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Abstract	
Title		 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 within	

controversial	 industries	 -	 A	 qualitative	 study	 about	
the	CSR	practice	of	Svenska	Spel.		 	 	

		
Authors		 	 	 Erika	Borg	and	Linn	Källström	
		
Supervisor		 	 	 Pejvak	Oghazi	
		
Problem	 	 	 There	is	no	clear	definition	of	the	concept	of	CSR	and		

a	lot	of	research	suggests	that	it	is	up	to	the	company	
to	define	what	CSR	means	to	them.	Many	advocates	
believe	that	CSR	can	be	seen	as	a	tool	for	global	go-
vernance	and	as	a	method	of	contributing	to	sustain-
able	 development.	 In	 controversial	 industries,	 the	
term	 is	 often	 used	 to	 achieve	 legitimacy,	 as	 their	
products	 can	 harm	 society	 and	 its	 individuals.	 The	
interesting	thing	about	the	study	is	therefore	to	see	
how	 a	 company	 within	 a	 controversial	 industry,	
applies	 CSR,	 when	 the	 concept	 and	 its	 meaning	 to	
most	deals	with	working	for	society	at	large.	

		
Purpose		 The	 purpose	 of	 this	 study	 is	 to	 investigate	 how	 a	

company	 within	 a	 controversial	 industry	 applies	
Corporate	Social	Responsibility	(CSR).		

		
Method	 	 	 The	methods	used	for	this	qualitative	case	study	are		

semi-structured	 interviews	 and	 a	 telephone	 inter-
view.	 The	 interviews	 conducted	 with	 three	 re-
spondents	 selected	 through	 a	 subjective	 selection	
and	 by	 a	 convenience	 selection.	 The	 selection	
process	 of	 the	 respondents	 was	 based	 on	 people	
suitable	 for	 the	 purpose	 of	 the	 study	 and	 not	 for	
random	 reasons.	 In	 a	 company	 selection,	 Svenska	
Spel	was	chosen.		 	

		
Result		 	 	 The	state	requires	Svenska	Spel	to	take	a	social	

responsibility	in	order	to	maintain	its	monopolistic	
position.	The	part	of	CSR	that	Svenska	Spel	engages	
in	the	most	is	the	gaming	responsibility,	because	the	
field	is	in	line	with	the	core	business.	Common	to	all	
institutions	of	Svenska	Spel	is	that	they	limit	the	age	
for	 all	 their	 players	 and	 require	 mandatory	
registration	 for	 all	 gaming.	 In	 addition	 to	 the	
common	 rules,	 the	 gaming	 responsibility	 differs	 in	
various	ways	depending	on	the	institution.		
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Sammanfattning	
Titel	 Corporate	 Social	 Responsibility	 (CSR)	 i	

kontroversiella	 industrier	 -	 En	 kvalitativ	 studie	 om	
Svenska	Spels	CSR-arbete.	

		
Författare	 	 	 Erika	Borg	och	Linn	Källström	
		
Handledare	 	 	 Pejvak	Oghazi	
		
Problembakgrund	 Ingen	entydig	definition	finns	av	begreppet	CSR	och	

mycket	forskning	antyder	att	det	är	upp	till	företaget	
själva	att	definiera	vad	CSR	betyder	för	dem.	Många	
förespråkare	menar	dock	att	CSR	i	hög	grad	kan	ses	
som	 ett	 instrument	 för	 global	 styrning	 och	 som	
metod	 för	 att	bidra	 till	 hållbar	utveckling.	 I	 kontro-
versiella	industrier	används	begreppet	vanligtvis	för	
att	uppnå	 legitimitet,	då	deras	produkter	kan	skada	
samhället	 och	 dess	 individer.	 Det	 intressanta	 med	
studien	 är	 därför,	 att	 se	 hur	 ett	 företag	 inom	 en	
kontroversiell	 industri,	 tillämpar	 CSR	 då	 begreppet	
och	dess	innebörd	för	de	flesta	handlar	om	att	verka	
för	samhället	i	stort.	

		
Syfte		 Syftet	med	studien	är	att	undersöka	hur	ett	 företag	

inom	en	kontroversiell	 industri	 tillämpar	Corporate	
Social	Responsibility	(CSR).	

		
Metod	 Metoderna	 som	 använts	 för	 denna	 kvalitativa	

fallstudie	 är	 semistrukturerade	 intervjuer	 och	 tele-
fonintervju.	 Intervjuerna	 genomfördes	 med	 tre	
stycken	 respondenter	 som	 valdes	 ut	 genom	 ett	
subjektivt	urval	samt	genom	ett	bekvämlighetsurval.	
Urvalsprocessen	 för	 respondenterna	 baserades	 på	
personer	 som	 var	 lämpliga	 för	 studiens	 syfte	 och	
valdes	 därför	 inte	 ut	 på	 slumpmässig	 grund.	 I	 ett	
företagsurval,	valdes	Svenska	Spel	som	företag.	

		
Resultat	 Staten	 kräver	 att	 Svenska	 Spel	 tar	 ett	 samhälls-

ansvar	 för	 att	 upprätthålla	 deras	 monopolistiska	
ställning	på	marknaden.	Den	del	av	CSR	som	Svenska	
Spel	 engagerar	 sig	 mest	 i	 är	 spelansvaret,	 då	
området	 ligger	 i	 linje	 med	 kärnverksamheten.	
Gemensamt	för	Svenska	Spels	samtliga	institutioner	
är	att	de	har	en	åldersgräns	och	kräver	obligatorisk	
registrering	 för	 allt	 spel.	 Utöver	 de	 gemensamma	
reglerna,	ter	sig	spelansvaret	på	olika	sätt	beroende	
på	institution.		

		
Nyckelord	 Corporate	Social	Responsibility	(CSR),	Corporate	

Social	Performance	(CSP),	Svenska	Spel,	Spelansvar,	
Spelproblem,	Samhällsansvar,	Kontroversiella	
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1.	Inledning		
Uppsatsen	 berör	 hur	 företag	 inom	 kontroversiella	 industrier	 arbetar	med	 CSR.	 I	

detta	avsnitt	presenteras	bakgrund,	problemdiskussion,	syfte	och	frågeställningar.		
		

		

	

	

	

	

	

	

	
1.1	Bakgrund	
Förväntningarna	på	ett	företags	samhällsinsatser	har	visat	sig	bli	allt	större	med	

tiden	 (Borglund	 et	 al.	 2008).	 För	 ett	 företag	 handlar	 det	 om	 att	 förvalta	 och	

bygga	 upp	 sin	 trovärdighet	 genom	 att	 involvera	 sig	 i	 olika	 aktiviteter	

gynnsamma	för	samhället	(ibid).	Trovärdighet	går	att	bygga	och	resultatet	blir	i	

bästa	 fall	 förtroende	 från	 marknaden	 och	 intressenterna	 (ibid).	 Företagets	

trovärdighet	 ökar	 då	 ledningen	 eller	 andra	 aktörer,	 handlar	 utifrån	 de	

värderingar	som	i	regel	finns	uttryckta	i	företagets	uppförandekod	(Borglund	et	

al.	2008).	Många	 företagsamma	aktörer	använder	 idag	CSR	som	ett	verktyg	 för	

att	 skapa	 förtroende	bland	 intressenter	 (Borglund	 et	 al.	 2008;	Grafström	et	 al.	

2008),	 vilket	 i	 flera	 fall	 kan	 ha	 en	 positiv	 effekt	 på	 företagets	 image,	 hur	

omgivningen	ser	på	 företaget	men	också	 resultera	 i	motsatsen	 (Borglund	et	al.	

2008).	 En	 av	 anledningarna	 till	 att	 företag	 arbetar	med	 CSR	 har	 att	 göra	med	

rädslan	 för	 att	 bli	 skandaliserad	 i	 media.	 Därför	 blir	 media	 en	 arena	 för	 CSR,	

vilken	 företag	 använder	 flitigt	 för	 att	 skapa	 förtroende	 och	 förebygga	

skandalisering	(ibid).	
	

Området	 CSR	 har	 vuxit	 i	 kraft	 och	 innehåller	 många	 teorier,	 metoder	 och	

terminologier	(Garriga	&	Melé	2004).	Det	är	ett	omdebatterat	ämne	och	idéerna	

kring	CSR	 är	 vaga	 (Grafström	et	 al.	 2008),	 dock	 samlas	många	 av	debatterna	 i	

teorier	 som	 inkluderar	 samhälls-	 och	 beteendeansvar	 (Blowfield	 &	 Frynas	

2005).	Då	åsikterna	kring	CSR	skiljer	sig	åt	bland	författare	och	forskare,	menar	

Blowfield	och	Frynas	(2005)	att	det	kan	vara	mer	användbart	att	tänka	sig	CSR	
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som	 ett	 samlingsnamn	 för	 olika	 teorier	 och	 metoder.	 Oklarheterna	 kring	

definitionen	 begränsar	 användbarheten	 av	 CSR	 som	 ett	 analytiskt	 verktyg	 och	

guide	för	beslutsfattande	(Blowfield	&	Frynas	2005).	
	

Det	 råder	 inte	 bara	 debatt	 kring	 definitionen	 av	 CSR	 utan	 också	 om	 CSR	 är	

välgörenhet	eller	 en	affärsstrategi	 (Grafström	et	 al.	 2008).	Många	 förespråkare	

menar	att	intresset	för	CSR	kan	bidra	till	ett	mer	välmående	samhälle,	en	bättre	

miljö	samt	ett	stärkt	företagande	(ibid).	CSR	kan	enligt	förespråkare	också	i	hög	

grad	ses	som	ett	instrument	för	global	styrning	samt	som	metod	för	att	bidra	till	

en	hållbar	utveckling	(Gjølberg	2010).	På	global	nivå	har	EU	en	aktiv	roll	i	fråga	

om	att	definiera	och	formulera	ramarna	för	CSR	(Frostenson	&	Borglund	2006).	

Detta	 har	 vuxit	 fram	 främst	 genom	 en	 dialog	 mellan	 bland	 annat	 medlems-

staterna,	 ledande	 internationella	 storföretag	 och	 EU.	 Samtidigt	 sker	 också	 en	

dialog	kring	CSR	på	nationell	nivå	(ibid).	Målsättningarna	för	CSR	i	Sverige	är	att	

bidra	 till	 realisering	 av	 hållbar	 utveckling	 och	 mänskliga	 rättigheter,	 öka	

kunskapen	 om	 multinationella	 regelverk	 och	 stärka	 konkurrenskraften	 för	 de	

svenska	företagen	(Frostenson	&	Borglund	2006).	
	

Enligt	 Yani-de-Soriano	 et	 al.	 (2012)	 kan	 företag,	 verksamma	 i	 kontroversiella	

industrier	 såsom	 spel,	 tobak	 och	 alkohol,	 inte	 uppnå	 samma	höga	nivå	 av	 CSR	

som	 företag	 i	 andra	 industrier.	Företagen	kan	däremot	uppnå	 legitimitet	på	en	

affärsmässig	nivå	genom	sitt	CSR-arbete	(ibid).	Grafström	et	al.	(2008)	menar	att	

så	länge	företagen	är	transparenta	och	kommunicerar	vad	de	gör	bidrar	det	till	

en	högre	legitimitet	ur	ett	konsumentperspektiv	(ibid).	Enligt	Yani-de-Soriano	et	

al.	 (2012)	är	CSR	 i	kontroversiella	 industrier	generellt	 ett	område	som	det	har	

forskats	lite	kring	(ibid).	
	

Som	 företag	 inom	en	kontroversiell	 industri	menar	Palazzo	och	Richter	 (2005)	

att	 företaget	 spelar	 på	 ett	 annat	 slagfält	 än	 organisationer	 i	 en	 icke-

kontroversiell	 industri.	 Palazzo	och	Richter	 (2005)	menar	att	 ett	 företags	CSR-

aktiviteter	vanligtvis	motiveras	av	strävan	efter	respekt	från	allmänheten.	Ett		

företag	inom	en	kontroversiell	industri	befinner	sig	på	samhällets	lägsta	nivå	av	

acceptans	och	 ju	 lägre	 legitimt	 företaget	uppfattas	desto	mer	skeptisk	kommer	
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samhället	vara	gentemot	företagets	legitimitetshöjande	CSR-program	(Palazzo	&	

Richter	2005).	
	

Yani-de-Soriano	et	al.	(2012)	studerar	spelproblematiken	och	menar	att	det	finns	

ett	 gap	 kring	 forskning	 om	 CSR	 i	 delar	 av	 spelindustrin	 och	 i	 deras	 fall	

onlinespelande.	 Med	 expansionen	 av	 internet	 har	 industrin	 för	 onlinespel	

utvecklats	 (ibid).	 I	 och	 med	 detta	 finns	 en	 oro	 för	 vad	 industrin	 kan	 ha	 för	

påverkan	 och	 skada	 på	 samhället	 och	 dess	 individer.	 Forskarna	 studerar	

problematiken	 med	 att	 ta	 ett	 samhällsansvar	 som	 företag	 om	 ens	 produkter	

skadar	konsumenterna	(Yani-de-Soriano	et	al.	2012).	Writer	(2016)	menar	även	

han	att	den	högteknologiska	utvecklingen	sägs	vara	en	bidragande	faktor	till	att	

dagens	spelindustri	blomstrar.	Allteftersom	har	det	bidragit	till	att	 folk	numera	

har	tillgång	till	spel	via	olika	elektroniska	enheter,	såsom	telefon,	läsplattor	och	

spelkonsoler	(Writer	2016).	Som	ett	resultat	av	utvecklingen	försöker	många	av	

dagens	spelsajter	skapa	en	uppslukande	spelmiljö	som	håller	fast	människor	vid	

spelandet	 (ibid).	 Tillväxten	 inom	 spelindustrin	 kräver	 att	 aktörerna	 inom	

branschen	är	med	och	 arbetar	med	CSR	 (Svenska	 Spel	 2008).	 Framförallt	med	

anledning	av	att	industrin	växer	men	också	för	att	konsumenterna	kräver	det,	då	

ett	större	medvetande	kring	spelets	risker	och	baksidor	vuxit	fram	(ibid).	

	

1.2	Problemdiskussion	
Det	 är	 upp	 till	 varje	 företag	 själva	 att	 definiera	 vad	 CSR	 är	 för	 dem	 och	 hur	

företaget	 väljer	 att	 tillämpa	 det	 i	 praktiken	 (Grafström	 et	 al.	 2008).	 I	 Sverige	

introducerades	 begreppet	 flera	 år	 efter	 det	 uppkom	 som	 fenomen	 i	 USA	

(Borglund	 et	 al.	 2008).	 På	 grund	 av	 den	 sena	 introduktionen	 har	 många	

företagare	 i	 Sverige	 begränsad	 kunskap	 vad	 gäller	 innebörden	 av	 begreppet	

(ibid).	 Borglund	 et	 al.	 (2008)	menar	 att	 dagens	 undervisning	 fokuserar	 på	 att	

stärka	kompetensen	kring	begreppets	innebörd	då	många	ännu	inte	vet	vad	CSR	

innebär	 och	 hur	 företaget	 ska	 handskas	 med	 det	 i	 praktiken	 (Borglund	 et	 al.	

2008).	Det	är	därför	intressant	att	studera	CSR	på	grund	av	dess	tvetydighet	och	

därigenom	se	hur	ett	företag	inom	en	specifik	industri	använder	sig	av	det.	
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I	 kontroversiella	 industrier	 såsom	 spel-,	 tobak-	 och	 alkoholindustrin	 används	

CSR	 framför	 allt	 för	 att	uppnå	 legitimitet,	 då	 företag	 inom	 industrin	 involverar	

sig	i	aktiviteter	som	kan	ha	en	negativ	effekt	på	individen	(Yani-de-Soriano	et	al.	

2012).	 För	 att	 uppnå	 legitimitet	 gäller	 det	 att	 företagen	 uppvisar	 transparens	

genom	att	 visa	eller	berätta	vad	 företaget	gör	 för	 samhällets	välbefinnande,	på	

ett	rättvist	och	integritetssägande	sätt	(Grafström	et	al.	2008;	Yani-de-Soriano	et	

al.	2012).	Företag	i	kontroversiella	industrier	har	normalt	sett	färre	intressenter,	

då	det	anses	gå	emot	sociala	normer	och	vara	oetiskt	att	uppmuntra	försäljning	

av	 produkter	 såsom	 spel,	 alkohol	 och	 tobak.	 Ur	 denna	 synpunkt	 är	 företagen	

noga	med	 att	 styra	 företaget	 på	 ett	moraliskt,	 strategiskt	 och	 ansvarsfullt	 sätt	

(Yani-de-Soriano	 et	 al.	 2012).	 De	 företag	 som	 går	 emot	 sociala	 normer	 och	

därmed	 löper	 risk	 för	 dåligt	 anseende,	 förstår	 vikten	 av	 ansvarstagande	 och	

väger	upp	detta	med	ett	starkt	CSR-program	(Borglund	et	al.	2008).	
	

Studier	 tar	 upp	vikten	 av	 att	 engagera	 sig	 i	 CSR	men	problematiken	kvarstår	 i	

fråga	om	det	går	för	företag	i	en	kontroversiell	industri	att	ansvara	för	samhället	

(Cai	et	al.	2012)	och	uppnå	 legitimitet	på	affärsmässig	nivå	(Yani-de-Soriano	et	

al.	2012).	Det	intressanta	med	studien	är	därför	att	se	hur	ett	företag,	som	ur	ett	

samhällsperspektiv	befinner	sig	på	den	lägsta	nivån	av	acceptans,	tillämpar	CSR	

då	begreppet	och	dess	innebörd	för	de	flesta	handlar	om	att	verka	för	samhället	i	

stort.		

	
1.3	Syfte	
Syftet	 med	 studien	 är	 att	 undersöka	 hur	 ett	 företag	 inom	 en	 kontroversiell	

industri	tillämpar	Corporate	Social	Responsibility	(CSR).		

	
1.4	Frågeställningar	

• Vad	 vill	 ett	 företag	 inom	 en	 kontroversiell	 industri	 uppnå	 med	 sitt	

Corporate	Social	Responsibility	(CSR)?	

• Hur	kommunicerar	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	CSR?	

• Hur	mäter	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	CSR?	

• Hur	tillämpar	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	Corporate	Social	

Performance	(CSP)?	

• Hur	mäter	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	CSP?	
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2.	Teoretisk	referensram	
I	detta	kapitel	presenteras	 tidigare	 forskning	 inom	studieområdet,	 som	 ligger	 till	

grund	 för	 studien	 och	 valts	 ut	 med	 hänsyn	 till	 studiens	 problem,	 syfte	 och	

frågeställningar.	 I	 teoriavsnittet	 presenteras	 bland	 annat	 begreppen	 Corporate	

Social	Responsibility	(CSR)	och	Corporate	Social	Performance	(CSP)	samt	motiv	för	

och	kritik	mot	CSR.		
	

		

	

	

	

	

	

	

2.1	Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	
Europeiska	 kommissionen	 (2017)	 definierar	 begreppet	 CSR	 som	 det	 ansvar	

företagen	tar	för	sin	inverkan	på	samhället.	För	företag	verksamma	inom	EU	är	

CSR	viktigt	för	deras	innovation,	hållbarhet	och	konkurrenskraft.	Kommissionen	

menar	 att	 CSR	 ger	 fördelar	 för	 riskhantering,	 tillgång	 till	 kapital,	

personalhantering,	 kundrelationer	 och	 kostnadsbesparingar	 (Europeiska	

kommissionen	2017).	 Andra	 forskare	menar	 dock	 att	 det	 saknas	 en	 uppenbar,	

homogen	och	samman-hängande	definition	av	begreppet	CSR	och	att	det	är	upp	

till	 varje	 företag	 själva	 att	 tolka	 och	 avgöra	 vad	 begreppet	 betyder	 för	 dem	

(Blowfield	 &	 Frynas	 2005;	 Grafström	 et	 al.	 2008).	 En	 vanligt	 förekommande	

definition	av	CSR	handlar	om	att	ta	ett	frivilligt	ansvar,	sträckandes	längre	än	vad	

lagen	 räcker.	 Ansvaret	 omfattar	 omgivande	miljö	 och	 samhälle.	 Det	 visar	 sig	 i	

företagets	 sociala	 handlingar	 (Gjølberg	 2010;	 Grafström	 et	 al.	 2008;	 Brønn	 &	

Vrioni	 2001)	 och	 täcker	 delar	 inom	 företaget	 såsom	 mänskliga	 rättigheter,	

företagsetik,	 samhällsrelationer	 och	 miljö	 (Moir	 2001).	 I	 ett	 vinstdrivande	

företag	 ligger	störst	 fokus	på	att	erbjuda	produkter	och	 tjänster	som	samhället	

efterfrågar	(ibid).	Det	förekommer	ett	ömsesidigt	beroende	mellan	företaget	och	

samhället,	i	fråga	om	en	hållbar	och	stabil	miljö.	CSR	handlar	i	hög	grad	om	hur	

ett	företag,	på	sitt	unika	sätt,	kan	ta	ett	samhällsansvar	och	bidra	till	en	hållbar	

utveckling	(ibid).	Yuan	et	al.	(2011)	hävdar	att	ju	mer	bekant	företaget	är	med	ett	
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specifikt	 socialt	 problem,	 desto	 större	 är	 möjligheten	 att	 utnyttja	 företagets	

resurser	och	därmed	gynna	samhället	(Yuan	et	al.	2011).		
		

Många	förespråkare	inom	CSR	hävdar	att	anledningen	till	att	ett	företag	väljer	att	

tillämpa	 CSR	 grundar	 sig	 i	 ett	 egenintresse	 (Moir	 2001)	 och	 för	 att	 stärka	 sin	

företagsimage	 (Yoon	 et	 al.	 2006).	Moir	 (2001)	menar	 att	 det	 är	 ett	 strategiskt	

beslut	 där	 företagets	 huvudsakliga	mål	 är	 att	 skapa	 ett	 förbättrat	 rykte,	 större	

lojalitet	bland	anställda	eller	hågkomst	bland	konsumenter	(ibid).	

	

2.1.1	Carrolls	pyramid	
Carroll	(1991)	ansåg	att	en	definition	av	socialt	ansvar,	som	till	fullo	inkluderar	

alla	 skyldigheter	 ett	 företag	 har	 gentemot	 samhället,	 måste	 förkroppsliga	 de	

ekonomiska,	 juridiska	 och	 etiska	 samt	 diskreta	 kategorierna	 av	 ett	 företags	

prestanda	(ibid).	År	1991	 introducerade	Carroll	en	pyramid	som	 inkluderar	de	

ansvarsaspekter	 ett	 företag	 har	 gentemot	 samhället	 (ibid).	 Pyramiden	

representerar	 en	 av	 de	 vanligaste	 och	mest	 användbara	modellerna	 inom	 CSR	

(Garriga	&	Melé	2004).		
		

