolkas som till 

exempel sökning efter odds, behöver företagen se till att vara tillgängliga på just den 

sökningen. Forsström (Sustainable Gambling Academy) redogör att det Davis (2016) påpekar 

leder till ökad exponering gentemot kunden eftersom sökorden är generiska och bolagen tar 

efter varandra. 

 

5.4.4 Sponsring, en ny tungviktare 
En strategi företag kan använda för att öka försäljningssiffror eller public relations enligt 

Persson (2002) är sponsring. Teorin uppfattas understrykas av Valiollahi (Kindred) som 

betonar vikten av att synas på ett sätt som sticker ut från de klassiska marknadskanalerna. 

Forsström (Sustainable Gambling Academy) instämmer med Perssons (2002) teori och 

påpekar att sponsring är en vital del i företags varumärkesuppbyggnad. Sponsring har en stor 

effekt på trovärdigheten företag vill förmedla enligt Leissner (Svenska Spel), han betonar att 

ett lyckat sponsringssamarbete kommer generera i konkurrensfördelar för alla involverade 

parter. Resonemanget som har förts fram av Leissner (Svenska Spel) kan bekräftas med 

Carillat, Dastous och Couture’s (2015) teori då de påstår att ett lyckat sponsringevent 

möjliggör för företag att uppnå en positiv imageöverföring och ökad trovärdighet till de 

specifika eventbesökarna. Unibet kommer att gå in och sponsra fotbollsallsvenskan från år 

2020 och Valiollahi (Kindred) har förhoppningar om ökad lokal förankring kring deras 

varumärke.  

 

5.4.5 En mikrosegmenterad bransch, framtiden? 
För att kunna segmentera marknaden rätt behöver företag enligt Kotler och Keller (2016) 

identifiera rätt segment som företagen ska rikta sig mot. Den här faktorn anser Hoffstedt 

(BOS) branschen har lyckats med, han förklarar vidare att på grund av de generiska 

produkterna marknaden besitter krävs det en ordentlig segmentering. Utifrån Hoffstedts 

(BOS) resonemang tolkas det som att spelbranschen har lyckats med det Kotler och Keller 
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(2016) belyser. Möjligheten till att samla in information för att kunna förstå kundernas behov 

beskriver Wirtz och Lovelock (2016) är avgörande för företag att på ett effektivt sätt kunna 

segmentera marknaden. Resonemanget styrks av Valiollahi (Kindred) som beskriver att 

Kindred aktivt arbetar mot att matcha sina varumärken mot olika målgruppers preferenser. 

Här går det att tyda en stark samsyn kring segmenterings betydelse mellan empiri och teori.  

Information om kunder har blivit allt mer detaljerad efter digitaliseringen enligt Yankelovich 

och Meer (2006), vilket tillåter företag att samla in korrekt information om den individuella 

kunden. Vi tycker oss kunna se stöd till det här utifrån Respondent A som redogör för hur 

bolag kan anpassa sina varumärken till specifika målgrupper. Maria Casino är ett exempel 

Respondent A belyser, varumärket är ett kvinnoanpassat kasino som riktar sig till den 

målgruppen. Kindreds Unibet är ett varumärke med sportattribut som riktar sig till män med 

medelåldern kring 30 år. Företag försöker hela tiden att skapa bättre väldefinierade 

målgrupper med fler variabler vilket Kotler och Keller (2016) skildras som ett framgångsrikt 

koncept. Ovanstående teori kan tolkas som applicerbar på spelbranschen då Nilzon (SPER) 

tycker sig se tydliga tendenser till att spelmarknaden blir allt mer mikrosegmenterad. Hon 

förklarar vidare med att belysa Metal Casino som ett tydligt exempel på att marknaden blir 

mer nischad, som kommer enligt Nilzon (SPER) förstärka kundupplevelsen. 

