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Abstract

Uppsatsen handlar om utländska, privata, spelbolag som vill etablera sig på den svenska, 

fysiska spelmarknaden. Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning analysera 

och utvärdera nyckelfaktorer hos spelbolagens potentiella kunder för att ta fram lämpliga 

etableringsstrategier för utländska spelbolag på den svenska marknaden.

Undersökningen har visat att populationen är låginvolverad i sitt spelande. Vi rekommenderar 

således de utländska spelbolagen att etablera sig med hjälp av ombud för att därmed kunna 

erbjuda hög tillgänglighet och hög återbetalningsgrad (höga odds).   

Nyckelord; Spel, Spelbolag, Utlandsetablering, Etableringsstrategi, Kundinvolvering, 

Spelbutik, Spelombud, Sportsbetting
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1. Inledning

I inledningskapitlet kommer vi att presentera vår problembakgrund och vår 

problemdiskussion som utmynnar i en problemformulering. Dessutom presenterar vi syftet 

med uppsatsen samt dess perspektiv och avgränsningar.

1.1 Problembakgrund

På den svenska spelmarknaden råder just nu ett spelmonopol som hindrar utländska aktörer 

från att ta sig in. År 2006 så kontrollerade statliga Svenska Spel tillsammans med ATG 86% 

av den fysiska reglerade marknaden men. Under 2000-talet så har dock utlandsbaserade 

privata spelbolag tagit betydande andelar av den svenska spelmarknaden via Internet1. De 

utländska aktörerna verkar inte inifrån Sverige och berörs därför inte heller av den svenska 

lagstiftningen, de flesta bolagen är registrerade i något land med mer liberal lagstiftning kring 

spelandet än Sverige, till exempel på Malta eller i Storbritannien2.

Flera monopol har avvecklats de senaste åren och många statliga monopol har försvunnit eller 

är på väg att försvinna3, järnvägsmonopolet4, tv-monopolet5 och telemonopolet6 är exempel 

på monopol som har avreglerats.

Att Sverige i valet 2006 bytte från en vänster- till högerregering kan också öppna upp för en 

avveckling av spelmonopolet. Den borgliga regeringen har tillsatt en utredning som ska vara 

klar senast den 15 december 2008 och det lutar åt att de vill införa någon form av 

licenssystem, i alla fall för så kallade mindre farliga spel, till exempel vadslagning kring 

sport7.

Helt nyligen så ändrade Centerpartiet sin uppfattning i frågan, de har länge försvarat 

spelmonopolet men menar nu att man genom att avreglera monopolet så kan man få bättre 

kontroll på spelmarknaden. Just nu står 20% av spelandet utanför den restrikterade marknaden 

                                                
1 http://www.svenskaspel.se/pl.aspx?PageID=602&menuid=8&parentid=4313 11/10-07
2 http://samhallsguiden.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2004/05&bet=Kr393 - 11/10 
-07
3 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=8246 - 19/9 -07
4 http://www.eu-upplysningen.se/templates/EUU/standardRightMenuTemplate____2464.aspx - 19/9 -07
5 http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/07/48/ba2f759f.pdf - sida 68 - 19/9 -07
6 http://www.sr.se/ekot/ekonomiekot/artikel.asp?artikel=562089 - 19/9 -07
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och genom att utöka marknaden så kan man bättre kontrollera de utländska bolagen då de 

måste leva upp till kraven som ställs på dem. Tack vare Centerpartiets helomvändning så kan 

det nu bli majoritet inom regeringen för att avskaffa spelmonopolet8.

Spelmonopolen i länderna Danmark, Finland, Tyskland, Ungern, Italien, Nederländerna och 

Sverige har stått under granskning av EU-kommissionen. I mars 2007 så kom man fram till att 

Danmark, Finland och Ungern måste upphöra med sina spelmonopol. Även Sverige väntades 

enligt Advokatsamfundets artikel få kritik för sitt system.9 Detta inträffade i slutet av juni 

2007 då EU-kommissionen utdelade en varning till Sverige och uppmanade regeringen att se 

över systemet snarast och komma fram till en lösning.10 Regeringen svarade med att försvara 

sitt system och avfärdade bestämt kritik om att monopolet syftade till att stärka statskassan 

utan huvudsyftet med monopolet är att motverka spelmissbruk. Man lovade dock att snabbt 

utreda regelverket för att komma fram till eventuella ändringar.11

Efter regeringens svar på denna sista varning från Bryssel så pekar nu det mesta på att 

svenska staten kommer att dras inför rätta i EU-domstolen i Luxemburg.12

Det finns alltså ett flertal händelser som indikerar att en avveckling av monopolet är aktuellt 

och kan bli verklighet oavsett regeringens inställning.