Pyramiden,	 skildrar	 de	 olika	 ansvarskomponenterna	 i	 CSR,	 se	 figur	 2.1.	 Den	

startar	med	den	mest	grundläggande	byggstenen	–	ekonomin	(Carroll	1991).	Då	

den	ekonomiska	utvecklingen	ligger	till	grund	för	allt	annat	anses	den	vara	den	

mest	 huvudsakliga	 byggstenen	 (ibid).	 Därnäst	 kommer	 den	 juridiska	 biten,	 då	

lagar	 är	 samhällets	 kodifiering	 av	 beteende,	 vad	 som	 är	 acceptabelt	 och	

oacceptabelt.	Nästa	steg	handlar	om	det	etiska	ansvaret,	det	vill	säga	företagets	

ansvar	och	skyldighet	att	göra	det	som	är	rätt	och	alltid	vara	rättvisa,	detta	 för	

att	undvika	att	 intressenterna	skadas	(ibid).	Det	sista	steget	 i	pyramiden	är	det	

filantropiska	 ansvaret	 vilket	menas	med	 att	 företaget	 och	 verksamheten	 alltid	

ska	bidra	till	samhället	med	personella	och	ekonomiska	resurser	av	anledning	att	

förbättra	livskvaliteten	(Carroll	1991).	Nedan	följer	en	mer	utförlig	förklaring	av	

pyramidens	olika	komponenter.		
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Figur	2.1	-	Carrolls	Pyramid	

		

Ekonomiskt	ansvar	

Det	 ekonomiska	 ansvaret	 handlar	 i	 första	 hand	 om	 lönsamhet	 (Carroll	 &	

Buchholtz	 2006).	 Företaget	 förväntas	 maximera	 försäljningen	 och	 minimera	

kostnaderna	 för	 att	 uppnå	 kriteriet	 om	 lönsamhet.	 Det	 ekonomiska	 ansvaret	

bygger	 också	 på	 att	 ta	 strategiska	 beslut	 och	 att	 vara	 uppmärksam	 på	

utdelningspolitiken	 genom	 att	 erbjuda	 sina	 investerare	 tillräcklig	 avkastning	

(ibid).		
		

Juridiskt	ansvar	

Det	juridiska	ansvaret	bygger	på	att	förhålla	sig	till	de	lagar	och	föreskrifter	som	

finns	 avseende	 bland	 annat	 miljön	 och	 konsumenterna	 (Carroll	 &	 Buchholtz	

2006).	 Det	 betyder	 att	 avtalsförpliktelser	 måste	 uppfyllas,	 både	 internt	 hos	

företaget	men	också	gentemot	konsumenter	och	leverantörer.	För	företaget	kan	

det	 motsvara	 de	 lagar	 som	 skyddar	 anställda	 i	 sitt	 arbete	 och	 gentemot	

konsumenter	och	leverantörer	erbjuda	garantier	och	försäkringar	(ibid).	
		

Etiskt	ansvar	

Det	etiska	ansvaret	omfamnar	de	aktiviteter	företaget	förväntas	genomföra	men	

som	 inte	 är	 lagbundna	 (Carroll	 &	 Buchholtz	 2006).	 Det	 omfattar	 bland	 annat	

normer,	standarder	och	de	förväntningar	som	reflekterar	vad	konsumenter	och	

anställda	 har	 kring	 företaget.	 I	 stort	 är	 det	 etiska	 ansvaret	 ekvivalent	med	 att	
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göra	 vad	 som	 anses	 rätt	 och	 rättvist	 ur	 ett	 samhällsperspektiv	 (Carroll	 &	

Buchholtz	2006).		
		

Filantropiskt	ansvar	
Det	 filantropiska	 ansvaret	 innebär	 att	 som	 företag	 bidra	 till	 samhället	 och	 att	

vara	en	god	 företagsmedborgare.	Det	kan	bland	annat	betyda	att	 tillhandahålla	

program	som	stödjer	samhällsutbildning,	hälsa,	kultur	och	konst	eller	mänskliga	

tjänster.	 Vidare	 kan	 det	 innebära	 att	 donera	 pengar	 till	 välgörenhet	 eller	 att	

volontärarbeta	för	samhällsförbättring	(Carroll	&	Buchholtz	2006).			

	

2.1.2	Kang	och	Woods	pyramid	
Kang	och	Wood	utvecklade	och	omformulerade	Carrolls	pyramid	år	1995.	Deras	

specifika	 lösning	 upplevs	 tillfredsställande	 i	 sin	 helhet	 samtidigt	 som	 den	 är	

komplex	 i	 sin	 förklaring	 (Windsor	2001).	Modellen	 är	 utvecklad	 i	 den	mån	 att	

den	skiljer	på	efter-vinst-ansvar	 (post-game	philanthropy)	och	 före-vinst-ansvar	

(pre-game	philanthropy)	(ibid).	De	menar,	att	vissa	forskare	påstår	att	CSR	först	

implementeras	efter	att	ett	företag	tjänat	en	viss	summa	pengar	eller	lyckats	gå	

med	vinst.	Kang	och	Wood	ville	med	sin	modell,	visa	att	det	går	att	ta	ett	socialt	

ansvar,	 före	 vinst	 i	 företaget,	 se	 figur	 2.2.	 Författarna	 var	 bekymrade	 över	 att	

många	 företag	 såg	 socialt	 ansvar	 som	 en	 vinstorienterad	 process,	 vilket	

påminner	 om	det	 neoklassiska	 synsättet	 inom	 företagande,	 vilket	 fokuserar	på	

vinstmaximering	(ibid).		
	

Den	nya	modellen	utgick	 ifrån	Carrolls	grundmodell	av	pyramiden,	 förutom	att	

det	skapades	en	normativ	och	beteenderelaterad	variant	av	modellen	(Windsor	

2001).	Kang	och	Wood	kritiserar	Carroll	 för	att	ha	placerat	ekonomiskt	ansvar	

före	 juridiskt-	 och	 etiskt	 ansvar,	 då	 det	 är	 mer	 sannolikt	 att	 social	 välfärd	

kommer	uppoffras	framför	ekonomisk	vinning.	Genom	att	ha	två	olika	modeller	

kunde	 dimensionerna	 placeras	 utifrån	 ideal	 och	 realism	 (ibid).	 Vidare	

introducerade	 Kang	 och	 Wood	 en	moraldimension	 i	 sin	 modell	 och	 dämpade	

Carrolls	 ethics-law	 distinction	 genom	 att	 utforma	 en	 överskådlig	 social	

responsibility	 dimension.	 	Termen	 “social”	 används	 för	 att	 representera	 och	

motsvara	både	 juridiska	och	etiska	aspekter,	 istället	 för	att	 särskilja	dessa	som	

gjorts	i	tidigare	modeller.	Efter	en	utvärdering	av	modellen	utvecklades	tre	nya	



	 9	

dimensioner	 av	 ansvarstagande;	 1)	 en	 reviderad	 och	 utökad	 ekonomisk	

uppfattning	 om	 ansvar;	 2)	 en	 global	 samhällsmedborgarfilosofi	 och	 3)	 olika	

metoder	för	hantering	av	intressenter.		I	sin	helhet	finns	fem	dimensioner,	varav	

en	är	osynlig	(Windsor	2001).	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	2.2	-	Kang	och	Woods	pyramid.		

	
2.1.3	Intressentmodellen		
Enligt	 Borglund	 et	 al.	 (2008)	 klassas	 intressentmodellen	 som	 en	 teoretisk	

tankemodell	 för	 CSR	 som	 begrepp,	 se	 figur	 2.3.	 Modellen	 används	 för	 att	

kartlägga	 och	 hantera	 intressentrelationer,	 stakeholder	management,	 och	 är	 en	

del	av	begreppsapparaten	kring	företags-strategi	och	organisation.	Den	tar	upp	

företagets	 viktigaste	 intressenter;	 ägare,	 kunder,	 anställda,	 miljö	 och	

lokalsamhälle	(ibid).	 Intressentmodellen	 lyfter	 fram	hur	viktigt	det	är	att	vårda	

dessa	 relationer,	 vilket	 har	 visat	 sig	 vara	 ett	 tankearv	 som	 många	 svenska	

företagare	bär	med	sig	än	idag	(Borglund	et	al.	2008).	Intressenter	är	de	grupper	

ett	 företag	 är	 beroende	 av	 och	 som	 i	 sin	 tur	 är	 beroende	 av	 företaget.	 Som	en	

förutsättning	 för	 företaget	 att	 uppnå	 sina	 mål,	 är	 företag	 beroende	 av	 att	

intressenterna	 frivilligt	medverkar	 samtidigt	 som	 intressenterna	måste	 få	 sina	

krav	uppfyllda	(ibid).	Huvudmålsättningen	i	 intressentmodellen,	är	ur	 företags-

perspektiv	 nödvändigtvis	 inte	 vinstmaximering,	 utan	 istället	 handlar	 det	 om	

ökad	effektivitet	och	ökad	produktivitet	med	mål	som	överlevnad	och	om	möjligt	

expansion	 (Borglund	 et	 al.	 2008).	 Beskrivningen	 är	 idealistisk	 och	 idag	 påstås	
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intressentrelationerna	ha	ändrats	och	aktieägarna	är	numera	den	intressent	som	

företag	 prioriterar	 i	 första	 hand.	 Företag	 blir	 således	 mer	 måna	 om	 det	

finansiella	resultatet,	vilket	förflyttar	företaget	från	vad	som	påstås	vara	målet	i	

intressentmodellen	(Borglund	et	al.	2008).	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figur	2.3	-	Intressentmodellen.	

	
2.1.4	Kommunicera	CSR	
Hur	 företag	kommunicerar	sitt	CSR-arbete	är	 för	en	del	 intressenter	en	känslig	

fråga.	 Nyckeln	 för	 företagen,	 hur	 de	 kommunicerar	 CSR,	 är	 att	 hitta	 balansen	

mellan	att	presentera	sina	goda	gärningar	och	att	 inte	göra	det	på	ett	sätt	som	

kan	 uppfattas	 som	 skrytsamt	 och	 “smutsigt”	 (Du	 et	 al.	 2010).	 Vanhamme	 &	

Grobben	 (2008)	 menar	 att	 de	 företag	 med	 lång	 historia	 inom	 CSR	 blir	 bättre	

bemötta	 av	 konsumenterna,	 då	 de	 gjort	 sig	 ”förtjänta”	 av	 att	 nämna	 sina	 goda	

handlingar.	 Svårare	 är	 det	 för	 de	 företag	 som	nyligen	 implementerat	 CSR	 i	 sin	

verksamhet,	 då	 det	 kan	 bidra	 till	 skepticism	 hos	 konsumenterna	 när	 företaget	

väljer	att	kommunicera	sina	CSR-aktiviteter	(Vanhamme	&	Grobben	2008).		
		

Borglund	 et	 al.	 (2008)	menar	 att	 kommunikation	 av	 CSR	 är	 en	 central	 del	 av	

företaget	 då	 det	 går	 ut	 på	 att	 bygga	 ett	 förtroende	 i	 förhållande	 till	 sina	
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intressenter.	Det	handlar	främst	om	att	berätta	för	andra	vad	man	gör	och	hur	de	

gör	det,	för	att	vårda	företagets	image	(Borglund	et	al.	2008).	Det	är	en	viktig	del	

av	CSR	då	det	ger	 intressenterna	en	uppfattning	om	företaget	och	dess	etik.	De	

anställda	vill	ta	reda	på	vad	företaget	står	för	och	om	de	kan	förlika	sig	med	de	

värderingar	 som	 företaget	 har	 (ibid).	 Intresseorganisationer	 vill	 veta	 om	

företaget	är	en	god	samhällsmedborgare	och	behöver	information	om	företaget	

för	att	kunna	jämföra	det	med	andra	potentiella	samarbetspartners.	Kunder	och	

investerare	 vill	 ha	 information	 för	 att	 bedöma	 företagets	 risknivå	 och	

möjligheter	(Borglund	et	al.	2008).		
		

De	verktyg	företag	främst	använder	för	att	kommunicera	sitt	CSR	är	bland	annat	

års-	 och	 hållbarhetsredovisningar,	 webbsidor,	 företagsbroschyrer	 och	 an-

föranden	(Borglund	et	al.	2008).	En	mätning	visar	att	 cirka	97	%	av	de	största	

företagen	i	Europa	informerar	om	sitt	CSR-arbete	på	sina	hemsidor,	vilket	visar	

på	ett	genomslag	av	CSR	de	senaste	åren	(ibid).	I	Sverige	informerar	cirka	75	%	

av	de	största	företagen	om	CSR	och	liknande	begrepp	på	sina	hemsidor.	De	stora	

globala	 företagen	 är	 bäst	 på	 att	 förmedla	 sitt	 CSR	 samtidigt	 som	 de	 kritiseras	

mest	över	ett	bristande	CSR-program	(Borglund	et	al.	2008).		

	
2.1.4.1	Kommunikationsstrategier	
Morsing	och	Schultz	 (2006)	presenterar	 i	 sin	 artikel	 tre	olika	 strategier	 för	 att	

kommunicera	CSR.	Dessa	 tre	strategier	är	The	stakeholder	information	strategy,	

The	 stakeholder	 response	 strategy	 och	 The	 stakeholder	 involvement	 strategy	

(ibid).		
		

The	 stakeholder	 information	 strategy	 handlar	 om	 att	 kommunikation	 är	 en	

envägskommunikationsprocess,	 från	 organisation	 till	 intressenter	 (Morsing	 &	

Schultz	 2006).	 I	 grunden	 betraktas	 kommunikation	 som	 “talande”	 och	 inte	

“lyssnande”	 och	 därför	 är	 syftet	 med	 strategin	 att	 sprida	 information,	 inte	

nödvändigtvis	 med	 ett	 övertygande	 syfte,	 utan	 på	 ett	 objektivt	 sätt	 ge	

information	om	företaget	(ibid).	Företag	som	utgår	från	strategin	engagerar	sig	

vanligen	 i	pressrelaterade	program	samt	producerar	 information	och	nyheter	 i	

media	 (ibid).	Vidare	används	ofta	broschyrer,	 tidskrifter,	 fakta	och	 statistik	 för	

att	förmedla	CSR-arbetet	till	allmänheten.	Strategin	förutsätter	att	intressenterna	
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är	 inflytelserika	 då	 de	 antingen	 kan	 visa	 stöd	 genom	 att	 vara	 lojala,	 prisa	

företaget	 och	 skapa	 sig	 köpvanor	 eller	 visa	 motstånd	 genom	 att	 demonstrera	

eller	 bojkotta	 företaget	 (Morsing	 &	 Schultz	 2006).	 Det	 är	 därför	 centralt	 för	

företag	att	 informera	sina	 intressenter	om	företagets	goda	 intentioner	gällande	

beslut	 och	 åtgärder	 kring	 CSR	 för	 att	 erhålla	 positiv	 respons	 (ibid).	 Strategin	

förutsätter	att	CSR	kommuniceras	på	ett	effektivt	sätt	genom	att	tydliga	budskap	

framförs	 på	 ett	 tilltalande	 sätt.	 Regeringar,	 icke-vinstdrivande	 organisationer	

och	många	 andra	 företag	 använder	 denna	modell	 för	 att	 “ge	mening”	 till	 sina	

intressenter	(Morsing	&	Schultz	2006).		
		

The	 stakeholder	 response	 strategy	 baseras	 på	 en	 asymmetrisk	

tvåvägskommunikationsprocess	(Morsing	&	Schultz	2006).	Strategin	förutsätter	

att	kommunikationen	flödar	mellan	företaget	och	allmänheten	men	bygger	även	

på	 en	 obalans	 mellan	 effekterna	 från	 Public	 Relations	 (PR)	 till	 företaget.	 Det	

innebär	att	 företaget	 inte	 förändras	eller	påverkas	av	effekterna	 från	PR,	därav	

asymmetrin	i	kommunikationen	(ibid).	Bolaget	försöker	snarare	ändra	allmänna	

attityder	och	beteende	genom	att	engagera	sina	intressenter	och	göra	företagets	

beslut	och	åtgärder	relevanta	för	dem	(Morsing	&	Schultz	2006).	Många	företag	

utför	 opinion-	 och	marknadsundersökningar	 för	 att	 få	 en	 återkoppling	 på	 vad	

allmänheten	accepterar	och	tolererar.	Beslut	gällande	hur	CSR	ska	förändras	är	

således	 baserat	 på	 marknadsundersökningar	 från	 allmänheten.	 Intressenter	

uppfattas	som	inflytelserika	men	också	som	passiva	när	det	kommer	till	att	svara	

på	 företagsinitiativ	 (ibid).	 Strategin	 bygger	 på	 en	 tvåvägskommunikations-

process	men	i	själva	verket	liknar	den	mer	en	envägskommunikationsprocess	för	

att	stödja	och	förstärka	ett	företags	identitet.	Många	gånger	ställer	företag	frågor	

till	sina	intressenter	baserade	på	ett	ramverk	där	respondenten	förväntas	svara	

på	ett	visst	sätt,	vilket	bjuder	in	till	ett	önskat	resultat.	Trots	att	strategin	har	sina	

brister	 använder	majoriteten	 av	 alla	 verksamma	 företag	 denna	 strategi	 för	 att	

kommunicera	sitt	CSR	(Morsing	&	Schultz	2006).	
		

Den	tredje	strategin	är	The	stakeholder	involvement	strategy,	vilken	handlar	om	

att	 företaget	har	en	dialog	med	sina	 intressenter	 (Morsing	&	Schultz	2006).	Då	

både	 intressenterna	 och	 organisationen	 har	 stort	 inflytande	 kan	 övertalning	

förekomma	 men	 i	 kontrast	 till	 de	 andra	 teorierna,	 kan	 både	 intressenter	 och	
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företag	vara	med	och	förändra.	Idealt	kommer	både	företag	och	intressenter	att	

förändras	 som	 ett	 resultat	 av	 att	 engagera	 sig	 i	 en	 symmetrisk	

kommunikationsprocess	 (Morsing	 &	 Schultz	 2006).	 Istället	 för	 att	 inrätta	 ett	

specifikt	 CSR-initiativ	 uppmanar	 strategin	 till	 att	 företag	 förhandlar	 med	 sina	

intressenter	och	undersöker	deras	oroligheter	kring	 företaget.	Detta	kräver	att	

företaget	måste	vara	öppna	 för	 förändringar	när	det	 anses	vara	aktuellt	 (ibid).	

Genom	 att	 föra	 en	 dialog	 med	 sina	 intressenter	 säkerställer	 företaget	 att	 de	

befinner	 sig	 på	 samma	 nivå	 angående	 förväntningar	 och	 kan	 därigenom	 låta	

förväntningarna	 påverka	 och	 förändra	 företaget.	 Strategin	 förutsätter	 att	

opinion-	 och	 marknadsundersökningar	 utförs	 frekvent	 för	 att	 företaget	 ska	

kunna	 uppskatta	 de	 förväntningar	 som	 intressenterna	 har	 på	 företagets	 CSR	

(ibid).	 Det	 primära	 syftet	 är	 att	 skapa	 en	 ömsesidig	 förståelse,	 rationell	

överenskommelse	eller	samtycke	sinsemellan	företaget	och	dess	intressenter.	En	

av	svårigheterna	med	denna	kommunikationsprocess	är	att	lyckas	föra	en	dialog	

med	 flera	 intressenter	 samtidigt,	 vilket	 innebär	 att	 företagets	 CSR-program	

beror	 på	 vilken	 aktör	 eller	 enhet	 som	 företaget	 interagerar	 mest	 med.	 CSR-

initiativ	utgör	därmed	en	 integrerad	form	av	 intressenttänkande	där	 företagets	

CSR-program	 styrs	 av	 förmågan	 att	 involvera	 intressenter	 (Morsing	 &	 Schultz	

2006).		

	
2.2	Motiv	till	CSR	
Moir	(2001)	menar	att	ett	företags	ekonomiska	position	i	regel	är	en	avgörande	

faktor	till	varför	ett	företag	kan	eller	bör	engagera	sig	i	CSR-liknande	aktiviteter.	

I	de	fall	ett	bolag	väljer	att	implementera	CSR	i	verksamheten,	kan	många	gånger	

sammankopplas	 med	 företagets	 önskan	 om	 att	 uppnå	 långsiktig	 lönsamhet	

(ibid).	 	Tre	 modeller	 ligger	 till	 grund	 varför	 ett	 företag	 vill	 införa	 CSR	 i	 sitt	

dagliga	arbete.		
		

Instrumentella	modeller	antar	att	vi	är	motiverade	till	att	söka	kontroll	på	grund	

av	att	kontroll	kan	användas	för	att	maximera	vårt	önskade	resultat	(Aguilera	et	

al.	 2007).	 Processen	 är	 baserad	 på	 ekonomisk	 rationalitet	 och	 används	 för	 att	

tillåta	 individer	 förutse	en	organisations	handlingar	på	ett	mer	korrekt	sätt.	De	

instrumentella	modellerna	pekar	på	egenintresse	och	strävan	efter	kontroll	och	

förstärker	individens	reaktioner	kring	beslut	som	berör	dem	(ibid).	Företag	som	
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anses	ha	kontroll,	uppfattas	av	sina	anställda	som	ett	 företag	vilka	bryr	sig	om	

både	externa	och	 interna	aktörer.	Därför,	uppmuntras	anställda	 till	 att	utnyttja	

CSR	för	att	maximera	företagets	önskade	resultat	(Aguilera	et	al.	2007).	
		

Relationsbaserade	modeller	handlar	om	rättvisa	som	baseras	på	information	om	

kvalitén	 på	 de	 anställdas	 relation	 med	 organisationen	 (Aguilera	 et	 al.	 2007).	

Dessa	relationer	har	en	stark	inverkan	på	de	anställdas	identitet	och	självkänsla.	

Rättvisa,	 baserat	 på	 relationsbehov,	 är	 sammankopplat	 med	 det	 psykologiska	

behovet	av	samhörighet	(ibid).	Rättvisa	är	allmänt	känt	för	att	handla	om	att	föra	

människor	 samman,	 medan	 orättvisa	 innebär	 att	 separera	 människor	 ifrån	

varandra	 (ibid).	 De	 anställda	 sägs	 efterfråga	 organisationer	 som	 arbetar	 med	

socialt	ansvar,	då	ett	socialt	ansvarstagande	tyder	på	att	företaget	behandlar	alla	

människor	med	 rättvisa.	 Det	 innebär	 också	 att	 organisationen	 strävar	mot	 att	

producera	bättre	produkter	och	att	delge	sina	anställda	ytterligare	erfarenheter	

för	att	bedöma	ledningen	utifrån	sociala	frågor	och	relationskvalitet	(Aguilera	et	

al.	2007).	
		

Moralbaserade	motiv	 fokuserar	 på	 aktörerna	 inom	 en	 organisation	 och	 deras	

moraliska	 värderingar	 som	 omedvetet	 tas	 med	 in	 i	 företagets	 organisation	

(Aguilera	 et	 al.	 2007).	 Detta	 kan	 bidra	 till	 att	 det	 ekonomiska	 intresset	 i	 en	

organisation	går	förlorat.	Organisatoriska	aktörer,	verksamma	globalt,	har	motiv	

till	 att	 engagera	 sig	 i	 mindre	 experiment	 (ibid).	 Syftet	 är	 att	 bidra	 till	 en	mer	

rättvis	värld	genom	att	försöka	jämna	ut	den	obalans	som	råder	i	samhället	med	

hänvisning	 till	 rikedom,	 kön,	 ras	 och	 religion.	 När	 organisatoriska	 aktörer	

engagerar	sig	i	sociala-	och	moraliska	åtgärder	i	strävan	mot	ett	bättre	samhälle,	

är	det	troligt	att	de	implementerar	CSR	i	sina	fasta	strategier	(ibid).	
		