Den ultimata nivån av marknadssegmentering framhäver Winer (2001)  att vara “one to one 

marketing”, eftersom att det har blivit enklare efter digitaliseringen att utföra individuell 

relationsuppbyggnad. En aspekt som är intressant är att Respondent A och Sedigh (SPER) 

förkastar teorin och belyser istället vikten av en bred segmentering. Sedigh (SPER) redogör 

att mikrosegmenteringen bidrar till den negativa syn på branschen från allmänheten, det 

eftersom aktörerna använder samma marknadskanaler och resulterar i en enorm exponering 

när de försöker nå varje segment. Forsström (Sustainable Gambling Academy) och Leissner 

(Svenska Spel) påtalar å andra sidan att branschen behöver detaljera sin segmentering och 

hitta på nya marknadsföringsstrategier för att inte tappa kunder.   
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6 Slutsats 
I det avslutande kapitlet kommer studiens forskningsfrågor och syfte besvaras. Vi kommer dra 

personliga slutsatser med bakgrund från den teoretiska referensramen och den insamlade 

empirin. Kapitlet avslutas med en praktisk tillämpning där vi har moderniserat STP-modellen 

och gjort den mer anpassningsbar till spelbranschen. 

 

6.1 Syfte och forskningsfrågor 
6.1.1 Svar på syftet, en modernisering av STP-modellen  
Studiens syfte är att klargöra vad som karaktäriserar spelbolagens förmedling av varumärken 

och relationsbyggande efter omregleringen.	

Sammanfattningsvis har vi klargjort att det är vissa faktorer som karaktäriserar spelbolagens 

relationsbyggande och förmedling av varumärke. Vi presenterar dessa faktorer med en 

egenkomponerad modell som vi anser är nyckeln till långvariga relationer och ett 

differentierat varumärke inom spelbranschen, modellen är inspirerad av STP-modellen 

(Segmenting-Targeting-Positioning). Vi har förändrat modellen till en mer nyanserad version 

som har en inriktning gentemot branscher som präglas av digitaliseringen, generiskt utbud 

och hög konkurrens.  

Figur	3.	Spelmodellen	

		

Genom “Spelmodellen” vill vi förklara vikten av att använda sig av en nischad segmentering 

mot specifika målgrupper. Detta krävs för att tillfredsställa de olika preferenserna som finns 

på marknaden. Detta appliceras med enkelhet inom spelbranschen då vi kan tyda under 
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studiens gång att företag måste segmentera sig för att särskilja sig på en hårt konkurrerande 

bransch. Som vi tidigare nämnt leder segmenteringen till en mer personlig interaktion då 

fokuset ligger på one-to-one marknadsföring. De kommer göra att kunden känner en större 

tillhörighet samtidigt som den allmänna uppfattningen blir bättre på grund av den frånvarande 

massmarknadsföring. Sedan bör spelbolagen differentiera sig genom positionering, vi betonar 

vikten av att förmedla sina kärnvärden gentemot kunderna och visa att de arbetar med 

hållbarhetsfrågor. En framgångsrik positionering kan även finna inspiration från Kindreds 

arbete med lokal förankring, men det gäller att förankra sig till rätt segment. Vidare behöver 

företagen utveckla en anpassningsbar virtuell plattform där det finns en rad olika teman 

kunderna kan välja mellan för att upplevelsen ska bli nischad för varje kund, samt olika 

stödfunktioner kunderna kan använda sig utav. Denna modell har utgångspunkt i branscher 

där interaktionen med kunder sker digitalt. Vi anser att den tidigare STP modellen inte har 

något tydligt syfte vad konsekvenserna av användningen blir. Vi betonar att i marknader där 

konkurrensen är hård, där det är generiska produkter och varumärken har svårt att särskilja sig 

är målet att lyckas bibehålla kunder ,då det gynnar företag i många aspekter, till exempel 

mindre kostnader för bearbetning av kunder och lägre marknadsföringskostnader.	

6.1.2 Hur arbetar spelbolagen med sitt relationsbyggande gentemot kunder? 

Ett återkommande mönster som vi har sett är att omregleringen har försvårat bolagens 

förmåga att bibehålla deras nuvarande kundrelationer. 	

Utifrån studien har vi noterat att företagens arbete kring kundrelationer har förändrats efter 

lagförändringen. Branschen är fortfarande starkt produktorienterad, en sak som har intresserat 

oss är att spelbranschen inte har förändrats till att bli mer kundorienterad. Något som 

framkom under arbetet var att branschen saknar ett långsiktigt synsätt för att attrahera kunder, 

utan fokuserar istället kortsiktigt. Dock vill vi även framhäva att bolagens främsta 

relationsbyggande verktyg, det vill säga bonusar har till följd av omregleringen upphört. Nu 

får bolag enbart erbjuda bonusar till förstagångskunder som ett tillvägagångssätt för att 

attrahera nya kunder. 	