The European Gaming and Betting Association (EGBA) är en organisation som består av ett 

flertal stora utländska spelbolag. EGBA välkomnar beslutet från EU att utmana bland annat 

det svenska spelmonopolet13. Privata spelbolag har i närmare 10 års tid kämpat för att få 

anordna spel i Sverige på samma villkor som det statliga Svenska Spel14.

Dessutom så visar en rapport från Växjö Universitet, skriven på uppdrag av 

Riksidrottsförbundet, att det åtminstone finns tre aktörer som vill etablera sig med fysisk 

närvaro vid en regelreformering.15

                                                                                                                                                        
7 Dagens Industri, ledare, 2007-08-23 – ”Snurrigt i alliansen om spelmonopolet”
8 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=649506 - 22/10 -07
9 http://www.advokatsamfundet.se/templates/CommonPage_Advokaten.aspx?id=7200 22/10 -07
10 http://www.unibetgroupplc.com/corporate/templates/ObserverPage.aspx?id=447 22/10 -07
11 Riksdag & Departement, 2007-09-03 – ”EU-kritik mot spelmonopol tillbakavisas”
12 Sydsvenskan, Olle Lönnaeus, 2007-09-01, ”Analys Spelmonopolet”
13 http://www.eu-ba.org/en/press/131, 22/10 - 07
14 Svenska Dagbladet, Klas Andersson, 2007-03-06 – ”Speldom kan fälla monopolet”
15 www.rf.se/files/%7B2156163A-B011-44B5-8388-CB140B30D109%7D.pdf 24/10 -07
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Vid en eventuell avreglering så finns det alltså flera intresserade potentiella aktörer som vill 

äntra den svenska fysiska spelmarknaden.

Italien och Spanien har ganska nyligen avreglerat sina spelmonopol på olika vis. I Italien 

införde man ett licenssystem vid årsskiftet 06/07 där spelbolagen genom upphandlingar av 

licenser får tillstånd för försäljningsställen efter antal köpta licenser.16 I Spanien så införde 

man månaden efter ett system där varje region har sista ordet i sin egen lagstiftning men man 

fastslog att utländska spelbolag är välkomna att verka i butiker och affärer samt via Internet 

inifrån landet. Här var Madridregionen först ut och införde ett licenssystem där det endast 

fanns ett fåtal licenser men där varje licensinnehavare får öppna så många butiker de vill.17

Tomas Tobé, moderat riksdagsman, med god insyn i spelmarknaden i Sverige har författat en 

motion som godkändes på den moderata partistämman om just utformningen av ett 

licenssystem i syfte att avskaffa det nuvarande spelmonopolet. Hans personliga tolkning är att 

Sveriges spelmonopol kommer att underkännas av EU, att vi kommer dras inför EG-rätten 

och tvingas avveckla vårat monopol. En sådan avveckling skulle enligt Tobé följas av ett 

licenssystem som reglerar marknaden hårt men öppnar upp den för utländska aktörer. 18

Ett avskaffande av spelmonopolet kommer med all sannolikhet att genomföras genom 

införande av ett licenssystem som tillåter utländska aktörer att agera på marknaden.

Det råder inte enbart monopol på själva spelandet i sig, lagstiftningen förbjuder även 

marknadsföring för bolag som inte är beviljade tillstånd att bedriva lotterier eller anordna spel 

i Sverige. Detta innebär svårigheter för bolag som vill nå de svenska kunderna på online-

spelmarknaden då de inte får marknadsföra sig ifrån Sverige. De kringgår detta delvis genom 

att göra reklam i utlandsbaserade kanaler som ändå riktar sig till Sverige (till exempel Tv3 

och Kanal 5) men fördelarna med den rådande lagstiftningen är givetvis enorma för de 

bolagen med tillstånd på den inhemska marknaden19.

                                                
16http://www.realtid.se/ArticlePages/200612/29/20061229101004_Realtid222/20061229101004_Realtid222.dbp
.asp?sAction=SendLink&MailId=20061229101004_Realtid222.dbp 3/12 -07
17 http://bradleyvallerius.casinocitytimes.com/articles/31626.html 3/12 -07
18 Telefonintervju med Tomas Tobé, moderat riksdagsman, 7/12 -07
19 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9188576.asp 11/10 -07
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Svenska Spel har ett väl inarbetat varumärke och ses nog av många som det trygga 

alternativet och de genererar även stora summor till statskassan och till den svenska folk- och 

idrottsrörelsen20. Motpolen med utländska spelbolag skulle bli högre odds men där överskottet 

går rakt ner i fickan på ägare och delägare21. Vad man måste undersöka är vilka faktorer som 

är viktigast för kunderna vid val av spelbolag, dessa faktorer måste tillgodoses vid en 

etablering på den svenska spelmarknaden.