Enligt	 Borglund	 et	 al.	 (2008)	 är	 kundernas	 önskemål	 och	 krav	 den	 största	

drivkraften	och	anledningen	till	att	 företag	engagerar	sig	 i	CSR	i	Sverige.	Andra	

anledningar	 till	 varför	 företag	 engagerar	 sig	 i	 CSR	 är	 för	 att	 undvika	 kritik	 i	

media	 och	 för	 att	 det	 underlättar	 att	 rekrytera,	 då	 många	 anställda	 och	

arbetssökande	 ställer	 krav	 på	 framtida	 arbetsgivare	 (ibid).	 Borglund	 et	 al.	

(2008)	tar	upp	sex	viktiga	faktorer	som	Sveriges	finansanalytiker	menar	att	CSR	

kan	bidra	med.	De	menar	att	1)	CSR	skapar	finansiellt	värde	genom	att	bidra	till	
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att	stärka	varumärket	och	gynna	affärsutveckling	av	nya	produkter;	2)	Det	ökar	

möjligheten	 att	 leva	 upp	 till	 de	 krav	 kunderna	 ställer	 på	 företaget,	 vilket	 ger	

konkurrensfördelar;	 3)	 Det	 bidrar	 till	 ökad	 attraktionskraft	 som	 lockar	

investerare	 och	 nyanställda;	 4)	 CSR	 kan	 innebära	 en	 effektiv	 hushållning	 av	

resurserna	 i	 företaget,	 vilket	 resulterar	 i	 sänkta	 kostnader;	 5)	 Om	 ett	 företag	

engagerar	 sig	 i	 CSR	 medföljer	 också	 en	 allmän	 kvalitetsstämpel	 som	 höjer	

företagets	totala	värde	och	6)	Förutom	ett	ökat	företagsvärde,	minskar	även	CSR	

de	 risker	 som	 medföljer	 ett	 företag,	 såsom	 böter,	 skadestånd	 och	 stämningar	

(Borglund	et	al.	2008),	se	tabell	2.4.		

		

Tabell	2.4	-	Sex	viktiga	faktorer	CSR	kan	bidra	med.		

	
2.2.1	CSR	som	trend		
CSR	 som	 företagsstrategi,	 har	 det	 senaste	 decenniet	 fått	 en	 större	 popularitet	

bland	företag	globalt	sett	(Kotler	et	al.	2012).	Allt	 fler	bolag	väljer	att	 investera	

och	 sponsra,	 samtidigt	 som	 initiativet	 för	 redovisning	 gällande	 socialt	

ansvarstagande	har	växt	i	popularitet.	Den	sociala	normen,	att	göra	bra	ifrån	sig	

och	 att	 bidra	 till	 samhället	 som	 en	 skyldighet,	 har	 istället	 gått	 och	 blivit	 en	

strategi.	 Det	 är	 framförallt	 trendigt	 att	 i	 årsrapporter	 (ibid),	 i	 en	 separat	 del	

(Grafström	et	al.	2008),	signalera	om	hur	viktigt	det	är	att	arbeta	med	CSR	i	en	

organisation	 (Kotler	 et	 al.	 2012).	 CSR	 som	 strategi	 fokuserar	 på	 långsiktiga	

åtaganden	kring	specifika	sociala	problem	och	initiativ.	Det	handlar	 inte	om	att	

tjäna	 pengar,	 utan	 istället	 lägger	 verksamhetens	 fokus	 på	 att	 ge	 bidrag,	 bilda	

strategiska	 allianser	 och	 att	 fokusera	 på	 filantropi	 (ibid).	 Filantropi	 ur	

företagssyn	handlar	om	att	utforma	budgetar	för	framtida	donationer	och	annan	

allmännyttig	 verksamhet.	 Insatserna	 ska	 bidra	 till	 att	 säkra	 det	 interna	

företagsmålet.	 Andra	 anledningar	 till	 att	 engagera	 sig	 i	 CSR	 har	 att	 göra	 med	
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varumärkesuppbyggnad.	 Allt	 fler	 företag	 strävar	 efter	 att	 självförverkliga	

företagets	image	genom	CSR	(Kotler	et	al.	2012).	

	
2.2.2.	Crisis	Management	(CM)	
Crisis	 Management	 (CM)	 handlar	 om	 att	 använda	 CSR	 som	 en	 strategi	 för	 att	

reducera	 de	 negativa	 effekter	 som	 följer	 vid	 en	 företagskris	 (Vanhamme	 &	

Grobben	2008).	CSR	upplevs	vara	ett	effektivt	verktyg	som	syftar	till	att	dämpa	

de	 negativa	 utfallen	 av	 en	 kris	 samt	 för	 att	motverka	 negativ	 publicitet	 (ibid).	

Vare	sig	anklagelserna	är	sanna	eller	ej,	kan	negativ	publicitet	skada	ett	företags	

produkter	och	även	påverka	kundernas	generella	uppfattning	av	 företaget.	Det	

kan	 i	 sin	 tur	 leda	 till	 försämrad	 försäljning	 och	 lägre	 vinst,	 framförallt	 om	

företaget	 misslyckas	 med	 att	 svara	 utifrån	 vad	 som	 förväntats	 av	 dem	 (ibid).	

Svårigheterna	 med	 att	 veta	 hur	 ett	 företag	 förväntas	 agera	 har	 att	 göra	 med	

bristen	på	kommunikation.	Som	 företag	är	det	viktigt	att	hitta	ett	effektivt	 sätt	

att	kommunicera	på,	för	att	således	motverka	negativ	publicitet.	Allt	fler	företag	

blir	av	den	anledningen	måna	om	att	använda	CSR	i	ett	 förebyggande	syfte,	 för	

att	 försvara	 sin	 legitimitet	 och	 bevara	 sitt	 rykte	 (ibid).	 Borglund	 et	 al.	 (2008)	

menar	 att	 CSR	 också	 visat	 sig	minska	 risken	 för	 förtroendeskandaler	 hos	 den	

högsta	 ledningen	 i	 företaget	 och	 därmed	 kommit	 att	 bli	 en	 av	 de	 viktigaste	

ledarskapsfrågorna	 en	 VD	 eller	 styrelseordförande	 kan	 ställas	 inför	 (ibid).	 Ett	

företag	med	lång	historia	inom	kommunikation	av	sitt	CSR-arbete	accepteras	vid	

ett	kristillfälle	bättre	av	 intressenter,	än	de	 företag	som	nyligen	 implementerat	

CSR	 i	 sin	 kommunikation.	 Dessa	 företag	 möts	 oftast	 av	 skepticism	 från	

konsumenter	(Borglund	et	al.	2008).		

	
2.3	Kritik	mot	CSR	
Borglund	 et	 al.	 (2008)	 presenterar	 kritik	 mot	 CSR	 och	 menar	 att	 CSR	 blir	 en	

trend	 som	 företag	 följer	 då	 de	 förväntas	 göra	 det,	 inte	 för	 att	 det	 förbättrar	

företagen.	 Det	 har	 en	 negativ	 effekt	 på	 företagen	 då	 det	 ger	 företaget	 högre	

kostnader	och	sänkt	lönsamhet.	CSR	ökar	också	regleringen	av	ekonomin,	vilket	

påverkar	 tillväxten,	 konkurrensen	 och	 välfärden	 på	 ett	 negativt	 sätt	 (ibid).	

Borglund	et	al.	(2008)	anser	att	företag	ska	fokusera	på	att	vinstmaximera	då	det	

är	det	största	bidraget	ett	 företag	kan	ge,	sett	 till	allmänhetens	bästa.	Det	enda	

sociala	 ansvaret	 som	 föreligger	 företaget	 är	 att	 maximera	 vinsten	 till	 sina	
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aktieägare	och	därmed	skapa	resurser	för	samhället,	vilket	är	ett	argument	som	

delas	bland	andra	CSR-kritiker	också	(Borglund	et	al.	2008).	Det	är	dock	viktigt	

att	påpeka	att	företag	fortfarande	måste	följa	de	lagar	och	etiska	regler	som	finns	

i	branschen	men	samtidigt	inte	avvika	från	uppgiften	om	att	vinstmaximera.	Det	

är	 inte	 som	 företagsuppgift	 att	 hålla	 nere	 lönerna,	 minska	 föroreningar	 eller	

anställa	 arbetslösa	 då	 det	 innebär	 att	 spendera	 någon	 annans	 pengar	 för	 ett	

allmänt	socialt	intresse	framför	företagsintresset	(ibid).	Med	anledning	av	detta	

har	 vi	 skatter,	 för	 att	 kunna	 ta	 det	 sociala	 ansvaret	 som	 det	 innebär.	

Företagsledare	 ska	 inte	 fungera	 som	 en	 samhällsföreträdare,	 utan	 det	 är	

politikernas	 uppgift	 och	 det	 är	 samtidigt	 odemokratiskt	 att	 inte	 arbeta	 för	

aktieägarnas	intresse	(Borglund	et	al.	2008).		
	

	Blowfield	 och	 Frynas	 (2005)	 menar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 ha	 ett	 kritiskt	

förhållningssätt	 gentemot	 CSR	 då	 begreppet	 innehåller	 begränsningar.	

Framförallt	blir	det	tydligt	när	ekonomier	med	olika	förutsättningar	ska	införliva	

CSR	med	sin	verksamhet	(ibid).	Länder	med	sämre	förutsättningar	kräver	extra	

uppmärksamhet	 samtidigt	 som	 lösningarna	 på	 problem	 i	 dessa	 länder	 ser	

annorlunda	 ut	 i	 jämförelse	 med	 hur	 det	 ser	 ut	 i	 mer	 berikade	 länder.	

Utvecklingen	 av	 CSR	 är	 komplex	 och	 för	 att	 förstå	 problemen	med	 CSR	måste	

företagen	 röra	 sig	 förbi	 problemen	 och	 istället	 fokusera	 på	 hur	 området	 CSR	

hjälper	 företag	 att	 utveckla	 och	 adressera	 problemen	 som	 de	 för	 med	 sig	

(Blowfield	&	Frynas	2005).	
		

Kritiken	mot	CSR	 tenderar	 enligt	Blowfield	och	Frynas	 (2005)	 vara	uppdelad	 i	

två	läger,	varav	den	ena	kan	betecknas	som	“CSR	är	dålig	kapitalism”	respektive	

”svag	CSR	är	dålig	utveckling”	(ibid).		
		

CSR	är	dålig	kapitalism	

”Det	finns	endast	ett	socialt	ansvar	för	företag:	att	använda	sina	resurser	och	delta	i	

aktiviteter	för	att	öka	sitt	resultat”	(Blowfield	&	Frynas	2005:505).		

		

Enligt	 Blowfield	 och	 Frynas	 (2005)	 är	 CSR	 i	 sig	 en	 missriktad	 princip	 då	 det	

driver	 sociala	 och	 miljömässiga	 mål	 som	 i	 slutändan	 kan	 skada	 aktieägarna.	

Skada	på	så	vis	genom	att	generera	 lägre	vinster.	Dessutom	saknas	kompetens	

inom	området	vilket	gör	det	problematiskt	när	det	kommer	 till	 att	 lösa	 sociala	
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problem.	Forskare	har	försökt	att	förena	vinstmaximerande	mål	med	sociala	mål	

genom	 att	mena	 att	 CSR	 kan	 leda	 till	 högre	 långsiktig	 lönsamhet	 (Blowfield	 &	

Frynas	2005).	
		

Svag	CSR	är	dålig	utveckling	

Förespråkare	av	”svag	CSR	är	dålig	utveckling”	menar	att	 företag	bör	ta	ansvar	

för	de	vidare	konsekvenserna	av	verksamheten	och	att	dagens	praktiska	CSR	är	

otillräcklig	 för	detta	ändamål	(Blowfield	&	Frynas	2005).	Det	efterfrågas	bättre	

planering	och	genomförande	av	sociala	program	inom	företagen.	Flera	författare	

hävdar	 att	 en	 statlig	 reglering	 bör	 införlivas	 för	 att	 uppnå	 social	 rättvisa	 i	

samhället	 (ibid).	 Staten	 bör	 övervaka	 företagen	 och	 se	 till	 så	 att	 de	 följer	 de	

sociala	program	som	efterfrågas.	Om	statlig	 inblandning	blev	aktuellt	tror	vissa	

forskare	 att	 företagens	 uppförandekoder	 skulle	 bli	 mer	 precisa	 och	 enhetliga,	

vilket	 skulle	 leda	 till	 färre	 överträdelser	 och	 ett	mer	korrekt	utförande	 av	CSR	

som	program.	Vidare	hävdar	andra	forskare	att	många	företag	tenderar	att	inta	

dogmatiska	positioner	 gällande	vad	 som	är	 rätt	 och	 fel	 (ibid).	Utöver	det	 finns	

oroligheter	 baserade	 på	 allt	 för	många	 icke	 ställda	 frågor,	 som	 kan	 ge	 CSR	 en	

orättvis	innebörd	(Blowfield	&	Frynas	2005).		

	
2.4	Corporate	Social	Performance	(CSP)	
Likt	 CSR	 finns	 det	 ingen	 homogen	 definition	 av	 begreppet	 Corporate	 Social	

Performance	(CSP),	en	mängd	olika	forskare	och	tolkningar	bidrar	till	begreppets	

innebörd	 (Wood	1991a).	Clarkson	 (1995)	bidrar	med	sin	definition	och	menar	

att	 CSP	 kan	 förklaras	 genom	 ett	 ramverk	 baserat	 på	 hur	 ett	 företag	 hanterar	

relationen	med	 sina	 intressenter.	Detta	 kan	 kopplas	 till	 hanteringen	 av	 sociala	

problem,	 vilket	 i	 sin	 tur	 är	 ett	 begrepp	 som	är	 svårdefinierat.	 Clarkson	 (1995)	

presenterar	en	definition	av	CSP:	
		

”Corporate	Social	Performance	syftar	till	den	överliggande	oron	kring	hur	ett	företags	

agerande	kan	påverka	samhället.	Denna	oro	är	relaterad	till	direkta	utfall	eller	resultat,	

inte	bara	genom	politik	och	intentioner,	utan	det	finns	även	implikationer	som	tyder	på	

att	resultatet	ska	utvärderas,	inte	bara	beskrivas”	(Clarkson	1995:102).		
		

Enligt	 Turban	 och	 Greening	 (1997)	 lockas	 människor	 till	 organisationer	 med	

värderingar	 och	 normer	 som	 är	 betydelsefulla	 för	 dem.	 CSP	 signalerar	 vilka	
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värden	och	normer	som	anses	viktiga	för	företaget,	vilket	troligen	påverkar	den	

sökandes	 uppfattning	 om	 organisationen	 i	 stort.	 Det	 fungerar	 därmed	 som	 ett	

instrument	 för	arbetsgivare	att	attrahera	nya	arbetstagare	(Turban	&	Greening	

1997).	 CSP	 kan	 också	 beskrivas	 som	 utfallet	 eller	 resultatet	 av	 de	 sociala	

handlingarna	 och	 är	 ett	 övergripande	 koncept	 som	 inkluderar	 ansvar,	 respons	

och	politik	samt	åtgärder	(De	Bakker	et	al.	2005).	
		

Enligt	Brower	och	Mahajan	(2013)	visar	tidigare	forskning	att	CSP	har	ett	stort	

inflytande	på	 flera	 immateriella	marknadsföringstillgångar	hos	ett	 företag.	Mer	

specifikt	 kan	 ett	 företags	 CSP	 leda	 till	 bland	 annat	 högre	 kundtillfredsställelse	

och	 förbättrade	 företags-utvärderingar	 (ibid).	 Detta	 i	 sin	 tur	 öppnar	 upp	 för	

förbättrade	attityder	och	utvärderingar	kring	produkten	eller	 tjänsten	 i	 sig.	Ett	

starkt	CSP-program	kan	också,	i	somliga	fall,	bidra	till	att	konkurrensen	stärks	då	

verktyget	går	att	nyttja	som	ett	sätt	att	differentiera	sig	på	marknaden	(ibid).	På	

lång	 sikt	 tror	 forskare	 att	 CSP	understödjer	 lojalitet	 hos	kunder	 samtidigt	 som	

det	kan	 leda	 till	 förbättrad	 finansiell	utveckling	(Brower	&	Mahajan	2013).	The	

Economist	(2008)	skriver	att	75	%	av	de	med	ledande	företagsposition	upplever	

att	 deras	 verksamhet	 skulle	 gynnas	 av	 att	 integrera	 CSP	 i	 strategiska	 beslut.	

Trots	 detta	 menar	 Brower	 och	 Mahajan	 (2013),	 att	 många	 ledare	 saknar	 en	

genomarbetad	 plan	 för	 att	 närma	 sig	 CSP	 och	 samtidigt	 leverera	 önskade	

resultat.		
		

Skillnaden	 mellan	 CSR	 och	 CSP	 är	 termerna	 “responsibility”	 respektive	

“performance”	som	innefattar	olika	betydelser.	Termen	performance	i	begreppet	

CSP	 talar	 för	 handlingar	 och	 resultat	 och	 inte	 för	 interaktion	 och	 integration	

(Wood	1991b).	CSP	förlikas	vanligen	med	resultatet	av	de	CSR-strategier	som	ett	

företag	väljer	att	använda	sig	av.	CSR	bygger	på	principer	om	socialt	ansvar,	vilka	

är	 inramade	 på	 institutionella,	 organisatoriska	 och	 individuella	 nivåer	 (ibid).	

Dessa	principer	går	att	återspegla	i	de	aktiviteter	som	ett	företag	engagerar	sig	i,	

med	hänsyn	till	samhällsansvar.	Hur	företaget	väljer	att	använda	strategierna	går	

att	återspegla	i	deras	CSP,	som	framställs	genom	sociala	konsekvenser,	program	

och	 policyer	 (Wood	 1991b).	 Sammanfattningsvis	 skulle	 CSP	 kunna	 liknas	med	

den	praktiska	delen	av	CSR,	det	vill	säga	företagets	strategiska	handlingar.			
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3.	Metod	
Detta	avsnitt	avser	att	förklara	hur	studien	gått	tillväga	metodiskt.	Kapitlet	inleds	

med	 en	 beskrivning	 av	 val	 av	metod	med	 hänsyn	 till	 studiens	 problem,	 syfte	 och	

frågeställningar.	 Avsnittet	 redogör	 även	 för	 urvalsprocessen	 av	 företag	 och	

respondenter	 samt	 redovisar	 studiens	 trovärdighet	 och	 äkthet.	 Kapitlet	 avslutas	

med	de	etiska	principer	som	studien	beaktat.		
	

		

	

	

	

	

	

	
3.1	Val	av	metod	
Valet	 av	metod	 bestämdes	 utifrån	 en	 rad	 faktorer	 kopplade	 till	 studiens	 syfte.	

Bryman	och	Bell	 (2013)	 förklarar	 att	 en	deduktiv	 forskningsansats	 innebär	att	

teorier	 och	 metoder	 står	 som	 utgångspunkt	 för	 studien	 medan	 syftet	 med	 en	

induktiv	 forskningsprocess	 är	 att	 söka	 nya	 teorier	 (ibid).	 Denna	 studie	

tillämpades	genom	en	deduktiv	forskningsansats.	En	kvalitativ	studie	avser	inte	

att	 generalisera	 resultatet,	 likt	 en	 kvantitativ	 studie,	 utan	 främst	 skapa	 en	

djupare	 förståelse	 kring	 ämnesområdet	 (Lindblad	 1998),	 vilket	 denna	 studie	

syftar	till.	Ekström	och	Larsson	(2010)	menar	att	en	kvalitativ	studie	passar	bäst	

som	val	av	metod	för	att	skapa	förståelse	för	komplicerade	fenomen	samt	för	de	

variationer	 och	 avvikelser	 som	 kan	 finnas	 i	 dessa	 fenomen	 (ibid).	 CSR	 är	 ett	

exempel	på	sådant	fenomen.		
		

Studien	 är	 en	 kvalitativ	 fallstudie	 och	 som	 Denscombe	 (2016)	 förklarar	 så	

fokuserar	en	fallstudie	på	ett	särskilt	 fenomen	med	avsikt	om	att	tillhandahålla	

en	djup	redogörelse	för	processer,	händelser	och	förhållanden	inom	ett	specifikt	

fall	 (ibid).	 Denscombe	 (2016)	 menar	 att	 det	 främsta	 kännetecknet	 för	 en	

fallstudie	är	att	studien	vanligtvis	enbart	riktar	in	sig	på	en	undersökningsenhet	

(ibid).	På	grund	av	att	ett	visst	fall	undersöks	på	djupet	bidrar	det	med	värdefulla	
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och	unika	insikter	om	ämnet	(Denscombe	2016).	Fallstudier	som	metod	föredras	

för	 att	 besvara	 frågor	 som	 “hur”	 och	 “varför”	 (Yin	 2007).	 Då	 studiens	

syftesformulering	 vill	 besvara	 hur	 ett	 företag	 inom	 en	 kontroversiell	 industri	

tillämpar	 CSR,	 anses	 studien	 uppfylla	 de	 kriterier	 som	 definieras	 för	 en	

fallstudie.			

	
3.2		Bransch-	och	företagsurval		
Allt	 spel	 i	 Sverige	 idag,	 kontrolleras	 av	 den	 svenska	 staten	 i	 form	 av	 ett	

spelmonopol	 som	 utgörs	 av	 tre	 aktörer;	 Svenska	 Spel,	 ATG	 och	 folkrörelserna	

(Hettne	 2012).	 Det	 vinstdrivande	 näringslivet	 är	 utestängt	 från	 den	 svenska	

spelmarknaden	 bland	 annat	 för	 att	 skydda	 konsumenter	 och	 förhindra	

skadeverkningar	(ibid).	Trots	att	den	svenska	spelmarknaden	idag	är	reglerad	i	

form	av	ett	spelmonopol	sker	nästan	60	procent	av	allt	spel	hos	spelbolag	som	

saknar	licenser	i	Sverige	(Dagens	industri	2017).	Många	är	enade	om	att	dagens	

statliga	 modell	 över	 spelbranschen	 inte	 fungerar,	 vilket	 också	 resulterat	 i	 en	

utredning	som	 föreslår	en	ny	spelreglering	med	 licenssystem	(ibid).	Målet	 från	

regeringens	 håll	 är	 att	 öka	 konsumentskyddet	 och	 höja	 säkerheten.	 Genom	att	

öppna	upp	marknaden	så	hoppas	regeringen	på	att	så	många	som	möjligt	söker	

licenser	om	att	få	bedriva	spel	i	Sverige	(Dagens	industri	2017).	Därigenom	kan	

de	kontrollera	och	styra	spelmarknaden	ur	ett	konsumentskyddande	perspektiv	

(ibid).	På	grund	av	industrins	aktualitet	är	spelbranschen	intressant	att	studera	

framför	 övriga	 kontroversiella	 industrier.	 Enligt	 Svenska	 Spels	 senaste	

årsredovisning	uppgår	deras	marknadsandel	till	42	procent	(Svenska	Spel	2015),	

vilket	 i	 förhållande	 till	 de	 övriga	 aktörerna	 inom	 spelbranschen,	 gör	 dem	 till	

marknadsledare.	 Svenska	 Spel	 är	 på	 grund	 av	 deras	 dominerande	 position	

intressanta	att	studera	som	företag	inom	den	valda	industrin.			