Vi vill även betona att branschens arbete med CRM-lösningar har påverkats negativt av 

omregleringen eftersom det till stor del utgjordes av bonuserbjudande. Dock anser vi att 

arbetet med CRM för företagen är viktigare än någonsin. Då spelbolagen inte kan erbjuda 

incitament i form av bonusar anser vi istället att måste de istället personifiera upplevelsen till 



	 58	

varje individ, och då är CRM en vital faktor. Vi belyser att företagen måste tänka om gällande 

skapandet av kundrelationer. En aspekt vi finner av stort intresse är dilemmat med 

personifierad relation mellan ett bolag och en kund, omregleringen har brister i den här 

aspekten angående vilken mån ett bolag får tillgodose personliga erbjudande. Vi ser en 

lösning i denna aspekt genom att företag uppmärksammar beteendemönster mer och använder 

nuvarande information om deras kunder för att erhålla bättre träffsäkerhet med deras 

erbjudande. Vilket vi anser kommer främja långvariga relationer samt lojala kunder. 	

Något uppseendeväckande med omregleringen är de förutfattade meningarna om hur kunden 

skulle påverkas. Bonusar till lojala kunder existerar inte utan marknaden förespråkar 

kundotrohet vilket påverkar bolagens arbete kring beteendelojalitet. Utifrån vår studie har vi 

noterat att företagen har kommit fram till en rad olika strategier för att påverka kundernas 

beteendelojlitet, som till exempel stödfunktioner och en mer personifierad plattform. Vi ser 

dock att bolagen behöver lägga större energi på kundernas attitydlojalitet, det vill säga 

inställningen till bolagens varumärke. Lösningen anser vi ligger kring marknadsföring av 

företagens hållbarhetsarbete. Med tanke på att det blir allt mer aktuellt finner vi det som 

självklart att ta med det i marknadsföringen för att erhålla attitydlojlitet.  

 

6.1.3 I vilken utsträckning spelar varumärket en roll, hur utmärker sig deras 

positionering? 

En omfattande åsikt vi har uppfattat under studien är att varumärken som förmedlar 

hållbarhetsaspekter och spelansvar gentemot kunder kan skapa starka konkurrensfördelar. 

På en marknad med cirka 280 varumärken som har ett generiskt produktutbud blir 

igenkännelse och positionering en viktig faktor. Vi uppfattar det som att ett varumärke 

behöver ett långsiktigt och strategiskt synsätt som positioneringsstrategi för att kunna etablera 

sig starkt på en konkurrensutsatt marknad. Utifrån vår studie har vi noterat att vissa företag 

använder sig av en “multibrand strategy” för att kunna anpassa sig till olika kundgrupper 

vilket vi tycker är den rätta vägen. Vi blir å andra sidan förvånande att vissa etablerade bolag 

har svårt att anpassa sig efter kundernas behov och personligheter. Vi anser att spelbolagen 

behöver gå tillbaka till grunderna och utgå från en STP modell. De behöver använda sig av 

mikrosegmentering för att kunna nå ut till en bredare men samtidigt mer specifik målgrupp, 

därefter behöver de inrikta marknadsföringen till passande målgrupper. Till följd av STP 
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modellen kan företag förmedla ett unikt varumärke till kund. Utifrån vår studie har vi noterat 

att företag som lyckas förmedla deras varumärke på ett lokalt och hållbart sätt har stor 

framgång då det ökar kunders engagemang och förtroende. 	

Det framgick från studien att varumärken som är väletablerade har större förtroende från 

kunderna och allmänheten, vilket påverkar deras förmåga att skapa långvariga relationer. Vi 

vill även påpeka att ett starkt varumärke genererar konkurrensfördelar.	

En sak som intresserar oss är att bolagen positionerar sig väldigt annorlunda gentemot 

varandra. Svenska Spel positionerar sig som den normgivande aktören på marknaden. 