Om Svenska Spel har en stark ställning i Sverige även utan spelmonopolet så kan de 

utländska privatägda nykomlingarna på marknaden hamna i en mycket svår 

konkurrenssituation.

1.2 Problemdiskussion

I bakgrunden beskrevs det att på den svenska fysiska spelmarknaden så lutar det åt att ett 

licenssystem kommer att införas. Detta skulle tillåta ett flertal intresserade utländska aktörer 

att etablera sig och delta i kampen om marknadsandelar om spelmonopolet försvinner. 

Samtidigt så har redan Svenska Spel ett försprång i och med att man är den största aktören på 

marknaden som i dagsläget är skyddat av ett monopol. Därför blir det essentiellt att de 

utländska spelbolagen vid etablering väljer rätt etableringsstrategi. Utan en fungerande sådan 

så riskerar man att misslyckas med sin Sverige-etablering.

                                                
20 Göteborgsposten, Anne Johansson, 2007-05-13 – ”Svenskarnas spel”
21 Veckans Affärer, Ulf Skarin,  2003-10-27 – ”Slaget om nätspelet”
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1.3 Problemformulering

Vilka etableringsstrategival skulle vara lyckosamma för utländska, privata spelbolag att 

använda sig av för att lyckas med en etablering på den svenska spelmarknaden vid en 

avveckling av spelmonopolet? 

1.4 Syfte

Syftet med uppsatsen är att genom en enkätundersökning, analysera och utvärdera 

nyckelfaktorer hos spelbolagens potentiella kunder för att ta fram lämpliga 

etableringsstrategier för utländska spelbolag på den svenska marknaden.

1.5 Perspektivansats

Uppsatsen har ett säljarperspektiv och fokus kommer att ligga på de utländska spelbolagen, 

eftersom det är de som avser etablera sig på den svenska spelmarknaden. För att göra detta 

måste de utländska spelbolagen beakta de faktorer som är viktiga för de svenska spelarna vid 

val av spelbolag. Vi tar därmed även in köparens perspektiv för att kunna utvärdera vilken 

etableringsstrategi som passar bäst. 

1.6 Avgränsningar

Vi har valt att avgränsa denna undersökning till så kallad sportsbetting (vadhållning inom 

sport), andra spelformer är till exempel trav, bingo, casino- och lotteriverksamhet. Vi kommer 

enbart att genomföra denna undersökning i Stockholmsområdet. Vi avgränsar oss även ifrån 

att undersöka de tekniska förutsättningarna för att etablera spelombud eller spelbutiker i 

Sverige.
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2. Metod

I metodavsnittet beskriver vi undersökningsmetoden vi ämnar använda oss av. 

2.1 Undersökningsmetod

Då vi avser att undersöka spelarna så passar en kvantitativ ansats bäst för vår undersökning. 

Utgångspunkten för undersökningen blir deduktiv då vi utgår ifrån lämpliga teorier när vi 

utformar våra frågor. På så vis så blir det enklare att passa in svaren i teorierna och utläsa ett 

resultat. En kvantitativ undersökning innebär att man sammanställer empirisk information i 

form av statistik.

Fördelarna med att arbeta kvantitativt istället för kvalitativt är i vårat fall att vi kan undersöka 

fler respondenter då vi inte är i behov av en djupare undersökning av varje enskild individ (till 

exempel genom en djupintervju). Genom vår enkät så kommer vi att få svar på de variabler 

som är viktiga för vårat resultat och det är inte nödvändigt att göra en djupare undersökning.

2.2 Urvalsram

Vi kommer att använda oss av ett bekvämlighetsurval där vi delar ut enkäter tills vi samlat 

ihop 50 respondenter som angett att de spelar på sportsbetting. Enkäterna delas ut vid olika 

tillfällen och på olika platser för att undvika slumpmässiga fel. Ett bekvämlighetsurval 

innebär i vårat fall att vi delar ut enkäter på strategiska och lättillgängliga platser.

2.3 Reliabilitet

För att undvika slumpmässiga fel så kommer vi att eftersträva ett brett spektrum hos 

respondenterna vad gäller ålder och kön, allt för att se till att urvalet motsvarar populationen. 

Vi har valt att inte se respondenternas bostadsort som en avgörande faktor för deras åsikt i just 

detta fall, då vi har avgränsat oss till att endast utföra vår undersökning i Stockholmsområdet. 

Vi anser att det inte innebär en speciellt stor risk för undersökningens reliabilitet då andra 

faktorer sannolikt är mer avgörande.
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Hög reliabilitet innebär en frånvaro av slumpmässiga fel. Om undersökningen upprepas av en 

annan forskare vid ett annat tillfälle så ska samma resultat uppnås förutsatt att alla 

förutsättningar varit desamma.