	
3.3	Kvalitativa	intervjuer	
Valet	 av	metod	utgörs	 av	kvalitativa	 intervjuer	med	 respondenter	 lämpliga	 för	

studiens	 syfte.	 De	 kvalitativa	 intervjuerna	 utfördes	 genom	 en	 telefonintervju	

samt	två	semistrukturerade	intervjuer	med	respondenternas	fysiska	närvaro.		
		

För	att	 tillåtas	 få	en	djupare	 inblick	 i	hur	Svenska	Spel	arbetar	 för	att	 förmedla	

sitt	CSR	till	konsumenter	och	anställda	valdes	kvalitativa	 intervjuer	som	metod	
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för	empiriinsamling.	Trost	(2010)	menar	att	det	krävs	intervjuer	med	flera	olika	

respondenter	 för	att	 fånga	olika	 infallsvinklar	 (ibid).	Med	anledningen	av	detta	

genomfördes	 intervjuer	 med	 olika	 respondenter	 med	 koppling	 till	 CSR,	 som	

arbetar	med	 frågorna	 i	 teorin	och	 i	praktiken.	Målet	var	också	att	kunna	 förstå	

och	 förklara	 hur	 CSR	 används	 inom	 Svenska	 Spel	 utifrån	 olika	 perspektiv.	

Denscombe	(2016)	beskriver	att	metoden	kvalitativa	intervjuer	är	mest	lämplig	

för	 att	 ge	 djupgående	 och	 detaljerad	 data.	 Riskerna	 med	 att	 välja	 kvalitativa	

intervjuer	 är	 däremot	 att	 respondenterna	kan	 agera	 opålitligt	 och	 svara	på	 ett	

sätt	 som	de	 tror	 att	 intervjuaren	vill	 höra	 (ibid).	Metoden	valdes	utifrån	dessa	

premisser	och	ansågs	mest	lämplig	för	att	kunna	besvara	studiens	syfte.		
		

För	att	uppnå	bästa	möjliga	resultat	krävdes	 lämpliga	 intervjuguider,	se	bilagor	

7.1-7.3.	Dessa	intervjuguider	berörde	samma	teman	för	de	olika	respondenterna	

men	 var	 anpassade	 utefter	 kompetens	 och	 de	 områden	 som	 respondenterna	 i	

fråga	verkar	inom.	Trost	(2010)	förklarar	att	intervjuguider	ska	vara	utformade	

med	 relevanta	 punkter	 med	 koppling	 till	 ämnet,	 vilka	 skrivs	 ned	 i	 förväg	 och	

fungerar	 som	 en	 mall	 för	 diskussion	 (ibid).	 En	 intervjuguide	 kan	 bestå	 av	

tematiska-	 och	 uppföljande	 frågor	 (Esaiasson	 et	 al.	 2017),	 vilka	 tenderar	 att	

diskuteras	 i	obestämd	ordning	beroende	på	hur	 intervjun	fortgår	(Trost	2010).	

Intervjuguiderna	i	denna	studie	utformades	i	enlighet	med	riktlinjerna	ovan.		

	
3.3.1	Urval	av	respondenter	
Respondenterna	bestod	av	 tre	personer	med	olika	kopplingar	 till	 Svenska	Spel	

och	 fungerade	 som	 nyckelpersoner	 med	 anknytning	 till	 studiens	 syfte.	

Urvalsprocessen	 baserades	 på	 vilka	 personer	 som	 ansågs	 vara	 intressanta	 för	

studieobjektet	 och	 Ekström	 och	 Larsson	 (2010)	 menar	 att	 ett	 sådant	 urval	

således	inte	är	av	slumpmässig	karaktär	(ibid).	Denscombe	(2016)	förklarar	att	

ett	 icke-sannolikhetsurval	 bygger	 på	 att	 respondenterna	 handplockas	 i	 en	

subjektiv	urvalsprocess	utefter	 sin	 relevans	 för	 studien	och	dess	privilegierade	

kunskaper	 inom	ämnet	 (ibid).	 Vidare	menar	Denscombe	 (2016)	 att	 syftet	med	

att	 välja	 en	 subjektiv	 urvalsprocess	 är	 att	 skapa	 ett	 så	 kallat	 explorativt	 urval.	

Med	det	menas	 att	 få	 bästa	möjliga	 information	 genom	att	 välja	 de	människor	

med	 störst	 expertis	 och	 erfarenhet	 kring	 ämnet	 för	 att	 generera	 kvalitativ	
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information	 för	 studien	 (Denscombe	 2016).	 De	 tre	 respondenterna	 valdes	

utifrån	dessa	premisser.	
		

Då	syftet	var	att	få	en	djupgående	insyn	i	hur	Svenska	Spel	arbetar	med	CSR	var	

det	 viktigt	 att	 hitta	 personer	 med	 stark	 anknytning	 till	 området.	 Urvalet	 till	

studien	och	 intervjuerna	var	av	 strategisk	karaktär	och	Esaiasson	et	al.	 (2017)	

menar	 att	 det	 innebär	 att	 välja	 personer	 med	 uppmärksammade	 kvaliteter	

rörande	 studieobjektet	 (ibid).	 Respondenterna	 valdes	 utefter	 deras	 befattning	

alternativt	 koppling	 till	 Svenska	 Spel	 med	 förhoppning	 om	 att	 bidra	 med	

värdefull	data	kring	ämnet.		
		

Både	 Zenita	 Strandänger,	 CSR-	 och	 hållbarhetschef	 på	 Svenska	 Spel	 och	 Peter	

Sundqvist,	 Responsible	 Gaming	 Manager	 på	 Casino	 Cosmopol	 ansågs	 vara	

representativa	på	grund	av	deras	titlar.	Respondenterna	uppmärksammades	via	

Svenska	 Spel	 och	 Casino	 Cosmopols	 hemsidor	 och	 kontaktades	 via	 mail.	 Sara	

Andersson,	kassachef	på	en	ICA	Kvantum-butik	i	Stockholmsområdet,	valdes	likt	

övriga	 respondenter	 genom	 en	 subjektiv	 urvalsprocess	 på	 grund	 av	 hennes	

befattning	 och	 relevans	 för	 studien.	 Respondenten	 ville	 vara	 anonym	 och	

benämns	därför	 i	studien	som	Sara	Andersson.	Respondenten	valdes	genom	en	

subjektiv	urvalsprocess	men	även	genom	det	urval	som	Bryman	och	Bell	(2013)	

benämner	som	bekvämlighetsurval,	vilket	innebär	att	välja	de	personer	som	vid	

tillfället	finns	i	forskarnas	omgivning	(ibid).			

	
Tabell	3.1	-	Studiens	respondenter.	
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3.4	Tillvägagångssätt	

3.4.1	Telefonintervju	
Intervjun	 med	 Zenita	 Strandänger,	 CSR-	 och	 hållbarhetschef	 på	 Svenska	 Spel,	

utfördes	 i	 form	 av	 en	 telefonintervju.	 Möjligheterna	 till	 en	 fysisk	 intervju	 var	

begränsade	då	respondenten	befann	sig	på	annan	ort	vid	intervjutillfället.	Trost	

(2012)	 tydliggör	 att	 telefonintervjuer	 vanligen	 är	mer	 strukturerade	 än	 övriga	

intervjuer	då	det	är	svårare	att	få	ett	djupare	perspektiv	när	intervjun	utförs	på	

distans	 via	 telefon.	 Det	 innebär	 att	 graden	 av	 struktur	 är	 varierande	 även	 om	

intervjun	är	menad	att	vara	semistrukturerad	(Trost	2012).	Att	utföra	intervjun	

via	 telefon	 är	 även	 tidsbesparande	 och	 ekonomiskt	 fördelaktigt,	 menar	 Trost	

(2010)	och	vidare	en	förklaring	till	valet	av	intervjuform	med	Strandänger.		
		

Intervjun	 utspelade	 sig	 i	 en	 lugn	 miljö	 utan	 störande	 moment.	 Respondenten	

uppfattades	 som	 bekväm	 och	 svarade	 utförligt	 på	 samtliga	 frågor	 med	 viss	

fundering	 emellanåt,	 vilket	 bidrog	 till	 tystnad	 stundtals.	 Tystnaden	 kan	 ha	

påverkats	till	viss	del	av	att	intervjun	gjordes	via	telefon,	där	tidsfördröjning	kan	

uppstå	men	också	att	 respondenten	 tog	 sig	 tid	 till	 att	 reflektera	över	 frågorna.	

Stämningen	 under	 intervjun	 var	 lugn	 och	 avslappnad.	 Innan	 intervjun	 gav	

respondenten	 sitt	 samtycke	 till	 att	 samtalet	 spelades	 in.	 Efter	 intervjun	

påbörjades	 transkribering	 och	 kodning	 för	 hågkomst	 och	 underlättande	 av	

kommande	analysarbete.		

	
3.4.2	Semistrukturerade	intervjuer	
Intervjuerna	 som	 genomfördes	 med	 Peter	 Sundqvist,	 Responsible	 Gaming	

Manager	 på	 Casino	 Cosmopol	 och	 Sara	 Andersson,	 kassachef	 på	 ICA	Kvantum,	

var	av	semistrukturerad	struktur.	Detta	 för	att	ge	utrymme	 till	diskussion,	 ifall	

oväntade	 och	 intressanta	 ämnen	 uppstod.	 På	 grund	 av	 att	 frågorna	 var	 öppna	

innebar	det	frihet	till	att	ställa	följdfrågor	samt	möjlighet	för	respondenterna	att	

vidareutveckla	 sina	 svar.	 Trost	 (2010)	 menar	 att	 om	 frågorna	 är	 fullständigt	

bestämda	 i	 förväg	 finns	 en	 risk	 att	 viktig	 information	 går	 förlorad	 och	 det	

komplicerar	en	djupare	förståelse,	om	följdfrågor	inte	är	tillåtet	(ibid).		
		

Intervjun	 med	 Sundqvist,	 ägde	 rum	 en	 förmiddag	 i	 en	 av	 Casino	 Cosmopols	

konferensrum	 i	 Stockholm.	 Platsen	 där	 intervjun	 utfördes	 var	 tyst	 och	 lugn,	

vilket	 innebar	att	 intervjun	 flöt	på	bra	utan	några	störningsmoment.	Att	utföra	
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intervjun	på	respondentens	arbetsplats	kan	enligt	Trost	(2010)	ses	som	positivt	

då	 det	 framkallar	 en	 känsla	 av	 trygghet	 samtidigt	 som	 det	 är	 bekvämt	 för	

respondenten	(ibid).	Under	tillfället	var	båda	intervjuarna	närvarande,	varav	den	

ena	 ansvarade	 för	 att	 ställa	 frågor	 och	 den	 andra	 fokuserade	 på	 att	 anteckna	

viktiga	 detaljer.	 Intervjuarna	 utgick	 från	 ett	 intervjuschema	 med	 olika	 teman	

som	Sundqvist,	vid	ett	 tidigare	 tillfälle	 fått	 ta	del	av.	 Intervjun	spelades	 in	med	

respondentens	samtycke	och	återföljdes	av	transkribering	och	kodningsprocess,	

direkt	efter	avslutad	intervjuprocess.		
		

Intervjun	med	Andersson	ägde	rum	på	ett	café	 i	närliggande	område	kring	 ICA	

Kvantum-butiken	 där	 respondenten	 arbetar.	 Med	 respondentens	 medgivande	

spelades	 intervjun	 in.	 Intervjun	 beaktade	 olika	 teman	utefter	 en	 intervjuguide,	

vilka	respondenten	även	fått	ta	del	av	innan	intervjun	ägde	rum.	Trots	att	mötet	

inträffade	 på	 ett	 café,	 vars	 miljö	 kan	 uppfattas	 bullrig	 och	 störande,	 var	

stämningen	lugn	och	avslappnad.	Transkribering	av	materialet	påbörjades	direkt	

efter	avslutad	intervju	då	intrycken	fortfarande	var	nya	och	färska.		

	
3.5	Metodkritik	
Intervjun	med	Strandänger	genomfördes	via	telefon	då	det	geografiska	avståndet	

och	 tiden	 begränsade	 möjligheterna	 för	 en	 fysisk	 intervju.	 På	 grund	 av	

begränsade	finansiella	resurser	kunde	intervjun	inte	utföras	på	annan	ort.	Under	

intervjun	 uppstod	 det	 dålig	 mottagning,	 vilket	 försvårade	 kodningsprocessen	

och	transkriberingen.	Dock	var	dessa	delar	inte	avgörande	för	studiens	resultat	

och	det	insamlade	materialet	kunde	ändå	besvara	syftet.	
		

Bryman	 och	 Bell	 (2013)	 menar	 att	 chansen	 för	 spontana	 svar	 minskar	 då	

respondenterna	 i	 förväg	 fått	 ta	del	de	 teman	som	 intervjun	kommer	att	beröra	

(ibid).	 En	 studie	 som	 är	 av	 informativ-	 och	 deskriptiv	 karaktär	 kräver	 inte	

spontana	svar	i	samma	mån	som	en	studie	vilken	baseras	på	attityder	eller	är	av	

komparativ	karaktär	(Bryman	&	Bell	2013).	Alla	respondenter	 fick	ta	del	av	de	

teman	 som	 intervjun	 skulle	 beröra	 innan	 samtalet	 ägde	 rum	 på	 grund	 av	

ovannämnda	 förklaringar.	 I	 intervjun	med	 Strandänger	 delgavs	 en	 stor	mängd	

siffror	 vilket	 kan	 ha	 varit	 en	 faktor	 av	 att	 hon	 kunnat	 förbereda	 sig	 innan	
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intervjun	 ägde	 rum,	 då	 hon	 visste	 vilka	 teman	 som	 skulle	 beaktas.	 Något	 som	

också	berikade	studien.		
		

Trost	(2010)	menar	att	det	finns	nackdelar	med	att	befinna	sig	på	respondentens	

arbetsplats	 under	 intervjun,	 då	 risken	 för	 att	 bli	 störd	 eller	 avbruten	 är	 stor	

(ibid).	 Intervjun	 med	 Sundqvist	 ägde	 rum	 i	 Casino	 Cosmopols	 lokaler	 i	

Stockholm,	 på	 respondentens	 arbetsplats.	 Inte	 ett	 enda	 störningsmoment	

uppstod	 under	 intervjun,	 vilket	 kan	 ha	 berott	 på	 att	 intervjun	 ägde	 rum	 flera	

timmar	innan	Sundqvists	arbetspass	vanligtvis	brukar	börja.			
		

3.6	Trovärdighet	och	äkthet	
Bryman	och	Bell	(2013)	förklarar	att	det	finns	olika	typer	av	mätinstrument	att	

använda	 sig	 av	 inom	 kvalitativ	 och	 kvantitativ	 forskning.	 Diskussionen	 kring	

vilka	begrepp	som	är	mest	relevanta	pågår	än	idag	(ibid).	Det	är	mindre	vanligt	

att	 inom	 kvalitativ	 forskning	 använda	 begrepp	 som	 validitet	 och	 reliabilitet	

(Ahrne	&	Svensson	2015)	utan	istället	beaktas	vanligen	begreppen	trovärdighet	

och	äkthet	vid	bedömning	av	kvalitativa	studier	(Bryman	&	Bell	2013).	I	denna	

studie	 kommer	 begreppen	 trovärdighet	 och	 äkthet	 att	 användas	 som	

mätinstrument.			

	
3.6.1.	Trovärdighet	
Pålitlighet	 är	 ett	 trovärdighetsbegrepp	 och	 innebär	 huruvida	 resultatet	 från	

undersökningen	 skulle	 bli	 detsamma	 vid	 ett	 senare	 undersökningstillfälle	

(Bryman	 &	 Bell	 2013).	 I	 kvalitativ	 forskning	 är	 det	 svårt	 att	 återupprepa	 en	

undersökning	 av	 den	 orsaken	 att	 det	 är	 omöjligt	 att	 efterbilda	 ett	 socialt	

sammanhang	 (ibid).	 Pålitligheten	 stärktes	 däremot	 genom	 att	 författarna	

noggrant	 beskrev	 tillvägagångssättet	 för	 insamling	 av	 data	 och	 vad	 det	

genererade	 i	 samt	 att	 en	 tydlig	 intervjuguide	 användes.	 Detta	 skulle	 vid	 ett	

försök	 till	 återupprepning	 av	 studien	 innebära	 att	 samma	 frågor	 och	 teman	

skulle	beröras,	vilket	ökar	sannolikheten	för	liknande	svar.		
		

För	att	en	studie	ska	anses	konfirmerad	krävs	det	att	författarna	handlar	i	god	tro	

och	är	objektiva	 i	 utförande	och	 slutsats	 (Bryman	&	Bell	 2013).	 Studien	 skulle	

kunna	 anses	 till	 viss	 del	 påverkad,	 då	 frågorna	 var	 utformade	 utefter	
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intresseområde.	Konfirmeringen	ökade	dock	av	att	intervjuarna	undvek	att	läsa	

på	om	företagens	CSR-program	innan	intervjuerna	ägde	rum,	 i	syfte	att	minska	

subjektivitet.	 Genom	 teorier	 och	 modeller	 stärktes	 synen	 på	 fenomenet	 och	

värderingarna	påverkade	inte	studiens	resultat.	

	

3.6.2	Äkthet	
För	 att	 en	 studie	 ska	 uppfylla	 kriteriet	 om	 rättvis	 bild	 krävs	 det	 att	 under-

sökningen	 beaktar	 alla	 intressenters	 åsikter	 och	 värderingar	 inom	 studien	

(Bryman	&	Bell	2013).	Då	intervjuerna	utfördes	endast	med	respondenter	med	

chefspositioner	 kan	 studien	 inte	 representera	 alla	 intressenters	 åsikter	 kring	

ämnet.	Trots	detta	har	respondenterna	bidragit	med	en	övergripande	bild,	då	de	

verkar	 inom	 olika	 områden	 men	 har	 ändå	 liknande	 åsikter	 kring	 det	 studien	

berör.		

	
3.7	Etiska	principer	
I	arbetet	med	en	studie	kan	det	uppstå	tillfällen	då	forskarna	måste	beakta	vissa	

etiska	 aspekter.	 Vanligtvis	 brukar	 det	 beröra	 anonymitet,	 konfidentialitet,	

frivillighet	och	integritet	för	de	personer	som	medverkar.	Vid	en	studie	är	det	av	

vikt	 att	 vara	 medveten	 om	 de	 etiska	 principer	 som	 är	 aktuella	 inom	

forskningsområdet.	 Genom	 en	 medvetenhet	 om	 dessa	 etiska	 principer	 kan	

välgrundade	beslut	tas	under	arbetets	gång	(Bryman	&	Bell	2013).		
		

Vanligtvis	 brukar	 diskussionen	 om	 etiska	 principer	 kretsa	 kring	 fyra	 stycken	

principer	(Bryman	&	Bell	2013).		
		

	

	

	

	

	

	

	

Tabell	3.2	-	Etiska	principer	(Bryman	&	Bell	2013).	
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Studien	beaktar	principen	1)	Om	det	 uppstår	någon	 skada	 för	 deltagarnas	del,	

vilket	 rör	 områden	 som	 anonymitet	 och	 konfidentialitet.	 Innan	 intervjun	med	

Andersson,	 informerades	 respondenten	om	hur	 informationen	 skulle	 användas	

samt	vilka	som	skulle	kunna	få	 tillgång	till	studien	 i	efterhand.	 I	och	med	detta	

valde	respondenten	att	vara	anonym.	Detta	innebar	att	en	pseudonym	användes	

istället	för	respondentens	riktiga	namn	och	butiken	benämndes	endast	som	ICA	

Kvantum	och	orten	butiken	ligger	i	benämns	inte.	Studien	beaktar	även	princip	

2)	 Om	 det	 förekommer	 brist	 på	 samtycke.	 Genom	 att	 respondenterna	 fick	

godkänna	 att	 intervjun	 spelades	 in	 visade	 de	 sitt	 samtycke	 och	 informations-

insamlingen	kunde	göras	etiskt	korrekt.		
		

Principerna	3)	Om	studien	 inkräktar	på	privatlivet	och	4)	Om	det	 förekommer	

någon	 form	 av	 bedrägeri,	 falska	 förespeglingar	 eller	 undanhållande	 av	

information,	 fanns	 i	 åtanke	 under	 studiens	 utförande	 trots	 att	 studien	 inte	

berörde	dessa	områden.	Då	studien	endast	beaktade	respondenternas	arbetsliv	

och	företagsposition,	 inkräktades	aldrig	respondenternas	privatliv.	På	grund	av	

att	 studien	 är	 av	 informativ	 och	 deskriptiv	 karaktär,	 fanns	 inga	 motiv	 till	

bedrägeri,	att	undanhålla	information	eller	ge	falska	förespeglingar.	
		

	 	



	 29	

4.	Empiri	och	analys	
I	 empiri-	 och	 analysavsnittet	 presenteras	 först	 en	 empirisk	 bakgrund	 för	 att	 ge	

läsaren	en	övergripande	bild	av	studiet.	 I	detta	kapitel	presenteras	det	relevanta,	

insamlade	 materialet	 från	 de	 kvalitativa	 intervjuerna	 samt	 kopplingar	 till	

befintliga	 teorier	 och	modeller	 från	 teoriavsnittet.	 Kapitlet	 är	 indelat	 i	 relevanta	

teman	 inom	 studiet	 och	 ligger	 till	 grund	 för	 nästkommande	 avsnitt	 slutsats	 och	

diskussion.		
		

	

	

	

	

	

	

	

4.1	Empirisk	bakgrund	

4.1.1	Det	svenska	spelmonopolet	
Hettne	(2012)	skriver	i	sin	rapport	för	Riksrevisionen,	att	Sverige	som	medlems-

stat	 i	 EU	 har	 rätt	 att	 bevilja	 ensamrätt	 till	 statliga	 bolag	 att	 anordna	 spel	 om	

pengar	 under	 statlig	 tillsyn	 (ibid).	 Kontrollen	 över	 verksamheten,	 i	 en	 sådan	

organisation,	 sker	 lättare	 än	 hos	 en	 privat	 aktör	 med	 vinstintresse	 (Hettne	

2012).	Den	 statliga	kontrollen	och	 tillsynen	kan	 säkerställa	 att	 konsumenterna	

bättre	skyddas	mot	eventuella	spelproblem	(ibid).		
		