Kindred’s varumärken försöker positionera sig som ett lokalt varumärke och framhäva lokala 

värden. Betsson positionerar sig som ett stabilt varumärke och ett varumärke för alla. Utifrån 

vår studie har vi noterat att på grund av det generiska produktutbudet försöker bolag 

positionera sig genom att belysa och kommunicera deras konkurrensfördelar till kunderna. 

Det framgick av studien att företag behöver förändra sin positioneringsstrategi vid 

förändringar på marknaden, dock vill vi påpeka att det även framgår att företag inte ska ändra 

sin positioneringsstrategi i efterhand då det kan leda till sämre ekonomiskt resultat. Vi anser 

att denna motsättning inte fungerar utan det är avgörande för företag att ständigt kunna 

förändra sin positionering. Vi vill även påpeka att förändringen måste ske lugnt och sansat, ett 

företag har inte råd att hastigt förändra sin positionering utan att ha insikt till vad det är 

kunderna eftersträvar. 	

6.1.4 Hur har bolagens möjligheter till att skapa differentierat värde 
förändrats?  
Vi kan utifrån empirin se tendenser att differentiera sig är något de flesta spelbolag strävar 

efter men många har svårt att särskilja sig på grund av att de brister i strategin gällande detta.	

Vi kan konstatera att en intressant del av värdeskapandet fann vi genom att i stort sett hela det 

empiriska materialet förkastade teorin gällande att kundvärde skapas genom kunddelaktighet. 

Det framgick under studiens gång att det fanns gemensamma åsikter att differentierat värde 

skapas genom tjänstefunktionaliteter, som till exempel tillgänglighet av fakta och statistik, 

men även unika spelformer med storytelling. Vi har åsikten att spelbolagens värdeskapande 

strategier är framgångsrika men de behöver differentiera sig ytterligare med tanke på att de 

flesta bolag har ett liknande arbetssätt. Spelbolagen behöver se över det som teorin belyser 
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gällande kunddelaktighet, vi anser att det går att applicera teorin under storytelling som ett 

verktyg att få kunderna mer delaktiga. Det skulle till exempel kunna vara att låta kunderna få 

utforma sin egna “plattform” med alternativa teman som de får välja emellan, kunderna får 

alltså skräddarsy sitt virtuella servicelandskap efter egna preferenser.  	

Vi uppfattar servicelandskapet som en stor del för företag att skapa differentierat värde. 

Utifrån studiens framgår det att ett fysiskt servicelandskap genererar förtroende till kunden. 

Företag som lyckas utforma ett virtuellt servicelandskap där kunden har en stor påverkan på 

innehåll och utformning samt kan ta del av stödfunktioner, tillgänglig kundsupport och 

hållbarhetsaspekter erhåller konkurrensfördelar gentemot andra företag som inte kan förse 

sina kunder med dessa stödfunktioner. Vi vidhåller dock att Svenska spel besitter en stadig 

konkurrensfördel i och med sina fysiska ombud, främst på grund av deras långvariga existens 

inom branschen. 	

6.1.5 Vad kännetecknar spelbolagens val av marknadskanaler? 

En övergripande åsikt för studien är att spelbranschen är som tidigare benämnt 

produktorienterad, vilket medför att budskapet bolagen förmedlar är generiskt. En aspekt som 

intresserar oss är att branschen förlitar sig mycket på traditionella medier för att kommunicera 

med kunderna. 	

Marknadsföring inom traditionella kanaler medför ingen personifiering i budskapet det 

förmedlar, vilket vi upplever till att vara motsägelsefullt till hur världsmarknaden förändrats. 

Det framgick ur studien att de digitala kanalerna simplifierar företags förmåga att personifiera 

erbjudandet till kunderna, samtidigt som det ger upphov till större transparens. Vi vill även 

påpeka att mikrosegmentering bidrar till möjlighet att kommunicera individspecifik 

information till varje potentiell kund. Vilket tillåter branschen att “jaga kunden” via flera 

kanaler på ett effektivt sätt. Förmågan att kombinera traditionella och digitala kanaler anser vi 

kommer öka varumärkets igenkännelse och tillåta bolagen att nå ut till en bredare målgrupp. 	