2.4 Validitet

För att säkerställa en hög validitet så kommer vi att ställa våra enkätfrågor mot en testpanel 

innan vi påbörjar undersökningen. Om testpanelen tolkar våra frågor på samma sätt som vi 

har avsett att man ska göra så kan vi känna oss trygga i våra formuleringar. Vidare så kommer 

deltagarna i undersökningen att vara anonyma, då vi inte har någon ambition att följa upp 

deras åsikt vid ett senare tillfälle så blir sådan information överflödig. Det skulle bara 

innebära en onödig risk där enheterna skulle kunna vara rädda för att deras åsikter blir 

registrerade och därmed inte svara sanningsenligt.

Hög validitet innebär att resultatet är tillförlitligt och sanningsenliga svar.

2.5 Statistisk analys

När data ifrån enkätundersökningen är insamlad så kommer vi att testa om det finns 

signifikanta skillnader mellan de oberoende och beroende variablerna. Detta gör vi genom ett 

chi två-test22, där vi kan avskriva eller bekräfta våra hypoteser. Chi två-testet genomförs med 

en signifikansnivå på 95%.

Ett chi två-test innebär att man testar om det finns en signifikant skillnad mellan den 

oberoende variabeln och de beroende variablerna. Det vill säga att eventuella samband inte 

beror på slumpen. Testet går ut på att man jämför den observerade frekvensen av svaren med 

den förväntade genom formeln (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad 

frekvens för att på så sätt få fram ett värde som man ställer mot en given kritisk gräns. När 

man Chi två-testar utgår man från nollhypotesen H0 som är att det inte föreligger något 

samband mellan variablerna. Mothypotesen H1 är att det föreligger ett samband.    

                                                
22 Körner, S. Wahlgren, L. Statistiska Metoder, 2005, Studentlitteratur AB
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3. Uppsatsens teoretiska områden

I detta teorikapitel beskriver vi ett flertal teorier som vi har delat in i tre större teoriområden. 

Därefter presenterar vi vår teoretiska syntes som är skapad utifrån teorierna. Denna syntes 

är vår egna så kallade börmodell som visar lämpliga strategier för utländska spelbolag att 

etablera sig i Sverige med, utifrån resultatet av den empiriska undersökningen.     

3.1 Teoretiska perspektiv23

Inom marknadsföringen talar man om två olika perspektiv, transaktions- och 

relationsmarknadsföring. Transaktionsmarknadsföring (TM) innebär att marknadsföringen 

sker med ett kortsiktigt tänkande där fokus ligger på pris, produkt, plats och påverkan. Vid 

använding av transaktionsmarknadsföring vänder man sig till låginvolverade kunder eftersom 

produkten saknar personlig relevans för kunden och de upplever ingen risk med köpet. 

Relationsmarknadsföringen (RM) är mer långsiktig än transaktionsmarknadsföring och 

bygger på långsiktiga relationer för att skapa mervärde. Här ligger inte fokus på produkten 

utan på relationen mellan aktörerna. Relationsmarknadsföring används för höginvolverande 

produkter eftersom kunden är engagerad i sitt köp upplever större risk vid köpet. För 

höginvolverande varor spenderar kunden mer tid för informationssökning och utvärdering i 

sin beslutsprocess.  

3.2 Våra teoriområden

Uppsatsen avser att analysera och utvärdera olika etableringsstrategier för utländska spelbolag 

på den svenska marknaden och för detta har vi valt ut tre stycken teoriområden som är 

relevanta.

Det första teoriområdet handlar om etableringsstrategier, där presenterar vi två teorier som går 

igenom vilka olika typer av strategier som företag kan använda sig av vid etablering 

utomlands. Det första teoriområdet ligger till grund för de olika etableringsformerna i 

uppsatsens teoretiska syntes.

                                                
23 Gummesson, Evert. Relationsmarknadsföring från 4P till 30R, 1998
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I det andra teoriområdet, konsumentbeteende, tar vi upp kundperspektivet. Här beskrivs de 

faktorer som påverkar de köp kunden gör samt hur köparen agerar beroende på hur hög- eller 

låginvolverad denne är i köpet. Teoriområde två ingår i den teoretiska syntesen genom att 

kundunderlaget och kundens viljor är till grund för vilken strategi spelbolagen bör välja.

Det tredje teoriområdet beskriver hur företag kan använda sig av nätverk. Uppsatsens 

kundundersökning kan komma att visa att en nätverksansats är att föredra vid etablering och 

detta tar vi hänsyn till i den teoretiska syntesen.    
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3.3 Teoriområde 1 - etableringsstrategier
I teoriområde 1 tar vi upp Hollensens och Mobergs teorier om etableringsstrategier.