Kasinolagen	 (1999:355)	 och	 Lotterilagen	 (1994:1000)	 utgör	 ramen	 för	 den	

svenska	 spelregleringen.	Alla	 lotterier	 i	 Sverige	kräver	 tillstånd	under	offentlig	

kontroll.	 Detta	 för	 att	 skydda	 konsumenter,	 förhindra	 kriminalitet,	 styra	

överskottet	 och	 motverka	 sociala	 och	 ekonomiska	 skadeverkningar	 (Hettne	

2012).	Tre	aktörer	på	den	svenska	spelmarknaden	besitter	detta	tillstånd;	staten	

som	 äger	 Svenska	 Spel,	 hästsporten	 som	 äger	 ATG	 och	 folkrörelserna.	

Näringslivet	är	i	den	mån	staten	kan	reglera,	utestängt	från	spelmarknaden.	Att	

bedriva	lotterier	är	illegalt	om	det	görs	utan	tillstånd	(ibid).		
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Svenska	Spel	har	kritiserats	för	att	bygga	sin	verksamhet	på	andra	syften	än	vad	

som	 betonas	 i	 lotterilagens	 förarbete	 (Hettne	 2012).	 Det	 som	 hävdats	 är	 att	

Svenska	 Spel	 i	 syfte	 att	 förvärva	 intäkter	 för	 svenska	 statens	 räkning,	

uppmuntrat	konsumenter	 till	att	delta	 i	olika	 typer	av	spel.	Detta	är	något	som	

gör	att	Sverige	inte	kan	åberopa	konsumenthänsyn	som	ett	sätt	att	upprätthålla	

monopol,	vilket	är	syftet	med	en	spelreglering	(ibid).		

	
4.1.2	Svenska	Spel	AB	
Svenska	staten	äger	aktiebolaget	Svenska	Spel	AB.	Bolaget	bedrivs	utifrån	svensk	

lagstiftning,	statens	ägarpolicy	samt	övriga	direktiv	och	riktlinjer	(Svenska	Spel	

2017).	 År	 1997	 bildades	 Svenska	 Spel	 efter	 en	 sammanslagning	 mellan	

Tipstjänst	och	Penninglotteriet.	Huvudkontoret	är	placerat	i	Visby	men	företaget	

har	 också	 kontor	 i	 nybyggda	 lokaler	 i	 Solna	 (ibid).	 Till	 Svenska	 Spel	 räknas	

produkter	 i	 kategorierna	 turspel,	 sportspel	 och	 kasino.	 Några	 välkända	

varumärken	 inom	 bolaget	 är	 bland	 annat	 Lotto,	 Triss,	 Stryktipset	 och	 Oddset.	

Affärsidén	grundar	sig	i	att	“erbjuda	ett	konkurrenskraftigt	utbud	av	spännande	

och	underhållande	spelupplevelser	på	ett	ansvarsfullt	och	säkert	sätt”	(Svenska	

Spel	2017).	Svenska	Spel	är	övertygade	om	att	genom	att	uppvisa	tillgänglighet,	

spelglädje	och	spelansvar	 så	ger	de	kunden	den	bästa	möjliga	 spelupplevelsen.	

”Spel	 ska	 vara	 till	 glädje	 för	 alla”	 lyder	 deras	 vision	 och	 pekar	 på	 att	 vinsten	 i	

slutändan	 går	 tillbaka	 till	 samhället	 (Svenska	 Spel	 2015).	 Svenska	 Spels	

hållbarhets-	 och	 CSR-arbete	 bedrivs	 på	 ett	 sätt	 som	 ska	 vara	 miljömässigt,	

ekonomiskt	 men	 framförallt	 socialt	 hållbart.	 Den	 del	 av	 Svenska	 Spels	

samhällsansvar	 som	 är	 viktigast	 är	 spelansvaret,	 se	 bild	 4.1.	 Områdena	 som	

Svenska	 Spel	 lägger	 störst	 fokus	 på	 efter	 spelansvaret	 är	 anti-korruption	 och	

affärsetik	(ibid).		
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Bild	 4.1	 Långsiktig	 hållbar	 utveckling	 för	 Svenska	 Spel.	 Bild	 tagen	 från	 Svenska	 Spels	

årsredovisning	2015	(Svenska	Spel	2015).	

		

Genom	en	statlig	kontroll	ska	konsumenterna	skyddas	mot	spelproblem	(Hettne	

2012).	Statistik	från	2015	visar	att	ca	0,4	%	av	Sveriges	befolkning,	mellan	16-84	

år,	 har	 spelproblem,	 alltifrån	 lättare	 beroende	 till	 missbruk	

(Folkhälsomyndigheten	 2016).	 Andelen	 0,4	%	motsvarade	 år	 2015	 ungefär	 31	

200	 personer.	 Spelproblem	 av	 olika	 grader	 har	 ökat	 med	 en	 tredjedel	 sedan	

2008/2009,	 från	 0,3	 %	 till	 0,4	 %	 (ibid),	 se	 tabell	 4.2.	 Ökningen	 av	 folk	 med	

spelproblem	 i	 Sverige,	 kräver	 att	 Svenska	 Spel	 som	 verksam	 aktör	 inom	

spelindustrin	tar	sitt	ansvar.	Hettne	(2012)	skriver	att	EU-rätten	ställer	generella	

krav	på	aktörer	 inom	det	 svenska	spelmonopolet,	dessa	 innefattar	bland	annat	

ett	 motiverat	 hänsynstagande	 till	 nödvändigt	 samhällsintresse	 (ibid).	 Ett	

överdrivet	 spelande,	kan	 leda	 till	 spelproblem	 för	konsumenten	och	resultera	 i	

ett	problem	för	samhället.		
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Tabell	4.2	-	Andel	i	procent	med	spelproblem	av	olika	grad	i	Sverige		

	
4.1.2.1	Casino	Cosmopol	
Casino	 Cosmopol	 är	 ett	 dotterbolag	 till	 Svenska	 Spel	 AB	 som	 har	 kasinon	 i	

Göteborg,	 Malmö,	 Stockholm	 och	 Sundsvall.	 Huvudkontoret	 är	 etablerat	 i	

Stockholm	och	bolaget	har	funnits	sedan	1999.	Vinsten	går,	liksom	Svenska	Spels	

vinst,	 till	 statskassan	 (Casino	 Cosmopol	 u.å).	 För	 att	 få	 spela	 på	 kasinona	 så	

måste	 spelaren	 vara	 20	 år	 fyllda	 samt	 kunna	 uppvisa	 legitimation,	 registreras	

och	 fotograferas.	 Kasinona	 är	 utrustade	 med	 de	 klassiska	 kasinospelen	 samt	

barer,	 underhållning	 och	 andra	 evenemang.	 Casino	 Cosmopol	 lyder	 under	

Kasinolagen	(1999:355)	och	Penningtvättslagen	(2009:92).	Lotteriinspektionen,		

en	tillsynsmyndighet,	finns	också	för	att	bidra	med	hjälp	kring	frågor	om	regler	

och	lagar	om	spel.	År	2010	fick	Casino	Cosmopol	hjälp	av	Finanspolisen	med	att	

utbilda	personalen	utifrån	de	nya	direktiven	som	lagen	om	penningtvätt	innebar	

(ibid).		

	
4.1.2.2	Playscan	
I	 samband	med	 att	 spelindustrin	 utvecklades	 och	 fick	 större	 plats	 i	 samhället,	

hamnade	 också	 fler	 människor	 i	 riskzonen	 för	 vad	 som	 kallas	 spelmissbruk	

(Männer	2015).	Svenska	Spels	uppdrag	från	staten	är	att	erbjuda	ett	ansvarsfullt	

spelande.	 Under	 år	 2015	 förstärktes	 arbetet	 med	 spelansvar	 (Svenska	 Spel	

2015)	 och	 företaget	 Playscan	 AB	 bildades	 som	 en	 förutsättning	 att	 förhindra	

spelproblematiken	 (Männer	2015).	Playscan	är	 ett	 verktyg,	 även	benämnt	 som	

Mina	Spelvanor,	åtkomligt	 för	alla	registrerade	kunder,	vars	 funktion	bygger	på	
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att	skydda	den	enskilda	konsumenten	i	sitt	spelande.	Det	är	ett	beteendeverktyg	

för	 spårning	 av	 spelarens	 aktivitet	 och	 erhåller	 också	 data	 om	 bland	 annat	

spelarnas	 ålder,	 kön	 och	 favoritspel	 och	 analyserar	 därifrån	 riskerna	 med	

kundens	 spelbeteende.	 Dessa	 riskfaktorer	 är	 till	 exempel	 om	 medlemmarna	

börjar	 spela	mer	 ofta	 och	 under	 längre	 stunder,	 höjer	 sina	 insatser	 eller	 jagar	

förluster.	 Playscan	 har	 nyligen	 utvecklat	 en	 ny	 funktion	 som	heter	 Sustainable	

Gambling	Management,	vilket	är	en	tilläggsservice	som	baseras	på	en	riskanalys	

där	rankning	utifrån	risk	görs	för	varje	enskild	spelare.	Riskfunktionen	bidrar	till	

att	göra	spelaren	mer	medveten	om	sitt	spelbeteende	(Männer	2015).		
		

4.2	CSR	och	kommunikation	

4.2.1	Svenska	spel		
Svenska	 Spels	 CSR-	 och	 hållbarhetschef,	 Zenita	 Strandänger,	 förklarar	 att	

Svenska	 Spels	 CSR	 inriktar	 sig	 på	 alla	 delar	 inom	hållbar	 utveckling,	 vilka	 hon	

förtydligar	är	de	sociala,	miljömässiga	och	ekonomiska	aspekterna.	Mer	konkret,	

inom	 dessa	 kategorier,	 lägger	 Svenska	 Spel	 fokus	 på	 jämställdhet,	 mänskliga	

rättigheter,	 affärsetik,	 arbetsvillkor	 samt	 stödjande	 av	 anti-korruption.	 Vidare	

berättar	 Strandänger	 att	 regeringen,	 tillsammans	med	 resten	 av	 världen,	 tagit	

del	av	Agenda	2030	vilket	innefattar	17	olika	globala	mål,	med	169	delområden,	

som	 företag	 från	 olika	 delar	 av	 världen	 är	 med	 och	 jobbar	 mot.	 Dessa	 olika	

områden	är	för	somliga	företag	mer	eller	mindre	viktiga,	beroende	på	vilken	typ	

av	 bransch	 det	 handlar	 om.	 Svenska	 Spel,	 som	 aktör	 inom	 spelindustrin,	

koncentrerar	 sig	 främst	 på	 spelansvaret	 och	 lägger	 mindre	 vikt	 vid	

miljöpåverkan	 då	 företaget	 tillhör	 tjänstesektorn.	 Enligt	 Regeringen	 (2017)	

syftar	de	 globala	målen	och	Agenda	2030	 till	 att	 bland	 annat	utrota	 fattigdom,	

förverkliga	 de	 mänskliga	 rättigheterna,	 uppnå	 jämställdhet	 och	 ta	 tillvara	 på	

världens	alla	naturresurser.		
		

“...	ni	har	säkert	läst	om	Agenda	2030	och	de	här	17	globala	målen...	något	som	det	

pratas	mycket	om	i	CSR-världen	i	dagsläget”	-	Zenita	Strandänger.	

		

Strandänger	 nämner	 även	 att	 CSR-arbetet	 utökats	 på	 Svenska	 Spel,	 från	 att	

enbart	fokusera	på	spelansvar	och	miljö,	till	att	företaget	valt	att	fokusera	på	alla	

områden	inom	CSR.	Det	är	framförallt	spelansvaret	som	utvecklats	i	och	med	de	
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skärpta	 kontrollerna,	 såsom	 obligatorisk	 registrering	 och	 18-årsgräns	 på	 spel.	

Utvecklingen	 har	 kostat	 Svenska	 Spel	 cirka	 880	miljoner	 kronor	 sammanlagt	 i	

förlorade	 intäkter.	 Strandänger	 menar	 att	 Svenska	 Spel	 inte	 ser	 det	 som	 en	

förlust	 utan	 snarare	 som	 en	 samhällsinvestering,	 som	 många	 privata	 företag	

aldrig	skulle	ta	del	av.	Med	anledning	av	att	Svenska	Spel	bedrivs	i	statlig	regi	och	

utan	vinstsyfte	ges	Svenska	Spel	“möjlighet	att	gå	beyond,	på	ett	helt	annat	sätt	

än	vad	du	kan	om	du	är	ett	privat	bolag,	det	har	vi	kunnat	göra	tack	vare	att	vi	

har	ett	monopol”	förklarar	Strandänger.		
		

Svenska	Spel	tillämpar	olika	webbaserade	verktyg	som	hjälpmedel	för	spelaren.	

Mina	spelvanor	är	ett	sådant	verktyg	och	innebär	att	kunden	ges	möjlighet	att	se	

över	 sin	 spelhistorik	 och	 erhålla	 tips	 och	 råd	 avseende	 sina	 spelvanor.	

Strandänger	menar	 att	många	 spelare	 saknar	 insikt	 om	hur	mycket	 pengar	 de	

spenderat	 eller	 förlorat,	 vilket	 då	 framgår	 i	 spelhistoriken.	 Utefter	 det	 väljer	

många	spelare	att	justera	sin	budget	då	spelhistoriken	blir	ett	facit	på	spelarens	

förluster	 och	 vinster.	 Om	 kunden	 utnyttjat	 verktyget	 Mina	 spelvanor	 samt	

uppvisar	 tendenser	 till	 spelmissbruk	 sänder	 Svenska	 Spel	 ut	 varningssignaler	

där	 kunden	 uppmanas	 se	 över	 sin	 budget	 eller	 göra	 ett	 så	 kallat	 självtest.	

Självtestet	 syftar	 till	 att	 upptäcka	 riskbeteenden	 hos	 Svenska	 Spels	 kunder.	

Strandänger	 nämner	 också	 att	 verktyget,	 Mina	 spelvanor	 som	 går	 under	 det	

riktiga	namnet	Playscan,	måste	godkännas	av	kunden	för	att	överhuvudtaget	gå	

att	användas.	Ett	annat	sätt	för	Svenska	Spel	att	hantera	sitt	spelansvar	är	genom	

att	 integrera	marknadsföring	av	spelansvar	med	själva	spelandet.	Genom	att	 ta	

reda	 på	 vilka	 sidor	 som	 är	 mest	 besökta	 kan	 Svenska	 Spel	 styra	 sin	

marknadsföring	så	fler	människor	kommer	i	kontakt	med	den.		
		

“Den	sida	som	har	flest	besökare	på	vår	sajt,	är	den	där	man	tittar	om	man	har	vunnit	

eller	inte,	där	har	vi	lagt	upp	hela	verktygslådan	med	spelansvaret.	Så	när	de	går	in	för	

att	titta	om	de	har	vunnit	eller	förlorat,	så	ligger	där	att	du	kan	göra	budget,	stänga	av	

dig	eller	göra	självtest	och	lite	sådär.	Så	det	är	ju	ett	sätt	att	nå	ut”-	Zenita	Strandänger	

		

Utöver	 Playscan	 har	 Svenska	 Spel	 en	 sajt	 som	 heter	 Spela	 Lagom.	 Syftet	 med	

sajten	 är	 att	 hjälpa	de	personer	 som	 riskerar	 att	 utveckla	 ett	 spelmissbruk.	 På	

hemsidan	finns	information	om	det	stöd	och	hjälp	Svenska	Spel	erbjuder	spelare	

med	missbrukartendenser.	Kommunikationsstrategin	 visar	 på	 att	 Svenska	 Spel	



	 35	

ingår	 i	 de	 75	 %	 av	 alla	 företag	 som	 kommunicerar	 sitt	 CSR	 på	 sin	 hemsida	

(Borglund	et	al.	2008).	Hemsidan	hänvisar	till	olika	självtester	som	går	att	nyttja	

via	 specifika	 appar	 samt	 förser	 spelaren	 med	 filmer	 om	 tips	 och	 råd	 kring	

ansvarsfullt	 spelande.	 Strandänger	 berättar	 även	 att	 de	 ibland	 kommunicerar	

spelansvaret	 genom	 större	 kampanjer,	 som	 exempelvis	 när	 de	 införde	

obligatorisk	 registrering	 och	 18-årsgräns	 på	 spel.	 En	 annan	 kommunikations-

kanal	Svenska	Spel	använder	sig	av	när	de	marknadsför	sitt	spelansvar	är	genom	

postala	 utskick	 i	 form	 av	 broschyrer	 med	 allmänna	 råd.	 Den	 sistnämnda	

informationstekniken	 påminner	 om	 den	 strategi	 som	 Morsing	 och	 Schultz	

(2006)	 kallar	 för	 The	 stakeholder	 information	 strategy.	 Strategin	 syftar	 till	 att	

objektivt	 informera	 kunden	 och	 förmedla	 budskap	 gällande	 företagets	 CSR-

arbete.		
		

Spelansvaret	ser	olika	ut	beroende	på	vilken	miljö	det	utspelar	sig	i.	Gemensamt	

för	alla	 som	arbetar	med	Svenska	Spels	produkter	och	 tjänster	är	att	de	måste	

genomgå	 en	 utbildning	 innan	 de	 får	 hantera	 dessa.	 Utbildningarna	 är	 bland	

annat	anpassade	för	ombud,	kasino,	restaurangägare,	sponsrade	idrottsförbund	

samt	 övriga	 intressenter.	 Som	 intressentmodellen	 lyfter	 fram	 är	 det	 viktigt	 att	

vårda	relationen	med	alla	sina	intressenter	i	och	med	att	företaget	är	beroende	

av	 dem	 (Borglund	 et	 al.	 2008).	 Då	 Svenska	 Spel	 utbildar	 all	 sin	 personal	 i	

spelansvar	påvisar	det	ett	omhändertagande	av	kunderna	genom	en	bra	upplevd	

service.	

	
4.2.2	Casino	Cosmopol	
Peter	Sundqvist,	Responsible	Gaming	Manager	på	Casino	Cosmopol,	förklarar	att	

spelansvarsutbildningen	 på	 Casino	 Cosmopol	 utöver	 webbutbildningen,	

innefattar	föreläsningar	om	spelansvar	och	avslutas	med	ett	obligatoriskt	test	för	

vederbörande.	Ett	godkänt	resultat	från	utbildningarna	krävs	för	att	personen	i	

fråga	ska	få	hantera	Svenska	Spels	produkter	och	tjänster.		
		

CSR-arbetet	 ser	annorlunda	ut	beroende	på	 institution	och	Sundqvist	 förklarar	

att	han	som	Responsible	Gaming	Manager	uteslutande	arbetar	med	spelansvar.	

Sundqvist	 arbetsuppgifter	 innefattar	 att	 utbilda	 Casino	 Cosmopols	 personal	 i	
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spelansvar,	hålla	samtal	med	gäster	och	 försöka	 fånga	upp	de	gäster	som	visar	

tendenser	till	ett	avvikande	beteende	på	kasinot.	De	Bakker	et	al.	(2005)	menar	

att	 CSP	 kan	 vara	 resultatet	 eller	 utfallet	 av	 de	 sociala	 handlingarna	 som	

inkluderar	 ansvar,	 respons	 och	 politik	 samt	 åtgärder,	 vilket	 motsvarar	 de	

åtgärder	 som	personalen	på	Casino	Cosmopol	 arbetar	med	 för	att	upprätthålla	

ett	spelansvar.	Sundqvist	menar	att	personalen	som	arbetar	på	golvet	 i	kasinot	

är	 Casino	 Cosmopols	 främsta	 verktyg	 för	 att	 nå	 gäster	 som	uppvisar	 ett	 osunt	

spelbeteende.	Sundqvist	främsta	arbetsuppgift	är	att	samtala	med	dessa	berörda	

gäster.	 Samtalen	 personalen	 håller	 med	 gästerna	 bygger	 på	 en	 tvåvägs-

kommunikation	likt	den	som	presenteras	i	The	stakeholder	involvement	strategy	

av	 Morsing	 och	 Schultz	 (2006),	 där	 företaget	 och	 intressenten	 skapar	 en	

ömsesidig	 förståelse	 för	 varandra.	 Det	 innebär	 även	 att	 båda	 parter	 kan	 vara	

med	 och	 påverka	 samt	 förändra	 hur	 spelansvaret	 tillämpas	 gentemot	

intressenten	i	fråga.		
		

“Vi	har	fem	olika	samtal,	de	är:	öppningssamtal,	samtal	20-24	år,	samtal	frekvent	gäst,	

spelansvarssamtal	och	uppföljande	samtal”	-	Peter	Sundqvist.	

		

Samtalen	är	indelade	i	kategorier	baserat	på	olika	faktorer	som	exempelvis	ålder,	

besöksfrekvens	 och	 grad	 av	 behov.	Öppningssamtalen	 vänder	 sig	 till	 de	 gäster	

som	är	återkommande	och	handlar	främst	om	att	personalen	försöker	lära	känna	

gästen	 i	 fråga.	 Initiativet	 bygger	 på	 att	 gästen	 ska	 känna	 sig	 sedd	 och	 få	

information	 om	 vad	 denne	 ska	 tänka	 på	 för	 att	 spelandet	 ska	 förbli	 ett	

nöje.	 	Samtal	 20-24	 år	 baseras	 på	 en	 utredning	 av	 Folkhälsomyndigheten	 från	

2010.	 Utredningen	 visade	 att	 dessa	 personer	 har	 lättare	 att	 utveckla	 ett	

spelberoende	 och	 menar	 att	 det	 främst	 är	 unga	 män	 som	 är	 den	 stora	

riskgruppen	 (Folkhälsomyndigheten	 2010).	 Samtal	 20-24	 år	 innefattar	 de	 som	

varit	på	kasinot	15	gånger	eller	fler	i	månaden	under	en	period	på	tre	månader.	

En	annan	samtalsform	är	samtal	frekvent	gäst	och	vänder	sig	 till	de	gäster	som	

besökt	 kasinot	 20	 gånger	 eller	 fler	 under	 en	 månads	 tid.	 Samtalens	 innehåll	

bygger	 på	 att	 informera	 gästen	 om	 riskerna	 med	 att	 spela	 för	 ofta	 samt	 ge	

information	om	stödlinje	och	spelberoendeföreningar,	om	det	visar	sig	att	gästen	

har	 spelproblem.	 Spelansvarssamtal	 handlar	 om	 att	 förebygga	 ett	 osunt	

förhållande	till	spel	och	försöka	påverka	de	som	behöver	söka	hjälp	och	ge	dem	
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stöd.	Målgruppen	är	de	gäster	 som	själva	 tar	kontakt	då	de	upplever	sig	vara	 i	

riskzon	 för	 att	 utveckla	 ett	 osunt	 spelbeteende.	 Slutligen	 arbetar	 Casino	

Cosmopol	med	 uppföljande	 samtal,	 vilket	 innebär	 samtal	med	 kunder	 som	 vill	

börja	spela	igen	efter	en	tids	avstängning.	
		