Utifrån studien framgick det att sökoptimering är obligatoriskt för spelbolag att arbeta med, 

eftersom det leder till ökad exponering. Vi uppfattar detta som intressant men vi vill även 

påpeka att sökorden bolagen använder sig av är väldigt generiska vilket har medfört att de 

flesta tar efter varandra. 	
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Något som framkom under studiens gång var att det generella synsättet gentemot sponsring 

var positivt. De positiva aspekterna som sponsringen medför är bland annat ökad trovärdighet, 

en större lokal förankring samt möjligheten att sticka ut från mängden. Vi uppfattar detta 

resonemang intressant men påpekar även riskerna sponsring kan medföra som vi anser 

spelbolagen inte reflekterat över. Vi anser att företagen behöver vara noga med val av 

sponsorpartner, vid till exempel sponsring av fotbollslag skulle konsekvenserna kunna bli att 

man förknippas med det laget även vid negativ publicitet, samt att företaget nischar sig mot en 

viss målgrupp som stödjer det specifika laget, rivaliserande klubbar kommer inte känna någon 

tillhörighet till det bolaget. Vi anser att lösningen för detta är en nischad segmentering. 	

Vi kan konstatera delade meningar kring segmenteringens påverkan på den allmänna 

uppfattningen om branschen. På ena sidan betonas det att marknaden behöver segmenteras 

brett för att nå ut till den stora massan. Å andra sidan förespråkas det mikrosegmentering för 

att det blir lättare att differentiera sig gentemot konkurrenter och förenklar möjligheterna att 

tillfredsställa vissa nischade målgruppers behov. Utifrån vår studie kan vi påvisa att 

mikrosegmenteringen är den rätta vägen för den här branschen. Dels kommer det att gynna 

branschens anseende hos allmänheten med mindre exponering och massmarknadsföring, samt 

kommer kundlojaliteten öka eftersom kunderna kommer känna en större tillhörighet. Vi anser 

även att en lyckad mikrosegmentering banar väg för en tvåvägskommunikation mellan kund 

och spelbolag, det vill säga att företagen kommunicerar mer “one to one” med kunderna, 

vilket även kommer gynna relationsbyggandet. 

6.2 Teoretiska implikationer 
Tidigare forskning inom ämnet har framförallt varit ämnat till att undersöka spelbolagens 

arbete innan omreglering med fokus på marknadskanaler. Denna studie har istället fokuserat 

på den rådande situationen efter omregleringen, med en bredare teoretisk referensram med 

fler faktorer än bara marknadskanaler. 	

Studien bidrar med teori gällande relationsmarknadsföring och varumärkesdifferentiering för 

framförallt spelbolag men går att applicera på andra liknande branscher. Studiens främsta 

bidrag av teori är den nyanserade versionen av STP-modellen, “SPEL-modellen”. Modellen 

kan i framtiden appliceras och anpassas på andra branscher och företag. Med nedanstående 

figur 4 vill vi visa hur studiens faktorer hänger samman och mynnar ut i teoretiska 

implikationer.  	
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Figur	4.	Modell	över	studiens	teoretiska	implikationer	

	
 
6.3 Praktiska implikationer  
Studiens resultat kommer kunna användas av spelbolag för att skapa sig en förståelse kring 

den marknad de verkar på. Framför allt kommer segmentering vara en vital del i deras arbete. 

Resultatet kommer bidra till att spelbolagen får reda på hur de ska jobba samtidigt så kommer 

exponeringen minska med tanke på att studiens resultat föreslår mer nischad marknadsföring 

istället för massmarknadsföring. Att arbeta utifrån Spelmodellen behöver nödvändigtvis inte 

bara gälla spelbolagen utan den kan även tas efter av företag som verkar inom digitaliserad 

miljö där marknaden präglas av fullständig konkurrens och generiska produkter/tjänster. 

 
6.4 Förslag till vidare forskning om ämnet 
Vi anser att studien har öppnat upp ett antal dörrar för vidare forskning kring ämnet. Det vore 

till exempel intressant att se en studie om cirka två år med ungefär samma syfte då vi tror 

marknaden kommer förändras markant nästkommande år, då lagen har blivit mer normativ. 