3.3.1 Teori 1, Val av etableringsmetod24

Hollensen 2001, egen bearbetning

Uppsatsens problemformulering handlar om hur de utländska, privata spelbolagen ska agera, 

det vill säga vilken etableringsstrategi de ska använda sig av för att lyckas med en etablering 

på den svenska spelmarknaden vid en avveckling av spelmonopolet. I ett beslut om att äntra 

en ny utländsk marknad så finns det många faktorer att ta med i beräkningen. Hollensen 2001 

delar in dessa i fyra huvudgrupper.

 Interna faktorer

 Externa faktorer

 Önskad karaktär

 Transaktionsspecifikt beteende

                                                
24 Svend Hollensen (2001), Global Marketing, kap 8-11
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De interna faktorerna är de som befinner sig inom företaget som vill etablera sig i utlandet. De 

viktigaste interna faktorerna är företagets storlek och därmed deras resurser, mängden 

internationell erfarenhet och produkten/tjänsten som de erbjuder medan de externa faktorerna 

är de utanför företaget.  Sociokulturellt avstånd, risker i landet, marknadens storlek och 

tillväxt, utbytesbarriärer, konkurrens och mellanhänder är de externa faktorerna som 

Hollensen tar upp.

Den önskade karaktären för etableringen handlar om risk, kontroll och flexibilitet. Graden av 

dessa tre faktorer påverkar även det internationaliseringsbeslutet. Ett exempel på det är joint 

venture där man delar risken med ett annat företag. Ett joint venture-beslut innebär samtidigt

att kontrollen och flexibiliteten blir mindre.

Transaktionsspecifikt beteende betyder att man tar transaktionskostnadsansatsen i 

beräkningen. Då analyserar man transaktionerna vid en etablering snarare än företaget i sig. 

Transaktionskostnader är bland annat kostnader för teknik och marknadsföring och agenter 

och naturligtvis vill man att en etablering ska inbringa mer pengar än vad det kostar.

Hollensen visar följaktligen att det är många faktorer som påverkar och han har delat upp 

olika marknadsetableringsformer i tre huvudgrupper. Export (låg kontroll, låg risk, hög 

flexibilitet), kontraktering (delad kontroll och risk och delat ägarskap) och investering (hög 

kontroll, hög risk, liten flexibilitet).  

Etablering genom export - Genom denna metod skapas produkten i ursprungsmarknaden eller 

i ett tredje land för att sedan exporteras till den nya marknaden. Spel på Internet hos de 

utländska spelbolagen kan betecknas om export, då verksamheten är baserad i deras 

hemländer. 

Etablering genom kontraktering – Att samarbeta med en aktör som redan befinner sig på den 

marknaden man vill in på är ett bra sätt om man inte kan leverera produkten genom export. 

Det finns flera former av kontrakts-etableringsmetoder, till exempel franchising. I vårat fall 

kan det däremot vara till exempel kontrakt med ombud i Sverige som gynnar spelbolagen 

bäst.    
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Etablering genom investering – Här äger och driver företaget i egen regi hela etableringen och 

man investerar genom att lägga till exempel en egen marknadsavdelning och 

produktionsavdelning i etableringslandet. Detta ger en hög kontroll av företaget men också en 

hög risk eftersom det krävs resurser för att starta upp verksamheten på en ny ort. Flexibiliteten 

blir också mindre då investeringarna som är gjorda står fast. Om de utländska spelbolagen 

väljer att starta upp egna spelbutiker i Sverige, då är detta etablering genom investering. 

Teorins relevans för studien:

Genom vår undersökning kommer vi att ta reda på några, men inte alla, av de faktorer som 

Hollensen tar upp som påverkar valet av utlandsetableringssätt. Således kommer vi inte få en 

heltäckande bild av de utländska spelbolagens situation i ovanstående modell men vi kan välja 

ut faktorer i vår spelarundersökning som pekar åt vilket håll sätt som är bäst utifrån spelarnas 

perspektiv. 

De tre huvudmetoderna export, kontrakt och investering kan jämföras med de tre metoder 

spelbolagen kan välja nämligen att fortsätta verksamheten endast på Internet (motsvarar 

exporten), använda sig av ombud (kontrakt) och/eller att starta egna spelbutiker (investering).

Vi bedömer att teorin har en hög relevans för studien och att flertalet faktorer från den 

kommer att plockas med i vår egen teoretiska syntes.

3.3.2 Teori 2 – Marknadskanaler25

Claes Mobergs teori om marknadskanaler påminner om Hollensens etableringsstrategier. När 

de utländska spelbolagen vill etablera sig i Sverige måste de bestämma vilka kanaler de ska 

använda sig av. Passar det bäst med indirekt export, export eller lokal tillverkning när man ska 

etablera ett spelbolag i Sverige?