Förutom	 att	 samtala	 med	 gäster	 erbjuder	 Casino	 Cosmopol	 spelare	 att	 skriva	

frivilliga	 avtal.	 De	 frivilliga	 avtalen,	 är	 personliga	 och	 frivilliga	 i	 den	 mån	 att	

personalen	 inte	 kan	 tvinga	 en	 gäst	 att	 ingå	 ett	 sådant	 utan	 endast	 på	 ett	

empatiskt	sätt	uppmana	och	råda	personen	till	det,	se	bilaga	7.4.	Avtalen	innebär	

att	 personen	 frivilligt	 och	 under	 opåverkat	 tillstånd	 ger	 sitt	 medgivande	 till	

besöksförbud	 eller	 besöksrestriktion	 på	 Casino	 Cosmopol.	 Kunden	 väljer	 även	

under	hur	lång	period	avtalet	ska	gälla.	Att	hantera	gäster	som	vill	skriva	avtal	är	

något	 som	 personalen	 på	 Casino	 Cosmopol	 får	 lära	 sig	 under	 sin	 spelansvars-

utbildning.	 Sundqvist	 bekräftar	 det	 Strandänger	 uttrycker,	 att	 Svenska	 Spels	

största	fokus	av	alla	hållbarhetsfrågor	är	spelansvaret	och	menar	att	detsamma	

gäller	på	Casino	Cosmopol.		
		

“Det	som	är	viktigt	är	att	alla	prioriterar	spelansvaret	som	nummer	ett,	om	det	nu	är	så	

att	en	gäst	vill	skriva	ett	frivilligt	avtal	till	exempel,	då	är	det	bara	att	släppa	allt	man	har	

och	prioritera	det”	-	Peter	Sundqvist.	

		

Casino	 Cosmopols	 uppdrag	 från	 Svenska	 Spel	 är	 inte	 att	 behandla	 folk	 som	

tenderar	till	att	spela	för	mycket,	utan	snarare	att	fånga	upp	dessa	som	är	på	väg	

att	trilla	över	på	fel	sida	och	få	dem	att	inse	allvaret	med	situationen.	Sundqvist	

menar	 att	många	kunder	blir	 förvånade	över	 att	han,	med	personal,	 engagerar	

sig	 i	 gästerna	 och	 tar	 sig	 tid	 att	 informera	 om	 risker	 med	 att	 spela	 samt	 hur	

viktigt	det	är	att	ha	kontroll	över	spelandet.	
	

“Många	tror	säkert	att	vårt	enda	syfte	är	att	tjäna	pengar	och	blir	förvånade	när	det	visar	

sig	att	vi	gör	det	för	att	vi	vill	att	de	ska	må	bra	men	också	för	att	det	är	vårt	uppdrag	

från	Svenska	Spel”	-	Peter	Sundqvist.	

		

Information	 och	 rådgivning	 om	 frivilliga	 avtal,	 stödlinje	 eller	 spelberoende-

förening	 sker	 genom	 de	 samtal	 som	 tidigare	 nämnts.	 Det	 är	 inte	 bara	 genom	

samtal	som	spelansvaret	uttrycks	på	Casino	Cosmopol.	Budskap	om	ansvarsfullt	
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spelande	kommuniceras	på	diverse	platser	i	kasinot,	bland	annat	på	multimedie-

skärmar	 där	 tips	 och	 råd	 ständigt	 presenteras.	 Gästerna	 har	 även	 tillgång	 till	

information	genom	broschyrer,	som	Borglund	et	al.	(2008)	nämner	är	ett	vanligt	

verktyg	för	kommunikation.	
		

För	 frekventa	 besökare	 på	 Casino	 Cosmopol	 är	 Sundqvist	 i	 sin	 roll	 som	

Responsible	 Gaming	Manager	 allmänt	 bekant	 och	menar	 då	 att	många	 känner	

igen	honom.	Rollen	som	Responsible	Gaming	Manager	innebär	att	röra	sig	ute	på	

golvet	och	samtala	med	gäster	som	har	ett	avvikande	beteende,	mår	dåligt	eller	

möjligtvis	besöker	bankomaten	frekvent.	Casino	Cosmopols	hårda	regler,	i	form	

av	 bland	 annat	 noggrann	 kontroll	 av	 identitetshandling,	 åldersgräns	 på	 20	 år,	

registrering	 av	 gäster,	 kameraövervakning	 och	 rutiner	 hjälper	 Sundqvist	 i	 sitt	

arbete.		
		

“När	jag	kommer	till	jobbet	så	går	jag	och	tittar	lite	på	vårt	gästregister,	vilka	gäster	det	

är	som	är	inne	på	kasinot,	om	det	är	någon	jag	känner	igen,	som	jag	kanske	behöver	

prata	med	som	jag	snappat	upp	innan	eller	fått	något	tips	om	från	personalen	och	så	går	

jag	ut	och	letar	upp	gästen”	-	Peter	Sundqvist.	

		

4.2.3	ICA	Kvantum	
Sara	Andersson,	kassachef	på	ICA	Kvantum,	förklarar	att	den	obligatoriska	spel-

ansvarsutbildningen	är	ett	krav	för	att	få	hantera	spel	som	ombud.		
		

“För	att	ens	få	jobba	med	Svenska	Spel	så	måste	man	genomgå	en	webbutbildning	via	

nätet	som	innehåller	spelansvar	som	man	måste	certifieras	för,	för	att	ens	få	stå	framför	

maskinerna,	det	är	jätteviktigt”	-	Sara	Andersson.		

		

Som	ombud	har	 ICA	Kvantum	också	hårda	regler	vid	köp	av	spel.	Spelansvaret	

syns	främst	genom	en	hård	legitimationskontroll	för	att	se	om	spelaren	är	över	

18	 år.	 Andersson	 menar	 att	 Svenska	 Spels	 policy	 innebär	 att	 kontrollera	

legitimation	på	samtliga	personer	som	ser	ut	att	vara	under	25	år.	I	butiken	där	

Andersson	 arbetar	 finns	 egna	 interna	 riktlinjer	 om	 att	 kontrollera	 identitets-

handling	på	alla	som	ser	ut	att	vara	under	30	år.		
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“Största	delen	för	oss	handlar	om	att	inte	sälja	spel	till	folk	som	är	under	18	år	eller	till	

folk	som	är	under	30	och	inte	har	leg	med	sig	/.../	det	kommer	upp	en	kontroll	innan	

man	kan	slå	in	produkten	som	säger	OBS	kolla	leg,	typ.	Där	måste	man	knappa	in	ett	

giltigt	personnummer	som	visar	att	man	är	över	18	år.”	-	Sara	Andersson.	

		

De	spelansvarsutbildningarna	som	genomgås	för	hantering	av	spel	tar	även	upp	

langning	 av	 spel	 till	 minderåriga.	 Andersson	 förklarar	 att	 den	 införda	 18	

årsgränsen	på	spel	har	blivit	kontroversiell	och	resulterat	i	att	kunder	nekas	köp	

dagligen.		
		

“Kommer	du	fram	med	din	dotter	som	är	10	år	och	säger	”jag	vill	ha	en	trisslott”	måste	

vi	neka	det,	för	det	blir	ju	langning.	Och	det	är	ju	väldigt	känsligt	för	reglerna	är	ganska	

nya	fortfarande,	så	folk	reagerar	på	det	och	det	nekas	flera	gånger	om	dan	vet	jag”	

-	Sara	Andersson.	

		

Certifieringen	 och	 spelansvarsutbildningen	 tar	 även	 upp	 att	 inte	 låta	 kunder	

spela	på	kredit,	något	som	är	mer	 förekommande	 i	mindre	butiker	och	tobaks-

affärer.	Likt	kontrollen	av	legitimation,	som	butiken	valt	att	utöka	till	30	år,	har	

butiken	 även	 infört	 egna	 riktlinjer	 vad	 gäller	 köp	 av	 spel	 med	 kreditkort.	

Andersson	 förklarar	att	 spel	över	1000	kronor	 inte	 får	betalas	med	kreditkort,	

såsom	 American	 Express	 eller	 Diners	 Club	 och	 att	 det	 är	 något	 som	 ska	

kontrolleras	 vid	 betalning.	 Regeln	 är	 inte	 lika	 viktig	 som	 legitimationskontroll	

men	 ska	 ändå	 följas	 poängterar	 Andersson,	 då	 det	 inte	 är	 “riktiga”	 pengar.	

Butiken	har	haft	problem	med	kortbedrägerier	vilket	varit	en	bidragande	faktor	

till	att	regeln	införts.				
		

“Sen	så	har	mycket	med	certifieringen	att	göra	om	spelmissbruk	och	vi	ska	ju	egentligen,	

som	utbildningen	också	tar	upp,	vi	ska	inte	neka	någon	att	spela,	det	enda	vi	ska	göra	är	

att	lite	snyggt	lägga	fram	tydlig	information	om	stödlinjen,	det	ska	finnas	överallt	

egentligen,	det	är	små	visitkort,	som	ligger	lite	överallt	i	avdelningen,	men	mer	ska	vi	

inte	göra	för	det	blir	känsligt	mot	kund	också	så	det	är	ju	certifieringen	tydlig	med	

också”	-	Sara	Andersson.	
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På	 frågor	om	hur	spelansvaret	kommuniceras	 i	butiken	berättar	Andersson	att	

tips-	 och	 kundtjänstansvarige	 i	 butiken	 har	 det	 yttersta	 ansvaret	 gällande	

skyltning	 av	 pågående	 kampanjer	 och	 neutralt	 kampanjmaterial.	 Informations-

skyltar	 och	 visitkort	 till	 stödlinje	 ska	 finnas	 på	 olika	 platser	 i	 spelavdelningen.	

Frågan	 angående	 spelmissbruk	 är	 enligt	 Andersson	 väldigt	 känslig	 och	

personalen	får	inte	uppmana	någon	att	söka	hjälp	om	de	misstänker	att	kunden	

spelar	 för	mycket.	 Personalen	 får	 endast	 hänvisa	 till	 stödlinje	 genom	 att	 lägga	

fram	ett	visitkort	med	information.	Fortsättningsvis	menar	hon	att	det	inte	finns	

något	rätt	sätt	att	kommunicera	spelansvaret	på	då	spelmissbruk	är	tabubelagt.	

För	en	del	intressenter	är	sättet	ett	företag	väljer	att	kommunicera	sitt	CSR	på	en	

känslig	 fråga	 (Du	et	 al.	 2010).	Det	kan	därför	vara	 svårt	 att	 veta	hur	mottaglig	

kunden	 är	 för	 information	 och	 hjälp	 gällande	 spelmissbruk.	 Du	 et	 al.	 (2010)	

menar	 att	 företagen	måste	 hitta	 ett	 sätt	 att	 presentera	 sina	 goda	 gärningar	 på	

och	förhindra	att	det	mottas	på	ett	missvisande	sätt.				

	
4.3	Mål	och	motiv		
Strandänger	berättar	att	det	är	på	uppdrag	av	staten	som	Svenska	Spel	arbetar	

med	 CSR.	 Anledningen	 till	 att	 Svenska	 Spel	 engagerar	 sig	 går	 att	 koppla	 till	

Aguilera	et	al.	(2007)	teori	om	moralbaserade	motiv.	Teorin	innebär	att	sociala-	

och	 moraliska	 åtgärder	 ligger	 till	 grund	 för	 strävan	 mot	 ett	 bättre	 samhälle,	

vilket	kan	översättas	till	de	direktiv	staten	ger	Svenska	Spel	i	deras	CSR-uppdrag.	

För	 att	 upprätthålla	monopol	 innebär	 det	 att	 företaget	 fullföljer	 uppdraget	 om	

samhällsansvar	från	staten,	vilket	för	Svenska	Spel	 innebär	att	motverka	risken	

för	spelberoende.	Vidare	förklarar	Strandänger	att	“spelberoende	är	en	sjukdom	

som	 även	 familjen	 blir	 drabbad	 av	 och	 den	 ekonomiska	 konsekvensen	 är	

förödande	för	många.	Detta	blir	i	längden	en	samhällskostnad	för	staten	och	för	

folk	som	betalar	skatt	eftersom	det	är	viktigt	att	det	finansieras.”		
		

De	oreglerade	bolagen,	som	de	flesta	är	vinstdrivande,	bidrar	i	viss	mån	till	detta	

spelberoende.	Genom	att	marknadsföra	högriskspel	och	erbjuda	bonusar	lockar	

de	 oreglerade	 bolagen	 till	 sig	 fler	 kunder	 på	 ett	 oetiskt	 och	 för	 Svenska	 Spel,	

olagligt	sätt.	Svenska	Spel	får	inte	marknadsföra	spel	då	det	enligt	svensk	lag	är	

otillåtet,	då	det	bland	annat	kan	påverka	minderåriga	att	vilja	 spela.	Utländska	

aktörer	kan	kringgå	 lagen	på	grund	av	att	de	 inte	 följer	 svensk	 lag	 i	dagsläget.	
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Svenska	Spel	måste	försöka	motarbeta	spelberoendet	genom	att	ta	ett	samhälls-

ansvar	och	uppvisa	ett	starkt	spelansvar,	menar	Strandänger.		
		

Det	som	Strandänger	berättar	om	Svenska	Spels	spelansvar	kan	kopplas	till	Kang	

och	Woods	pyramid	 från	år	1995.	 Som	 tidigare	nämnt	visar	pyramiden	att	det	

går	 att	 ta	 ett	 samhällsansvar	 utan	 att	 företaget	 har	 ett	 vinstintresse	 (Windsor	

2001),	vilket	skiljer	sig	från	Carrolls	teori	om	att	det	måste,	som	förutsättning	för	

ett	 samhällsansvar,	 finnas	 ett	 ekonomiskt	 intresse	 (Carroll	 1991).	 Det	 går	 att	

likställa	 Svenska	 Spels	 syn	 på	 CSR	 med	 hur	 Kang	 och	 Wood	 framställer	 den	

“idealistiska”	varianten	av	sin	pyramid,	där	samhällsansvaret	är	placerat	före	det	

ekonomiska	ansvaret.	Den	“realistiska”	varianten	innebär	att	ekonomiskt	ansvar	

står	 framför	 samhällsansvar	 (Windsor	 2001),	 vilket	 påminner	mer	 om	 hur	 de	

utländska	aktörerna	agerar	på	marknaden.		
		

Svenska	Spels	syn	på	CSR	och	spelansvar	motsätter	sig	också	Moirs	(2001)	teori	

om	att	företag	tar	ett	samhällsansvar	på	grund	av	egenintresse	och	för	att	stärka	

sin	 företagsimage.	 Detta	 också	 för	 att	 skapa	 sig	 större	 lojalitet	 bland	 anställda	

eller	 hågkomst	 bland	 konsumenter.	 Strandänger	 förklarar	 att	 flera	 utländska	

aktörer	också	engagerar	sig	 i	CSR	och	motiven	 till	 varför	de	väljer	att	göra	det	

går	i	linje	med	vad	Moir	uttrycker	i	sin	teori	(Moir	2001).	Det	som	kan	studeras	

av	 de	 utländska	 aktörernas	 marknadsföring	 är	 att	 de	 erbjuder	 en	

spelbudgetfunktion	 likt	 Svenska	 Spel.	 Dock	 menar	 Strandänger	 att	 utländska	

aktörerna	skiljer	sig	mot	Svenska	Spel	på	så	sätt	att	budgetgräns	saknas,	vilket	

många	 inte	 har	 kunskap	 om.	 På	 utsidan	 kan	 det	 se	 ut	 som	 att	 de	 utländska	

aktörerna	 tar	 ett	 samhällsansvar	 men	 i	 själva	 verket	 är	 det	 bara	 “ett	 spel	 för	

galleriet”.	 Som	 Carroll	 (1991)	 presenterar	 i	 sin	 pyramid	 är	 ekonomi	 den	mest	

grundläggande	 byggstenen	 vad	 gäller	 CSR.	 Vilket	 innebär	 att	 företag	 använder	

CSR	för	ekonomisk	vinning	istället	för	samhällsnytta	(ibid).	Detta	strategiska	sätt	

att	tillämpa	CSR	på	går	att	jämföra	med	hur	utländska	aktörer	betraktar	CSR.		
		

Beträffande	Svenska	Spels	långsiktiga	mål,	berättar	Strandänger	att	fokus	ligger	

på	 att	 öka	medvetenheten	 hos	 kunder	 om	 sitt	 spelande	 och	 agera	 utifrån	 det.	

Svenska	 Spel	 satsar	 även	 på	 att	 långsiktigt	 försöka	 reducera	 kvoterna	 av	 de	

kunder	som	utvecklar	spelproblem	och	de	som	redan	har	ett	spelproblem.	Den	
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sistnämnda	är	svårbearbetad	då	andelen	med	spelberoende	stått	stilla	en	längre	

period	i	Sverige,	förklarar	Strandänger.		
		

“Det	är	ca	2	%	i	Sverige	som	är	spelberoende	men	det	är	ju	nya	personer	som	åker	in	

och	ut	i	den	där	procenten	och	sen	är	det	ju	färre	personer	som	spelar	i	Sverige	nu.”	

-	Zenita	Strandänger.	

		

På	 20	 år	 har	 antalet	 som	 spelar	 minskat	 med	 ungefär	 30	 procent.	 Med	

hänvisning	 till	 den	 oförändrade	 procenten	 beträffande	 antal	 spelberoende,	

innebär	det	att	fler	personer	den	senaste	tiden	utvecklat	ett	spelproblem.	De	som	

spelar	 på	 nätkasino,	 är	 den	 grupp	människor	 som	 är	 mest	 drabbad,	 förklarar	

Strandänger.		
	

4.4	Intressenter		

4.4.1	Svenska	Spel	
Enligt	 Strandänger	 är	 Svenska	 Spels	 huvudsakliga	 intressenter	 deras	 kunder.	

Utöver	 kunderna	 är	 Svenska	 Spels	 intressenter	 medarbetarna,	 ägarna	 och	

spelberoendeföreningarna,	 till	 exempel	 Spelberoendes	 Riksförbund.	 Spel-

beroendeföreningarna	 räknas	 vanligtvis	 inte	 som	 en	 av	 företagets	 intressenter	

men	 för	 Strandänger	 är	 de	 viktiga	 aktörer	då	de	 räddat	 en	mängd	 spelare	 och	

sett	till	att	företaget	gör	bra	saker	för	samhället.		
		

För	Svenska	Spel	är	det	av	största	vikt	att	värna	om	sin	 främsta	 intressent,	det	

vill	säga	kunden.	Det	är	därför	oerhört	viktigt	att	Svenska	Spel	ser	till	att	ha	ett	

individanpassat	spelansvar.	Det	innebär	bland	annat	att	motivera	kunden	till	att	

själv	förstå	att	den	behöver	ta	kontroll	över	sitt	spelande,	förklarar	Strandänger.	

Borglund	et	al.	(2008)	menar	i	sin	intressentmodell	att	företag	är	beroende	av	att	

intressenter	 frivilligt	 medverkar	 samtidigt	 som	 de	 måste	 få	 sina	 egna	 krav	

uppfyllda	(ibid).	Det	 innebär	 till	exempel	 för	Svenska	Spels	räkning	att	erbjuda	

olika	verktyg	som	kunden	själv	får	välja	om	denne	vill	använda	eller	inte,	för	att	

ta	kontroll	över	sitt	spelande.	Som	tidigare	nämnt	är	Playscan	ett	sådant	verktyg	

som	kunden	frivilligt	kan	ta	del	av.		Strandänger	berättar	vidare	att	de	fokuserar	

på	att	uppmana	 istället	 för	att	 “stå	med	pekpinnar”.	Det	är	en	 förutsättning	 för	

att	kunden	själv	ska	komma	till	insikt	men	också	för	att	det	är	otillåtet	att	stänga	
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av	spelare.	Spelarna	kan	däremot	genom	frivilliga	avtal	begära	avstängning	från	

Svenska	Spels	samtliga	platser,	förklarar	Strandänger.		
		

“Konsumenterna	upplever	att	de	har	koll	på	sitt	spelande	när	de	spelar	hos	oss”		

-	Zenita	Strandänger.		

		

Strandänger	upplever	att	de	verktyg	som	Svenska	Spel	erbjuder	fungerar	bra	då	

det	visar	på	en	kundnöjdhet.	Det	 finns	däremot	alltid	en	grupp	människor	som	

anser	att	Svenska	Spel	agerar	“storebror”	och	är	för	kontrollerande.	Det	märktes	

tydligt	när	 Svenska	Spel	 införde	obligatorisk	 registrering	av	 allt	 spelande.	 Folk	

tenderar	 till	 att	 vilja	 vara	 anonyma	 när	 de	 spelar,	 förklarar	 Strandänger.	 De	

obligatoriska	 registreringarna,	 vilka	 innebär	 att	 det	 inte	 längre	 går	 att	 vara	

anonym	som	spelare	hos	Svenska	Spel	har	skapat	kontroversiella	debatter	kring	

integritet.	I	detta	avseende	menar	Strandänger	att	lagen	begränsar	spelansvarets	

kapacitet	men	att	det	huvudsakligen	handlar	om	att	sätta	spelaren	i	fokus.		
		

4.4.2	Casino	Cosmopol		
Likt	Svenska	Spel	ser	Casino	Cosmopol	kunderna	som	sina	största	intressenter,	

till	 skillnad	 från	 andra	 kasinon	 som	 i	 till	 exempel	 Las	Vegas	 där	 vinstintresset	

prioriteras	 framför	 samhällsansvar.	 Sundqvist	 förklarar	 att	 besökare	 inte	

förväntar	sig	ett	så	pass	omfattande	spelansvar	men	att	majoriteten	är	positivt	

inställda	till	att	ansvaret	prioriteras	framför	ett	vinstintresse.		
		

“97-98	procent,	de	är	jättenöjda,	en	del	blir	jätteförvånade	att	vi	överhuvudtaget	bryr	

oss	på	det	sättet	som	vi	gör.	För	mig	är	det	en	självklarhet	och	även	för	Casino	Cosmopol	

och	för	Svenska	Spel	är	det	en	självklarhet.	För	vi	tar	verkligen	ett	ansvar	före	vinst,	det	

känns	i	alla	fall	så	och	det	uppskattas	som	sagt	var	av	gästerna.”	-	Peter	Sundqvist.	

		

Casino	Cosmopols	spelansvar	går	bland	annat	ut	på	att	erbjuda	frivilliga	avtal	om	

besöksförbud	 eller	 besöksrestriktion.	 De	 frivilliga	 avtalen	 innebär	 att	 gästen	

självmant	medverkar	samt	 får	sina	egna	krav	uppfyllda,	 som	tidigare	nämnt	är	

förutsättningarna	 i	 intressentmodellen	 (Borglund	 et	 al.	 2008).	 Avtalen	 är	

frivilliga	 i	 den	 mån	 att	 gästen	 själv	 bestämmer	 hur	 länge	 förbudet	 eller	

restriktionen	 ska	pågå.	Genom	de	 samtal	 som	Sundqvist	 och	personalen	håller	

med	 gäster	 “är	 det	 viktigt	 att	 föra	 fram	 att	 det	 är	 för	 din	 skull	 vi	 står	 här	 och	
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pratar	här	nu	du	och	jag.	Och	det	köper	alla.	Alla	köper	det	och	det	tycker	jag	är	

bra”.	 Sundqvist	 menar	 att	 det	 är	 viktigt	 att	 personalen	 lyssnar,	 försöker	 vara	

empatiska	och	ger	goda	råd	för	vad	som	skulle	vara	bäst	för	gästen.	I	slutändan	

är	det	dock	upp	till	gästen	själv	att	bestämma	vad	som	är	lämpligt	avseende	tid	

och	förbud.		
		