En annan aspekt av intresse vore att man studerade samma forskningsfrågor fast inom 

alkohol- eller tobaksbranschen, vi anser att de branscherna innehar liknande negativ 

inställning från allmänheten. Slutligen vore det av intresse att studera spelbranschen ur ett 

konsumentperspektiv, upplägget skulle kunna vara kvantitativt där man studerar 

konsumenters syn på företagens image för att sedan analysera korrelationen med bolagens 

varumärkesidentitet.    
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6.5 Etik och hållbarhet 
Som vi nämnde i studiens avgränsningar kommer vi inte fokusera på etiska konsekvenser. Vi 

är å andra sidan medvetna om spelbranschens konsekvenser i form av spelmissbruk. Vi ser 

spelmissbruket som ett stort problem och vet att det har en stor påverkan på dagens samhälle. 

Samtliga respondenter har även varit medvetna om konsekvenserna, de var dock tydliga med 

att arbetet kring att reducera spelmissbruk är ständigt aktivt och de arbetar hårt med att 

minska problemet.	

Aspekten hållbarhet är svårdefinierad inom spelbranschen. Ur ett miljöperspektiv har 

branschen ingen större påverkan då den primärt sker digitalt. Utifrån hållbarhetsperspektiv har 

det skett stora förändringar. Innan lagförändringen verkade utländska bolag på den svenska 

spelmarknaden utan att betala skatt och var väldigt ifrågasatta, på grund av att 

spelmissbrukare behöver mycket stöd från svenska institut. Nu efter lagförändringen måste 

alla spelbolag som verkar på den svenska marknaden betala skatt i Sverige och vilket bör 

resultera i stora summor på grund av spelbolagens omsättning.	

6.6 Studiens begräsningar	
Som vi tidigare har nämnt innehåller den svenska spelbranschen cirka 280 varumärken. En 

begränsning i denna studie är att vi endast har utgått från tre olika företag med flera olika 

varumärken. Dock är företagen ledande inom Sverige vilket har gjort att vi har fått bra empiri 

som täcker många olika segment på marknaden. En ytterligare begränsning denna studie har 

mött är att branschen är väldigt unik med generiska produkter företagen sinsemellan. Det har 

bidragit till att denna studie är svår att generalisera till andra branscher. Å andra sidan, de 

branscher som står inför samma utmaningar och styrs av samma faktorer har stora möjligheter 

till att få användning av studien. Denna studie berör inte etiska aspekter, de har bidragit till att 

viss empiri har fått förbisetts på grund av icke relevans. Om vi hade applicerat etiska aspekter 

hade studien dock fått en annan inriktning vilket vi inte kände var passande för studiens syfte. 
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Bilagor 
	
Bilaga 1: Intervjuguide: 

• Relationer 

Hur ser spelbolagens relationsbyggande i sin helhet?	
• Varumärke 
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Vad karaktäriserar spelbolagens varumärkesimage/positionering? 	
• Service logic och värdeskapande 

Hur differentierar sig spelbolagen för att skapa värde gentemot kund? 

• Marknadskanaler 

 Vad specificerar spelbolags målgruppsindelning och segmentering? 

	
Bilaga 2: Bedömningsmall och fördelning av arbete:  
	
	 Carl	Asp	 Martin	Inaeus	 Felix	Norman	
Problemmedvetenhet	 B	33,3%	 B	33,3%	 B	33,4%	
Metodval	och	
genomförande	

A	33,3%	 A	33,4%	 A	33,3%	

Teoretisk	
referensram	

A	33,4%	 A	33,3%	 A	33,3%	

Empiri	 A	33,3%	 A	33,4%	 A	33,3%	
Analytiskt	kunnande	 B	33,3%	 B	33,3%	 B	33,4%	
Slutsatser	 B	33,4%	 B	33,3%	 B	33,3%	
Vetenskapligt	språk	
och	kommunikations-
förmåga	

B	33,4%	 B	33,3%	 B	33,3%	

Självständighet	under	
processen	

A	33,3%	 A	33,4%	 A	33,3%	

Aktivt	deltagande	på	
seminarier	

A	33,3%	 A	33,3%	 A	33,4%	

	