                                                
25 Claes Moberg (2001), Internationell Ekonomi, Kap 8
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Primära marknadskanaler, Moberg 1990

Claes Moberg beskriver tre olika inkörsportar och dess undergrupper på en utländsk marknad. 

Med primära marknadskanaler så åsyftas kanaler mellan marknader, dessa är de tre 

huvudgrupperna i modellen (indirekt export, export och lokal tillverkning). Undergrupperna 

är de sekundära marknadskanalerna som är kanaler inom marknaden. Nedan beskrivs de 

primära marknadskanalerna:

- Indirekt export: Man engagerar en exportagent eller någon/något som fyller en 

liknande funktion på den inhemska marknaden som sedan sköter kontakten med 

slutkunderna alternativt mellanhänderna på marknaden som man avser ta sig in på. 

- Export: Företaget sköter själva kontakten med mellanhänder och/eller slutkunder på 

den nya marknaden. Här får man in kunskaper i den egna organisationen på ett bra sätt 

genom man står i direkt kontakt med marknaden. Skillnaden mot indirekt export blir 

att man får nya kunskaper om marknaden man äntrar på ett rakare sätt, problemet kan 

vara att det egna företaget inte har rätt kunskaper om marknaden innan lanseringen 

sker.
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- Lokal tillverkning: Vid indirekt export såväl som export så tillverkas varan i 

hemlandet, vid lokal tillverkning så produceras varan på den nya marknaden. 

Anledningen till detta är oftast på grund av problem med logistiken (att det kostar för 

mycket) eller lagar och regler. Marknadskanalen lokal tillverkning förutsätter inte att 

det är det egna företaget som producerar varan, denna kategori innefattar även 

licensiering, franchising och managementkontrakt. 

Teorins relevans för studien:

Vid en första anblick så ter sig teorin passa väldigt bra, då vi ska utvärdera valet mellan två 

kanaler som etableringsmetod. Problemet ligger i att Mobergs teori är väldigt 

produktanpassad och hans kategorier i modellen definieras i mångt och mycket av var 

produktionen är belägen. Då spelmarknaden är en tjänstemarknad så passar inte riktigt 

definitionerna av de olika marknadskanalerna in, eftersom tjänster produceras samtidigt som 

de konsumeras. Det är dock en bra teori för företag som ska etablera sig på en ny marknad där 

metoderna likt Hollensens teori kan jämföras med spelbolagens etableringsprocess.

3.4 Teoriområde 2 – konsumentbeteende 

Uppsatsens syfte är att genom en enkätundersökning, analysera och utvärdera, olika 

etableringsstrategier för utländska spelbolag på den svenska marknaden. I 

enkätundersökningen är det slutkunden, det vill säga de svenska spelarna, som vi undersöker. 

Därför har vi valt att ta in konsumentbeteende som ett teoriområde.

De teorier som vi har tänkt använda inom kundperspektivet är köpbeslutsprocessen och 

involveringsteorin för att utreda om det finns kundunderlag för nya aktörer på marknaden och 

vad som i så fall passar potentiella kunder bäst och därmed kunna utarbeta en strategi för 

spelbolagens etablering.
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3.4.1 Teori 3 - Köpbeslutsprocessen26

Kotlers teori om köpbeslutsprocessen kan hjälpa oss att förstå hur köparens karaktär och olika 

stimuli de utsätts för leder till ett visst köpbeslut. Att veta varför spelare väljer som de gör är 

viktigt i ett etableringsbeslut.

Marknads- Andra Köparens svarta Köparens respons
stimuli stimuli låda

Produkt Ekonomiska Köparens köparens Produktval
Pris Teknologiska karaktär besluts- Märkesval
Plats Politiska process Återförsäljararval
Påverkan Kulturella Tid för köp

Köpets storlek

Köpbeslutsprocessen, Kotler 2005

Modellen ovan visar vilka faktorer som påverkar konsumenten vid ett köp. Den utgår ifrån att 

det första steget till köp är de olika stimuli man utsätts för. Med ’marknadsstimuli’ menar man 

de så kallade fyra P:na; Pris, produkt, plats och påverkan. Detta är alltså de stimuli som 

spelföretagen kan påverka själva genom bra odds, hög tillgänglighet, bra utbud och reklam. 

’Andra stimuli’ är de utomstående faktorer, till exempel ekonomiska och teknologiska stimuli, 

som påverkar kunden. Dessa omvärldsfaktorer ligger över marknaden och kan inte påverkas 

av företaget självt. 