Under	de	tre	åren	som	Sundqvist	 jobbat	som	Responsible	Gaming	Manager	och	

med	 spelansvar	 på	 heltid,	 har	 spelansvaret	 utvecklats.	 Sundqvist	 är	 på	

personalen	 angående	 vikten	 av	 att	 sätta	 gästen	 i	 fokus	 och	 att	 samtalen	 är	

nyckeln	till	att	upprätthålla	ett	starkt	spelansvar.		
		

“Jag	förstår	att	man	är	ung	och	inte	har	det	här	i	sig	och	många	undrar	därför:	vad	kan	

jag	säga	och	vad	får	jag	säga?	Och	det	viktiga	är	att	gästen	känner	att	vi	bryr	oss	om	dem,	

det	är	för	deras	skull	och	då	brukar	det	oftast	lösa	sig.”	-	Peter	Sundqvist.	

		

4.5	Mätning	och	utvärdering	av	Svenska	Spels	CSR	och	CSP		

4.5.1	Svenska	Spel	
Som	tidigare	nämnt	upplever	Strandänger	kundnöjdhet	gällande	Svenska	Spels	

spelansvar,	 vilket	 går	 att	 se	 genom	 verktyget	 spelkollsindex.	 Det	 innebär	 att	

Svenska	 Spel	 skickar	 ut	 ett	 frågeformulär	 till	 ett	 visst	 antal	 tusen	 kunder.	

Frågorna	 berör	 bland	 annat	 kundernas	 medvetenhet,	 insikt	 och	 relation	 till	

spelandet	ur	ett	ekonomiskt-	och	engagemangsperspektiv.	Svaren	sammanställs	

för	uppföljning	per	kvartal,	förklarar	Strandänger.		
		

Svenska	 Spel	 har	 även	 kontinuerlig	 kontakt	 med	 sina	 uppdragstagare,	 till	

exempel	 Casino	 Cosmopol	 och	 de	 ombud	 som	 säljer	 deras	 produkter	 och	

tjänster.	 	Samordnare	 finns	 på	 plats	 för	 att	 följa	 upp	 och	 rapportera	 direkt	 till	

Svenska	 Spel.	 På	 Casino	 Cosmopol	 har	 de	 till	 exempelvis	 uppföljning	 på	 alla	

samtal	som	förs,	berättar	Strandänger.	Därefter	tas	koncerngemensamma	beslut	

baserade	 på	 lägesrapporter	 och	 uppföljningar	 från	 samtliga	 uppdragstagare.	

Svenska	 Spel	 har	 även	 kontinuerlig	 dialog	 med	 spelberoendeföreningar	 och	

dialogen	 är	 värdefull	 då	 den	 bidrar	 med	 insikter	 om	 Svenska	 Spels	 insatser	

gällande	spelansvaret.		
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4.5.2	Casino	Cosmopol	
“Sen	när	vi	sitter	och	pratar	så	dokumenterar	vi	det	i	vårt	system,	vilket	är	jätteviktigt	

att	vi	gör,	alla	samtal,	för	det	är	ju	så	man	vill	se	statistiken	från	våra	samtal	/.../	nu	har	

vi	blivit	mycket	bättre	på	att	göra	det,	de	sista	åren.”	-	Peter	Sundqvist.	

		

För	att	kunna	mäta	och	utvärdera	arbetet	med	spelansvar	dokumenteras	varje	

samtal	personalen	har	med	gäster	på	Casino	Cosmopol.	Sundqvist	menar	att	det	

är	 något	 som	 både	 utvecklats	 och	 förbättrats	 under	 hans	 tid	 som	Responsible	

Gaming	Manager.	 Resultaten	 sammanställs	 sedan	 av	 Sundqvist	 i	 en	månadsvis	

rapport	med	statistik	över	alla	samtal	med	gäster.	Statistiken	består	inte	enbart	

av	 antal	 samtal	 utan	 även	 hur	 många	 frivilliga	 avtal	 som	 tecknats.	 Sundqvist	

menar	att	det	 tecknas	cirka	1000	stycken	avtal	varje	år	och	att	det	 just	nu	har	

cirka	3500	stycken	aktiva	avtal.	Statistiken	som	sammanställs	skickas	vidare	till	

kasinochefen,	 säkerhetschefen	 och	 övriga	 Gaming	 Managers	 på	 Casino	

Cosmopol.	 Svenska	 Spel	 får	 ta	 del	 av	 en	 mer	 övergripande	 rapport	 som	

sammanställs	varje	år	med	statistik,	från	hela	året	avseende	samtal	och	avtal,	se	

tabell	4.3.	Sundqvist	förklarar	att	en	vidare	utvärdering	av	rapporterna	inte	sker	

från	hans	håll,	utan	att	det	är	upp	till	de	med	positioner	över	Sundqvist	hur	de	

väljer	att	tillhandahålla	den.	
		

	

	

	

	

	

	

	

	

Tabell	4.3	-	Statistik	över	Casino	Cosmopols	spelansvar	2016.	

		

En	gång	om	året	har	alla	Responsible	Gaming	Managers	och	Shift	Managers	på	de	

fyra	kasinona	i	Sverige	en	spelansvarskonferens.	På	denna	konferens	utvärderas	

det	 gångna	 årets	 CSR-arbete,	 vad	 som	 bör	 förbättras	 och	 hur	 de	 ska	 utveckla	

arbetet	med	spelansvar	på	de	olika	kasinona.		
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4.5.3	ICA	Kvantum	
På	ICA	Kvantum	ser	det	annorlunda	ut,	där	blir	personalen	kontrollerad	av	olika	

intressenter	 såsom	 ICA	 Gruppen,	 kommunen,	 ATG	 och	 Svenska	 Spel.	 Svenska	

Spel	 kontrollerar	 att	 butiken	 upprätthåller	 ett	 spelansvar	 och	 kontrollerar	

legitimation	på	alla	som	ser	ut	att	vara	under	25	år,	enligt	Svenska	Spels	regler.	

Detta	kontrolleras	genom	ett	så	kallat	provköp,	vilket	sker	vid	olika	tidpunkter	

och	utförs	av	olika	personer.		
		

“Då	är	det	en	person	som	oftast	är	under	23	år	som	kommer	fram	och	försöker	köpa	en	

av	de	här	produkterna	och	ska	då	kontrollera	att	vi	tar	leg,	för	personen	i	fråga	har	inget	

leg	med	sig,	så	köpet	ska	misslyckas	och	då	har	vi	klarat	ett	provköp.	Och	det	kan	hända	

när	som	helst,	hela	tiden”	-	Sara	Andersson.	

		

Provköpet	sammanställs	i	en	rapport	avseende	om	det	lyckats	eller	misslyckats	

och	 skickas	 sedan	 ut	 per	 post	 till	 butiken.	 Rapporten	 fungerar	 sedan	 som	 ett	

underlag	för	butiken	att	utvärdera	sina	rutiner	avseende	kontroll	av	legitimation.	

Andersson	nämner	att	de	följer	upp	rapporterna	som	skickas	och	påpekar	att	det	

skulle	 vara	 förödande	 för	 butiken	 att	 misslyckas	med	 ett	 provköp.	 Misslyckas	

någon	i	personalen	en	gång	utförs	tätare	kontroller	och	misslyckas	ytterligare	ett	

provköp	 till,	 stängs	 butiken	 av	 från	 att	 hantera	 Svenska	 Spels	 produkter	 och	

tjänster	 i	 två	 veckor.	 Om	 så	 är	 fallet	 skulle	 det	 leda	 till	 ett	 stort	 omsättnings-

bortfall.	Andersson	menar	att	“missar	man	ett	till	provköp	igen	där	så	blir	man	

avstängd	som	ombud	och	det	skulle	ju	vara	katastrof”.		
		

4.6	Framtidens	CSR	för	Svenska	Spel		
Strandänger	upplever	att	CSR	som	ämne	blir	allt	viktigare	och	kommer	få	ännu	

mer	fokus	i	framtiden,	inom	alla	branscher.	I	och	med	att	allt	fler	människor	blir	

medvetna	om	vikten	av	ett	starkt	CSR-arbete	kommer	både	företag	och	anställda	

ställa	högre	krav	på	varandra,	vilket	Turban	och	Greening	(1997)	menar	att	CSP	

signalerar	 om.	 De	 menar	 även	 att	 CSP	 fungerar	 som	 ett	 instrument	 för	 att	

attrahera	 nya	 arbetstagare,	 genom	 att	 visa	 på	 de	 samhällsnyttiga	 aktiviteterna	

företaget	 engagerar	 sig	 i	 (ibid).	 Sundqvist	 påpekar	 att	 Casino	 Cosmopols	 CSR-

arbete	med	spelansvar	utvecklats	jämfört	med	hur	det	såg	ut	för	ungefär	fem	år	

sedan	och	att	det	nu	är	en	sådan	naturlig	del	av	deras	arbete.		
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“Om	man	tänker	på	er	ungdomar	som	ska	ut	på	arbetsmarknaden,	ni	har	ju	ofta	en	etisk	

kompass	där	ni	faktiskt	vill	börja	på	ett	företag	som	faktiskt	gör	bra	saker”		

-	Zenita	Strandänger.		

		

Som	välfärdsland	kan	Sverige	vara	med	och	påverka	det	som	händer	 i	världen.	

Sverige	 måste	 dock	 förbättra	 sitt	 arbete,	 vilket	 Strandänger	 tror	 kommer	 bli	

bättre	då	allt	fler	konsumenter	ställer	krav,	vilket	företagen	måste	leva	upp	till.	

Strandänger	menar	 att	 det	 enda	 som	 skulle	 kunna	påverka	CSR	negativt	 är	 en	

ekonomisk	kris,	då	skulle	vinstintresset	komma	i	första	hand	för	att	överleva.	
		

Beträffande	utvecklingen	av	CSR	inom	Svenska	Spel,	har	spelansvaret	utvecklats	

de	senaste	10	åren.	I	början	var	det	enbart	fokus	på	spelansvar	och	miljö	men	nu	

sträcker	sig	engagemanget	till	 flera	delområden	inom	CSR.	Som	nämnt	tidigare,	

arbetar	 Svenska	 Spel	 mot	 17	 globala	 mål,	 vilka	 alla	 berör	 olika	 delar	 av	 CSR.	

Svenska	Spel	fokuserar	däremot	främst	på	det	område	där	de	kan	påverka	mest,	

det	vill	säga	spelansvaret.	Valet	av	fokusområde	går	att	likställa	med	Yuan	et	al.	

(2011)	 syn	på	hur	 ett	 företag	 väljer	 CSR-område.	De	menar	 att	 ju	 närmare	 ett	

företag	 är	 ett	 specifikt	 socialt	 problem,	 desto	 större	 är	 möjligheten	 att	 gynna	

samhället	 genom	 att	 lägga	 resurser	 på	 detta	 (ibid).	 Avseende	 spelansvaret	 går	

det	 att	 se	 en	 positiv	 utveckling	 genom	 de	 obligatoriska	 registreringarna	 som	

införts.	 Resultatet	 innebär	 skärpta	 kontroller,	 vilket	 gör	 att	 Svenska	 Spel	 kan	

stärka	sitt	spelansvar	och	erbjuda	nya	verktyg	till	sina	spelande	kunder,	menar	

Strandänger.		
		

En	ny	spellag	om	obligatoriska	licenser	kan	träda	i	kraft	under	2018.	I	dagsläget	

finns	ungefär	185	stycken	bolag	på	den	svenska	spelmarknaden	som	varken	har	

tillåtelse	att	befinna	sig	där	eller	att	marknadsföra	sig.	Sverige	går	under	något	

som	heter	främjandeförbudet	vilket	innebär	att	all	marknadsföring	av	spel	utan	

tillstånd	är	förbjudet.	Trots	att	bolagen	inte	har	tillåtelse	att	marknadsföra	sig	i	

Sverige,	 förekommer	 det	 ändå.	 Strandänger	 bedömer	 att	 detta	 beror	 på	 att	

främjandeförbudets	sanktioner	är	för	dåliga.	Politikerna	har	svårt	att	kontrollera	

de	 utländska	 aktörerna	 och	 tror	 att	 om	 de	 inför	 licenser	 kan	 det	 leda	 till	 en	

självreglering	 av	 marknaden.	 Den	 nya	 spellagen	 kommer	 bidra	 till	 större	

konsekvenser	 för	 de	 som	 bryter	 mot	 den,	 i	 form	 av	 högre	 böter	 vid	

marknadsföring	av	spel.	Förhoppningen	är	att	den	nya	lagen	ska	leda	till	att	färre	
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bolag	marknadsför	spel	i	Sverige,	då	sanktionerna	höjs.	Det	finns	däremot	en	risk	

att	 större	privata	 aktörer,	 vilka	hellre	 fokuserar	på	 vinstutdelning	 än	 att	 ta	 ett	

extra	ansvar,	ändå	väljer	att	kringgå	detta,	förklarar	Strandänger.		
		

“När	det	gäller	spelansvaret	så	tror	jag	att	alla	kommer	jobba	bättre	när	den	nya	lagen	

träder	i	kraft	för	att	i	lagen	har	man	tagit	höjd	för	ett	högre	konsumentskydd	än	vad	som	

finns	idag.	Så	förhoppningsvis	blir	det	iallafall	inte	sämre	för	att	i	dagsläget	är	det	

verkligen	vilda	västern	där	ute,	vissa	bolag	tar	ganska	bra	ansvar	medan	andra	är	

horribla”	-	Zenita	Strandänger.	

		

Huruvida	 Svenska	 Spels	 CSR-arbete	 kommer	 att	 påverkas	 av	 den	 nya	 lagen	 är	

avgörande	 för	 om	 ägaren	 väljer	 att	 behålla	 Svenska	 Spel	 i	 framtiden	 eller	 ej.	

Förblir	Svenska	Spel	under	statlig	regi	kommer	arbetet	 troligtvis	 inte	påverkas	

utan	 fortsätta	 i	 en	 positiv	 utveckling.	 Svenska	 Spel	 kan	 vara	 med	 och	 driva	

branschen	framåt	i	ansvarsfrågan	och	förhoppningsvis	bidra	till	influenser	inom	

CSR.	Däremot	 om	 företaget	 blir	 uppköpt	 kan	utvecklingen	 av	CSR	påverkas	 då	

ansvaret	 inte	 längre	 är	 på	 uppdrag	 av	 staten.	 Beträffande	 i	 vilken	 riktning	

ansvaret	kommer	att	förändras	är	svårt	att	veta,	förklarar	Strandänger.		
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5.	Slutsats	och	diskussion	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 slutsats,	 diskussion	 och	 förslag	 till	 framtida	

forskning.	 	Slutsatsen	 besvarar	 studiens	 syfte	 utifrån	 frågeställningarna	 och	 det	

analyserade	 resultatet.	 Diskussionen	 avser	 de	 idéer	 och	 insikter	 som	 uppstått	 i	

samband	med	studiens	utförande,	följt	av	förslag	till	framtida	forskning.	
	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

5.1	Slutsats	

5.1.1	Vad	vill	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	uppnå	med	sitt	
Corporate	Social	Responsibility	(CSR)?	
Det	övergripande	målet	med	CSR	för	Svenska	Spel	är	att	med	sitt	uppdrag	från	

staten,	hjälpa	till	i	strävan	mot	ett	bättre	samhälle.	Detta	gör	Svenska	Spel	genom	

att	 öka	 medvetenheten	 hos	 kunder	 om	 sitt	 spelande	 och	 få	 dem	 att	 inse	

innebörden	 av	 ett	 ansvarsfullt	 spelande.	 De	mer	 konkreta	målen	med	 CSR	 för	

Svenska	 Spel	 är	 att	motverka	 risken	 för	 spelproblem.	Detta	 genom	 att	 försöka	

reducera	kvoten	av	de	kunder	 som	håller	på	 att	 utveckla	 ett	 spelproblem	men	

också	de	som	redan	har	ett	spelproblem.	Därmed	vill	Svenska	Spel,	med	sitt	CSR	

uppnå	 en	 ökad	medvetenhet	 om	ansvarsfullt	 spelande	 och	 reducera	 risken	 för	

att	kunderna	ska	utveckla	ett	spelproblem	med	målet	om	att	i	framtiden	bidra	till	

ett	bättre	samhälle.		
		

5.1.2	Hur	kommunicerar	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	
CSR?	
Svenska	Spel	kommunicerar	sitt	CSR	genom	att	alltid	försöka	göra	det	synligt	för	

kunden.	Detta	 innebär	 att	 synliggöra	 diverse	 verktyg	 avsedda	 för	 att	 skapa	 en	

medvetenhet	 hos	 kunden	 gällande	 ansvarsfullt	 spelande	 men	 även	 hjälpa	 de	

kunder	 som	 utvecklat	 ett	 spelproblem.	 Svenska	 Spel	 kommunicerar	 sitt	 CSR	

främst	genom	sin	hemsida.	För	att	nå	ut	till	så	många	spelare	som	möjligt	väljer	
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de	att	kommunicera	på	de	sidor	som	har	 flest	antal	besökare,	 för	att	 så	många	

som	möjligt	ska	kunna	ta	del	av	informationen.	Förutom	att	kommunicera	på	sin	

hemsida	 använder	 sig	 Svenska	 Spel	 även	 av	 postala	 utskick	 och	 reklam-

kampanjer	när	de	vill	nå	sina	kunder.	Det	Svenska	Spel	vanligen	kommunicerar	

avseende	 spelansvar	 handlar	 mestadels	 om	 att	 hänvisa	 till	 spelberoende-

föreningar	 eller	 ge	 allmänna	 tips	 om	 hur	 kunderna	 hanterar	 sitt	 spelande.	

Sammanfattningsvis	så	kommunicerar	Svenska	Spel	sitt	CSR	genom	att	kartlägga	

kundernas	aktiviteter	och	utefter	det	anpassa	sitt	budskap	så	att	så	många	som	

möjligt	nås	av	det.	
		

5.1.3	Hur	mäter	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	CSR?	
Hur	 spelarna	 ställer	 sig	 till	 Svenska	 Spels	 CSR	mäter	 de	 genom	 spelkollsindex.	

Spelkollsindex	innebär	att	Svenska	Spel	skickar	ut	ett	frågeformulär	till	ett	visst	

antal	 tusen	 kunder	 med	 frågor	 som	 rör	 kundernas	 relation	 till	 spelandet.	

Frågorna	 berör	 bland	 annat	 kundens	 medvetenhet	 och	 insikt	 i	 hur	 mycket	

pengar	och	tid	denne	lägger	på	spel.	En	sammanställning	av	spelkollsindex	sker	

kvartalsvis,	 för	 uppföljning.	Utöver	 att	mäta	 sitt	 CSR	 genom	 spelkollsindex,	 för	

Svenska	 Spel	 en	 kontinuerlig	 dialog	med	 spelberoendeföreningar	 vilket	 bidrar	

med	insikter	om	spelansvaret.		
		

5.1.4	Hur	tillämpar	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	Corporate	
Social	Performance	(CSP)?	
Svenska	Spel	tillämpar	CSP	genom	att	omvandla	sina	strategier	om	spelansvaret	

till	handlingar.	Detta	sker	på	olika	 institutioner	såsom	på	Casino	Cosmopol	och	

ombud	 som	 ICA	 Kvantum.	 På	 Casino	 Cosmopol	 syns	 detta	 genom	 kontroll	 av	

identitetshandling,	 registrering	 av	 gäster,	 samtal	 med	 gäster	 och	 att	 erbjuda	

frivilliga	 avtal	 om	 besöksförbud	 eller	 besöksrestriktion.	 Som	 ombud	 tillämpar	

ICA	 Kvantum	 spelansvaret	 genom	 noggrann	 kontroll	 av	 identitetshandling	 på	

alla	som	ser	ut	att	vara	under	25	år	samt	hänvisar	till	 information	om	stödlinje	

då	de	märker	ett	osunt	frekvent	spelande	hos	kunder.	På	de	olika	institutionerna	

tillämpar	 de	 CSP	 genom	 att	 omvandla	 Svenska	 Spels	 CSR-strategier	 till	

handlingar	genom	att	interagera	med	kunderna	när	ett	behov	uppstår.		
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5.1.5	Hur	mäter	ett	företag	inom	en	kontroversiell	industri	sitt	CSP?	
Svenska	Spel	mäter	sitt	CSP	olika	beroende	vilken	institution	det	handlar	om.	På	

Casino	Cosmopol	mäts	 CSP	 genom	att	 samtal	med	 gästerna	 dokumenteras	 och	

sammanställs	 månadsvis	 tillsammans	 med	 antal	 frivilliga	 tecknade	 avtal.	

Svenska	 Spel	 får	 inte	 ta	 del	 av	 statistiken	 förrän	 den	 sammanställts	 i	 en	

övergripande	 rapport	 med	 hela	 årets	 sammanställningar.	 Som	 ombud,	 på	 ICA	

Kvantum	mäts	 spelansvaret	 i	 form	av	 så	kallade	provköp.	Ett	provköp	 innebär	

att	 Svenska	 Spel	 utför	 ett	 oannonserat	 köp	 av	 sina	 egna	 produkter,	 för	 att	

säkerställa	att	identitetskontroll	förekommer,	då	kunden	i	fråga	är	mellan	18	och	

25	 år.	 Därefter	 utvärderas	 provköpen	 och	 berörd	 butik	 blir	 kontaktad	 via	

postutskick	 med	 ett	 godkänt	 eller	 icke-godkänt	 resultat.	 Svenska	 Spel	 mäter	

således	 sitt	 CSP	 genom	 att	 erhålla	 rapporter	 från	 Casino	 Cosmopol	 avseende	

antal	 tecknade	 avtal	 och	 hållna	 samtal	 samt	 kontrollera	 ombud	 som	 ICA	

Kvantum	genom	provköp.		
		

5.1.6	Övergripande	slutsats	
För	 att	 Svenska	 Spel	 ska	 upprätthålla	 sin	 monopolistiska	 ställning	 på	 den	

svenska	 spelmarknaden	 kräver	 staten	 att	 företaget	 tar	 ett	 samhällsansvar.	

Ansvaret	 ser	 olika	 ut	 beroende	 på	 vilken	 institution	 det	 utspelar	 sig	 i.	

Gemensamt	 för	 alla	 institutioner	 är	 att	 spelansvaret	 ligger	 i	 störst	 fokus.	 Då	

området	 ligger	 i	 linje	 med	 kärnverksamheten,	 är	 det	 naturligt	 att	 området	

uppmärksammas	främst.	Under	den	senaste	tiden	har	spelansvaret	utvecklats	på	

så	 sätt	 att	 Svenska	 Spel	 infört	 en	 18-årsgräns	 på	 allt	 spelande	 samt	 infört	

obligatorisk	registrering	 för	alla	sina	spelare.	Svenska	Spel	 tillhandahåller	även	

andra	 webbaserade	 verktyg	 som	 hjälper	 spelarna	 att	 upprätthålla	 ett	

ansvarsfullt	 spelande.	 Dessa	 är	 bland	 annat	 Mina	 Spelvanor	 (Playscan)	 samt	

sajten	 Spela	 Lagom.	 	Mikael	 Randall,	 ordförande	 i	 World	 Lottery	 Associations	

Awards	anser	att	Svenska	Spel	är	en	 förebild	 inom	CSR	och	ett	 föredöme	 i	den	

växande	spelindustrin	(Svenska	Spel	2008).	Svenska	Spels	mål	med	ett	utvecklat	

CSR-arbete	 är	 att	 sträva	mot	 ett	 bättre	 samhälle	med	minskande	 spelproblem.	

Genom	 att	 tillämpa	 redskap	 som	 18-årsgräns,	 obligatorisk	 registrering	 och	

webbaserade	verktyg	går	Svenska	Spels	arbete	 i	 linje	med	statens	direktiv	och	

hjälper	spelare	att	öka	medvetenheten	kring	ett	ansvarsfullt	spelande.		
		



	 52	

5.2	Diskussion	
De	metodval	som	ligger	till	grund	för	studien	har	varit	värdefulla	i	avseende	att	

besvara	 studiens	 syfte.	 Att	 studiens	 resultat	 inte	 är	 generaliserbart	 till	 alla	

företag	 måste	 dock	 finnas	 i	 åtanke,	 då	 studien	 berör	 ett	 enda	 fall.	 Genom	 att	

studiens	 resultat	 bygger	 på	 en	 empiriinsamling	 med	 respondenter	 från	 olika	

institutioner	blev	resultatet	brett	och	flera	infallsvinklar	kunde	beaktas.	CSR-	och	

hållbarhetschefen	 på	 Svenska	 Spel	 bidrog	 till	 studien	 med	 sin	 kunskap	 om	

strategierna	 bakom	 CSR	 och	 vad	 Svenska	 Spel	 vill	 uppnå.	 Casino	 Cosmopols	

Responsible	 Gaming	 Manager	 och	 Kassachefen	 på	 ICA	 Kvantum	 bidrog	 med	

kunskap	 till	 studien	 om	 hur	 dessa	 institutioner	 omvandlar	 Svenska	 Spels	

strategier	 (CSR)	 till	 handlingar	 (CSP)	 gentemot	 slutkonsumenten.	 Trots	 att	

studiens	 resultat	 inte	 går	 att	 generalisera	 till	 andra	 företag	 visar	 resultatet	

tydligt	hur	Svenska	Spel	väljer	att	tillämpa	sitt	CSR	och	hur	de	arbetar	för	att	ta	

ett	samhällsansvar.	Även	om	en	generalisering	inte	går	att	göra	till	andra	företag	

är	ändå	studien	intressant	på	grund	av	ämnets	aktualitet.	I	och	med	regeringens	

utredning	 av	 det	 svenska	 spelmonopolet,	 blir	 studien	 aktuell	 och	 kan	 fungera	

som	underlag	för	att	påvisa	en	förändring	i	Svenska	Spels	CSR-engagemang	om	

en	licensmarknad	införs.		
		

Då	Svenska	Spel	är	ett	monopolistiskt,	statligt	ägt	företag	och	en	aktör	inom	en	

kontroversiell	 industri	 innebär	 det	 att	 infallsvinkeln	 är	 ovanlig	 för	 ämnet	 CSR.	

Företaget	måste	förhålla	sig	till	statliga	direktiv	och	det	ansvar	som	krävs	av	dem	

som	aktör	 i	 en	kontroversiell	 industri.	Det	 är	 svårt	 att	 applicera	Svenska	Spels	

mål	och	motiv	med	CSR	på	andra	företag	och	branscher	då	många	av	de	teorier	

som	studien	baseras	på	beaktar	företag	med	vinstintresse	och	hur	de	använder	

CSR.	Carrolls	pyramidsteori	(1991)	utgör	grunden	till	många	av	de	teorier	som	

presenterats,	i	avseende	till	denna	studies	syfte,	fungerar	dock	Kang	och	Woods	

pyramid	 (Windsor	 2001)	 som	 ett	 bättre	 underlag.	 Detta	 för	 att	 de	 menar	 att	

moral-dimensionen	 är	 grundstenen	 för	 CSR	 och	 inte	 ekonomin,	 vilket	 går	 att	

urskilja	i	Svenska	Spels	CSR-arbete.	I	och	med	att	Svenska	Spel	är	monopolistiskt	

och	 måste	 ta	 ett	 samhällsansvar,	 går	 samhällsvinning	 framför	 ekonomisk	

vinning.	 Som	 tidigare	nämnts	 är	 spelansvaret	 Svenska	 Spels	 främsta	 fokus	och	

omfattar	en	stor	del	av	deras	verksamhet.	Många	av	kunderna	är	nöjda	med	att	
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Svenska	Spel	tar	ett	så	pass	stort	ansvar	vilket	skulle	kunna	bero	på	att	kunderna	

känner	lojalitet	för	företaget	då	spelansvaret	går	i	linje	med	kärnverksamheten.	
	

Oavsett	 en	 hög	 kundnöjdhet	 med	 Svenska	 Spels	 CSR	 är	 det	 svårt	 att	 ta	 ett	

spelansvar.	En	förklaring	kan	vara	att	spelmissbruk	uppfattas	som	ett	tabubelagt	

ämne,	 enligt	 studiens	 alla	 respondenter.	 Kassachefen	 på	 ICA	 Kvantum	

poängterar	att	frågan	är	känslig	och	att	lämna	över	ett	visitkort	med	information	

om	 stödlinjen	 kan	 vara	 en	 jobbig	 process.	 Att	 Svenska	 Spel	 tillämpar	 sitt	 CSR	

både	i	butik,	på	kasino	och	på	sin	hemsida	gör	att	kunderna	oavsett	var	de	spelar	

ändå	möts	av	ett	kommunicerat	spelansvar.	Då	ämnet	uppfattas	som	tabubelagt,	

innebär	det	 att	 kommunikationen	av	 spelansvar	 i	 somliga	 fall	 är	problematisk.	

Därför	 är	 det	 positivt	 att	 Svenska	 Spel	 väljer	 att	 styra	 sin	 marknadsföring	 av	

spelansvar	till	de	mest	besökta	sidorna	på	deras	hemsida.	På	så	vis	kan	Svenska	

Spel	säkerställa	en	stor	spridning,	att	fler	människor	blir	informerade	och	får	det	

stöd	och	hjälp	som	de	kanske	är	i	behov	av.		
		

Varför	Svenska	Spel	är	tydliga	med	att	kommunicera	sitt	CSR	beror	troligtvis	på	

de	statliga	direktiven.	För	att	upprätthålla	ett	monopol	krävs	det	att	Svenska	Spel	

tar	 ett	 samhällsansvar	 och	 gör	 det	 utan	 vinstintresse.	 Att	 Svenska	 Spel	 tar	 ett	

ansvar	går	ingen	obemärkt,	 intäktsförlusterna	på	cirka	880	miljoner	kronor	vid	

införandet	 av	 obligatorisk	 registrering	 och	 18-årsgräns	 på	 spel,	 påvisar	 deras	

ansvarstagande.	 Dock	 är	 spelmonopolet	 kritiserat	 av	 EU-kommissionen	 och	

troligtvis,	menar	CSR-	och	hållbarhetschefen	på	Svenska	Spel,	 att	 en	ny	spellag	

om	licenser	snart	kommer	träda	 i	kraft	under	2018.	Hur	 införandet	av	 licenser	

kommer	att	påverka	CSR-arbetet	inom	spelbranschen	är	svårt	att	sia	om.	Skulle	

en	ny	spellag	börja	gälla	kommer	kanske	utfallet	se	annorlunda	ut.	Som	tidigare	

nämnt,	 förklarar	 CSR-	 och	 hållbarhetschefen	 på	 Svenska	 Spel,	 att	 de	 utländska	

aktörerna	ger	kunden	en	möjlighet	att	utforma	en	spelbudget,	likt	Svenska	Spel.	

Detta	kan	ses	som	ett	 incitament	 till	att	de	utländska	aktörerna	ändå	vill	 ta	ett	

samhällsansvar.	Däremot	 lever	 inte	 funktionen	upp	till	sitt	 faktiska	syfte,	vilket	

innebär	 att	 skapa	 en	 medvetenhet	 hos	 kunden	 gällande	 hur	 mycket	 pengar	

denne	 spenderar	 på	 spel.	 De	 utländska	 aktörernas	 budgetfunktion	 saknar	

maxgräns	 vilket	 leder	 till	 att	 konceptet	 med	 budgetkontroll	 förfaller.	 Det	 blir	

således	tydligt	att	flera	utländska	aktörer	använder	CSR	i	ett	annat	syfte	än	som	
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ett	 samhällsansvar,	 troligtvis	 av	 konkurrensmässiga	 skäl	 och	 för	 ekonomisk	

vinning.	Då	Svenska	Spel	redan	har	ett	etablerat	CSR-program	kan	det	finnas	en	

chans	att	de	övriga	aktörerna	känner	 sig	manade	att	utveckla	 sitt	CSR-arbete	 i	

samband	med	att	licenser	introduceras	på	spelmarknaden.	
		

Trots	att	Svenska	Spel	har	ett	välutvecklat	CSR-program	visar	ändå	statistik	på	

en	bristande	CSR-strategi.	Andelen	spelberoende	i	Sverige	är	oförändrad,	medan	

antalet	 personer	 som	 spelar	 hos	 Svenska	 Spel	 blivit	 färre	 till	 antal.	 Slutsatser	

som	kan	dras	är	att	fler	personer	totalt	sett	har	spelproblem	idag	jämfört	med	20	

år	tillbaka.	Mycket	tyder	på	att	den	högteknologiska	utvecklingen	bidragit	till	de	

facto.	I	och	med	att	dagens	spelare	ständigt	kan	vara	uppkopplade	via	telefon	och	

läsplattor,	blir	spel	mer	tillgängligt,	vilket	också	kräver	att	spelindustrin	och	alla	

dess	 aktörer	 tar	 sitt	 ansvar	 och	 gemensamt	 arbetar	 med	 samhällsansvar.	 I	

dagsläget,	 på	 Svenska	 Spel,	 utgör	 åldersgräns	 på	 spel	 och	 obligatorisk	

registrering	 den	 del	 av	 CSR-programmet	 som	 gäller	 övergripande	 för	 alla	

institutioner,	 dock	 verkar	 initiativen	 inte	 vara	 tillräckliga	 då	 andelen	 spel-

beroende	 är	 densamma	 sedan	 20	 år	 tillbaka.	 Hur	 kan	 Svenska	 Spel	 åtgärda	

detta?	 Går	 det	 att	 hitta	 ytterligare	 en	 standardiserad	 CSR-strategi	 för	 hela	

Svenska	 Spel	 och	 hur	 skulle	 den	 i	 så	 fall	 se	 ut?	 Utifrån	 hur	 den	 svenska	

spelindustrin	är	uppbyggd	idag,	med	statlig	regi	och	med	olika	institutioner	som	

lyder	under	Svenska	Spel,	måste	CSR-programmet	anpassas	till	alla	involverade	

intressenter.	 Det	 mesta	 av	 Svenska	 Spels	 CSR-arbete	 idag	 är	 individuellt	 och	

anpassat	 till	 de	 olika	 institutionerna	 då	 verksamheterna	 skiljer	 sig	 åt.	 Detta	

begränsar	 möjligheten	 till	 att	 utveckla	 ett	 standardiserat	 och	 komplext	 CSR-

program	som	gäller	för	hela	Svenska	Spel.	
		

CSR	 som	 företagsstrategi	 har	 fått	 större	 popularitet	 det	 senaste	 decenniet	

(Kotler	et	al.	2012)	och	varför	företag	väljer	att	tillämpa	CSR	grundar	sig	i	olika	

motiv.	 Det	 är	 vanligt	 att	 CSR	 används	 som	 strategi	 för	 att	 reducera	 negativa	

konsekvenser	 som	 följer	 av	en	 företagskris	 (Vanhamme	&	Grobben	2008).	När	

CSR	kommuniceras	efter	särskilda	händelser	och	i	samband	med	en	kris	kan	det	

ge	 upphov	 till	 spekulationer	 bland	 konsumenter	 och	 responsen	 blir	 vanligtvis	

negativ	 istället	 för	 positiv.	 Kan	 det	 vara	 så	 att	 företaget	 använder	 CSR	 som	 en	

sköld	 för	 att	 täcka	brister	 och	 kompensera	 för	 något	 dåligt	 de	 gjort?	Om	 så	 är	
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fallet	 kan	 företag,	 av	 naturliga	 skäl,	 uppfattas	 som	 mindre	 trovärdiga	 ur	 ett	

konsumentperspektiv.	 Mycket	 av	 den	 kritik	 som	 riktas	 mot	 CSR	 handlar	 om	

åsikter	kring	om	CSR	bör	utgöra	en	del	av	företagsverksamheten	eller	inte.	Det	är	

lätt	att	förhålla	sig	kritisk	till	ett	område	som	många	saknar	tillräcklig	kompetens	

om.	Därför	är	det	inte	ovanligt	att	ett	flertal	forskare	förhåller	sig	kritiska	till	CSR	

och	aktiviteterna	som	det	 innebär.	Däremot	börjar	CSR	bli	allt	mer	populärt	då	

flera	 företag	 implementerat	 CSR	 i	 sina	 verksamheter,	 vilket	 innebär	 att	 de	

förstått	vikten	av	att	tänka	långsiktigt,	istället	för	att	fokusera	på	kortsiktiga	mål,	

vilka	ofta	karaktäriseras	av	ett	vinstmaximerande	tänk.	Ett	flertal	forskare	pratar	

om	 att	 införa	 statlig	 reglering	 avseende	 CSR	 för	 att	 få	 företag	 att	 ta	 samhälls-

ansvaret	på	allvar.	Ska	det	verkligen	behövas	för	att	företagen	ska	inse	vikten	av	

att	 ta	 ett	 samhällsansvar?	 Den	 växande	 medvetenheten	 kring	 CSR	 talar	 sitt	

tydliga	språk.	Det	saknas	tillräcklig	kompetens	om	CSR	men	utvecklingen	går	i	en	

positiv	 trend	 och	 den	 ökade	 medvetenheten	 kring	 området	 gör	 att	 allt	 fler	

företag	engagerar	sig.	Fokus	bör	därför	 riktas	åt	att	öka	kompetensen	om	CSR,	

istället	för	att	införa	statlig	reglering.			
		

5.2.1	Framtida	forskning	
För	 framtida	 forskning	 inom	 området	 av	 CSR	 i	 spelbranschen	 skulle	 det	 vara	

intressant	att	undersöka	om	spelansvaret	kommer	förändras	eller	bibehållas	av	

den	nya	spellagen,	som	troligen	träder	i	kraft	under	2018.	I	synnerhet	vore	det	

spännande	 att	 studera	 Svenska	 Spels	motiv	 till	 att	 fortsätta	 engagera	 sig	 i	 CSR	

om	monopolet	slopas.	Det	 innebär	 för	Svenska	Spels	del	att	CSR-engagemanget	

inte	 längre	 är	 påtvingat	 av	 statlig	 regi	 utan	 istället	 ett	 frivilligt	 val	 på	 eget	

initiativ.	 Parallellt	 skulle	 samma	 undersökning	 avseende	motiv	 vara	 intressant	

att	 utföra	 med	 de	 utländska	 aktörerna	 i	 en	 komparativ	 studie.	 Detta	 för	 att	

undersöka	om	lagändringen	har	ökat	eller	minskat	incitamenten	till	att	engagera	

sig	i	CSR	då	aktörerna	i	dagsläget	påvisar	ett	vagt	samhällsansvar.		
		

Vidare	vore	det	 intressant	att	utföra	en	komparativ	studie	mellan	Svenska	Spel	

och	ett	annat	monopolistiskt	 företag,	exempelvis	Systembolaget,	avseende	CSR.	

Trots	att	bägge	aktörerna	måste	engagera	sig	i	CSR	behöver	inte	engagemanget	

utgöra	 lika	 stor	del	 av	den	dagliga	verksamheten	hos	det	 andra	 företaget,	 som	
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det	gör	hos	Svenska	Spel.	Undersökningen	skulle	också	beröra	på	vilket	sätt	CSR	

används	för	att	nå	ut	till	slutkonsumenten.			 	
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7.	Bilagor	
7.1	Bilaga	1	-	Intervjuguide	1	
Datum:	11	april,	2017	

Tid:	13.00	

Respondent:	Zenita	Strandänger,	CSR-	och	hållbarhetschef	på	Svenska	Spel	

Intervjuare:	Erika	Borg	och	Linn	Källström	
		

Inledningsvis	 berätta	 om	 studien	 och	 dess	 syfte,	 lyfta	 fram	 att	 det	 huvudsakliga	

fokuset	för	studien	är	Svenska	Spels	CSR	mot	spelande	kunder,	spelansvar.		
		

Inledningsfrågor:		

• Berätta	övergripande	hur	ert	CSR-arbete	på	Svenska	Spel	ser	ut	idag.	

o Vilka	olika	delar	utgör	ert	CSR?	

• Vilket	område	inom	CSR	fokuserar	Svenska	Spel	mest	på?	
		

CSR/Spelansvar:	

• Hur	tror	du	att	Svenska	Spels	spelansvar	upplevs	av	konsumenterna?	

• Vilka	är	de	huvudsakliga	intressenterna	för	Svenska	Spels	spelansvar?	

• Vad	är	viktigast	att	lyfta	fram/fokusera	på	när	det	gäller	spelansvar?	

• Hur	marknadsför	Svenska	Spel	sitt	CSR	och	framförallt	spelansvar?	

• Har	ert	arbete	med	spelansvar	bidragit	till	någon	förändring	gällande	hur	

era	kunder	spelar	idag?	Positiva/negativa	effekter?		

• Hur	mäter	ni	ert	CSR?	

• Vad	vill	Svenska	Spel	uppnå	med	sitt	CSR	engagemang?		

o Vad	är	målet	och	visionen	med	ert	arbete?	

o Skiljer	sig	kortsiktiga-	och	långsiktiga	mål	inom	organisationen?	

• Hur	påverkas	ert	CSR-arbete	av	det	faktum	att	Svenska	Spel	ligger	under	

spelmonopolet?	

• Hur	tror	du	att	ert	CSR-arbete	kommer	se	ut	i	framtiden?	

o Hur	kommer	det	se	ut	om	man	skrotar	spelmonopolet?	

o Tror	du	arbetet	med	CSR	kommer	likna	det	ni	gör	idag?	
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Kommunicera	ut	CSR/Spelansvar:	

• Hur	kommunicerar	ni	ut	ert	spelansvar	till	slutkonsumenten?		

o Vilka	åtgärder	har	ni	vidtagit?		

• Vilka	 svårigheter	 finns	 det	 med	 att	 kommunicera	 ut	 spelansvar	 mot	

spelande	kunder	i	en	kontroversiell	bransch?	

• Utvärderar	ni	ert	arbete?		
		

Yrkesroll:	

• Vad	är	dina	främsta	uppgifter	i	din	chefsroll	på	Svenska	Spel?	
		

Avslutande	fråga:	

• Är	det	något	viktigt	som	du	vill	tillägga	som	du	tycker	vi	har	missat?	
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7.2	Bilaga	2	-	Intervjuguide	2	
Datum:	11	april,	2017	

Tid:	10.00	

Respondent:	Peter	Sundqvist,	Responsible	Gaming	Manager	på	Casino	

Cosmopol	

Intervjuare:	Erika	Borg	och	Linn	Källström	
		

Inledningsvis	berätta	om	studien	och	dess	syfte.	
		

Inledningsfrågor:	

• Berätta	övergripande	hur	ni	arbetar	med	CSR	på	Casino	Cosmopol.		
		

CSR:	

• Hur	 tror	 du	 att	 ert	 CSR-arbete	 upplevs	 av	 de	 som	 spelar	 på	 Casino	

Cosmopol?	

• Mäter	ni	ert	CSR?	

o Om	ja,	hur?	

• Kontrollerar	Svenska	Spel	hur	ni	arbetar	med	CSR	på	Casino	Cosmopol?		

• Förväntar	sig	de	som	spelar	att	ni	ska	ta	ansvar?	

• Vilka	svårigheter	ser	du	med	ert	spelansvar?	

• Hur	kommunicerar	ni	ut	spelansvar	i	lokalerna?	

o Hur	kontrollerar	ni	era	kunder	på	plats?	

• Utvärderar	ni	ert	CSR-arbete?	
		

Yrkesroll:	

• Hur	länge	har	du	arbetat	som	Responsible	Gaming	Manager?	

• Vad	är	dina	främsta	uppgifter	som	Responsible	Gaming	Manager?		

o Är	CSR	ditt	främsta	ansvar?	

• Hur	 har	 arbetet	 med	 CSR	 utvecklats	 under	 din	 tid	 som	 Responsible	

Gaming	Manager?	

• Hur	långt	räcker	ditt	ansvar?	
		

Avslutande	fråga:	

• Är	det	något	viktigt	som	du	vill	tillägga	som	du	tycker	vi	har	missat?	
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7.3	Bilaga	3	-	Intervjuguide	3	
Datum:	17	april	2017	

Tid:	11.00	

Respondent:	Sara	Andersson,	ICA	Kvantum	i	Stockholmsområdet	

Intervjuare:	Erika	Borg	och	Linn	Källström	
		

Inledningsvis	berätta	om	studien	och	dess	syfte.	
		

Inledningsfrågor:	

• Hur	länge	har	du	jobbat	på	ICA?	

• Vad	är	dina	främsta	arbetsuppgifter?	

• Hur	länge	har	du	jobbat	med	spel?	
		

Spelansvar	på	ICA:	

• Har	du	utbildats	av	Svenska	Spel	om	spelansvar?	

o Hur	såg	utbildningen	ut?	

• Hur	utövas	spelansvar	på	ICA?	

• Känner	du	något	ansvar	gentemot	spelande	kunder?	

• Vilka	verktyg	finns	för	att	upprätthålla	ett	spelansvar?	

• Blir	 ICA	 kontrollerade	 av	 Svenska	 Spel	 att	 ni	 upprätthåller	 deras	

spelansvar	och	att	det	går	till	på	rätt	sätt?	

• Händer	det	att	ni	måste	neka	kunder	att	spel?	

o Vad	är	den	främsta	faktorn?	

• Marknadsförs	spelansvar	i	butiken?	
		

Avslutande:	

• Har	du	något	du	vill	tillägga	som	du	tycker	vi	har	missat?	
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7.4	Bilaga	4	-	Frivilligt	avtal	på	Casino	Cosmopol	