I ´köparens svarta låda’ så formas köpbeslutet av de föreliggande yttre faktorerna som 

tillsammans med köparens karaktär (kulturella, sociala, demografiska samt psykologiska 

faktorer) leder fram till dennes respons. Detta kan till exempel vara politiska åsikter om 

spelmonopolet och dylikt.

Teorins relevans för studien:

Eftersom vår empiriska undersökning har ett kundperspektiv så passar denna teori bra då vi 

kommer att undersöka vilka faktorer som är viktigt för kunden vid val av spelbolag.

                                                
26 Principles of Marketing, Kotler, 2005
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3.4.2 Teori 4 - Involveringsteorin27

Med vår enkätundersökning ska vi ta reda på om spelarna i Sverige är hög- eller 

låginvolverade i sitt spelande. En höginvolverad spelare är ute efter mer än bara de bästa 

oddsen. Det kan vara service, säkerhet, förtroende för spelbolaget och då vidare medan en 

låginvolverad spelare är ute de traditionella 4p-faktorerna; pris, produkt plats och påverkan.    

Involveringsteorin handlar om graden av engagemang hos en kund och det finns två typer av 

involvering, hög- och låginvolvering. Graden av engagemang hos kunden beror på tre 

faktorer; personlig relevans, tid & risk. 

- Personlig relevans: Hur relevant köpet är för kunden vid köptillfället, till exempel vad 

kunden har för avsikter, förväntningar och erfarenheter av köpet och tidigare, liknande 

köp. Den personliga relevansen beror också på hur viktigt bekvämlighet är för kunden, 

det vill säga om kunden tycker det är värt besväret att ta sig till en spelbutik eller om 

han/hon ”nöjer sig” med ett lokalt ombud. 

- Tid: Hur mycket tid kunden avsätter åt sitt spelande. Till exempel för 

informationssökning och för utvärdering av alternativ.

- Risk: Graden av risk kan variera mellan olika spelbolag och speltjänster.

Varor med en högre grad av involvering gör att det lämpar dig bäst med 

relationsmarknadsföring för att nå kunderna, dessa kommer då att sprida budskapet med word 

of mouth. Är varan låginvolverande så är transaktionsmarknadsföring att föredra då kunderna 

inte är lika engagerade i sitt köpbeslut och pris oftast blir en avgörande faktor.

                                                
27 Marketing communications, Fill, 2002
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Teorins relevans för studien:

I vår uppsats är denna teori väsentlig eftersom vi vill ta reda på kundens involvering deras 

spelande och därigenom se vilken strategi som passar bäst för de utländska spelbolagen om de 

etablerar sig i Sverige.

Om ett företag ska etablera sig på den svenska spelmarknaden så måste man veta hur 

marknaden ser ut. Att etablera sig med en egen kedja spelbutiker kräver att kunderna är 

höginvolverade i tjänsten som erbjuds, om detta inte stämmer så ska man snarare satsa på att 

existera i samma form som Svenska Spel med spelombud istället för egen butikskedja.

3.5 Teoriområde 3 – nätverk och relationer

I teoriområde ett beskrev vi de olika etableringsvägar som företag, enligt Hollensen, kan välja 

vid utlandsetablering. En av dessa tre vägar är att etablera sig genom kontraktering och detta 

skulle i uppsatsens fall ske genom kontrakt med ombud. Om spelbolagen vill använda sig av 

ombud när de etablerar sig i Sverige kommer de tillsammans med ombuden att bilda ett 

nätverk, där spelarna blir slutkund. Därför är det viktigt att ta upp nätverksteori. I teoriområde 

3 tar vi upp Gummessons teorier om nätverk samt Wikström, Lundkvist och Beckerus 

värdestjärneteori.

3.5.1 Teori 5 – Nätverksteorin28

Nätverksansatsen utmärker sig genom att se marknadsföring som interaktion i ett nätverk av 

relationer. Tidigare har nätverksforskningen främst varit inriktad mot parrelationer men det 

har successivt gått mer och mer mot större och komplexa nätverk. Centrala variabler i ett 

nätverk är aktiviteter, resurser och aktörer.

                                                
28 Relationsmarknadsföring från 4P till 30R, Gummesson, 1998 
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Nätverksmodellen: Gadde & Håkansson 2001

Aktörerna agerar i nätverket genom att kontrollera, utnyttja och omvandla resurser. De 

viktigaste bindningarna i ett nätverk är sociala, teknologiska, kunskapsmässiga, 

planeringsmässiga, ekonomiska och juridiska. Relationerna i ett nätverk varierar eftersom 

nätverken kan se ut på olika sätt. Vissa nätverk bygger främst på affärsmässiga relationer 

medan andra kanske till störst del bygger på till exempel de tekniska relationerna. 

Nätverksansatsen betonar långsiktighet och stabilitet i relationerna. Om de utländska 

spelbolagen etablerar sig i Sverige kan det vara en god idé att ta nätverk till hjälp. Till 

exempel kan man sluta avtal med en butikskedja som kan fungera som ombud och ett sådant 

samarbete skulle kunna innefatta ekonomiska och tekniska bindningar. Ekonomiska för att det 

är en ekonomisk vinn-vinn-situation för båda parter och tekniska på grund av den teknik som 

krävs för att få en fungerande distribution av spelen. 

Teorins relevans för studien:

Eftersom relationerna mellan de utländska spelbolagen och deras eventuella ombud skulle 

bilda ett nätverk så är denna teori relevant.
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3.5.2 Teori 6 - Värdestjärnan29

Värdestjärnan: Wikström et al 1998

I långsiktiga relationer kan man använda sig av den så kallade värdestjärnan där de olika 

aktörerna i nätverket (spelbolag, ombud, slutkund, tekniker och så vidare) tillsammans deltar i 

en värdeskapande process. Därför väljer vi att ta upp teorin om värdestjärnan.  

Wikström, Lundkvist, Beckerus talar om värdeskapande processer och för företagens del

handlar värdeskapande om att koordinera externa resurser och samordning med företagens 

egna. Istället för att likt värdekedjan låta leden ske stegvis så sker de olika processerna i 

värdestjärnan samtidigt och ömsesidigt istället för sekventiellt och enkelriktat. Wikström et al. 

nämner fem typer av värdestjärnor, den generiska, den fysiska, den imaginära, den 

bolagskopplade, och den vertikalt kopplade och skillnaderna mellan dessa ligger i huruvida de 

är kopplade till varandra med aktörer, hierarkiska nivåer och så vidare.

De processer som beskrivs i modellen är de generativa, representativa och produktiva. De 

generativa processerna är de processer som genererar och utvecklar företagets produkter 

och/eller tjänster. De produktiva processerna är när det som framkommit på idéstadiet 

produceras och representativa processer är de processer som ser till att produkterna/tjänsterna 

når marknaden, det vill säga marknadsföring och försäljning.  

                                                
29 Från tvättinredning till serviceföretag, Wikström, Lundkvist, Beckerus, 1998 
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Teorins relevans för studien:

Om de utländska spelbolagen vill etablera sig genom att kontraktera ombud kan 

värdestjärnetänkandet komma att bli viktigt. Detta om ombuden vill ha en längre och djupare 

relation med spelbolagen och tillsammans bygga upp ett koncept genom en längre process.
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3.6 Teoretisk syntes – vår börmodell

Syftet med att skapa en teoretisk syntes är att få fram en börmodell till uppsatsens specifika 

situation. I börmodellen har vi tagit ut faktorer från de teorier vi presenterat som är relevanta 

för de utländska spelbolagens etablering på den svenska fysiska spelmarknaden. En förklaring 

till börmodellen återfinnes nedan. 

Börmodellen utgår från uppsatsens kundundersökning där vi undersöker marknadsfaktorer 

som i detta fall utgår från spelarna. Modellens princip är att beroende på vad variablerna visar

hos kundgruppen så finns det olika vägar de utländska spelbolagen bör gå när de vill etablera 

sig (därav namnvalet börmodell). Det är dessa vägar som är de olika etableringsstrategierna.  

Börmodellens olika steg är förankrade i de tidigare beskrivna teoriområdena och teorierna.
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I det första steget undersöker vi om det finns marknadsunderlag för de utländska aktörerna 

för en fysisk etablering. Om det visar sig att så inte är fallet så är det naturligtvis bäst att även 

i fortsättningen enbart vara tillgänglig på Internet och istället utnyttja monopolavskaffandet 

genom att bedriva reklam och dylikt i Sverige. Internetalternativet är det alternativet som 

motsvarar Hollensens etablering genom export (se teoriområde 1).  

Visar empirin däremot att det finns kundunderlag för fysiska etableringar så är steg 2 att ta 

reda på om spelarna är hög- eller låginvolverade i sitt spelande. Kundens beslutsprocess i val 

av spelbolag påverkas dessutom av olika stimulin som får dem att välja på ett visst sätt. Till 

exempel så skulle vissa värderingar kunna göra spelare höginvolverade (se teoriområde 2). 

Anledningen till att vi har tagit involveringsgraden som en faktor, är att variationer i 

kundernas involvering påverkar hur de spelar. En låginvolverad kund föredrar bättre priser 

och hög tillgänglighet och de är inte lojala mot spelbolagen medan höginvolverade kunder 

ägnar till exempel mer tid åt sitt spelande.

Börmodellens tredje steg beskriver att beroende på kundernas involveringsgrad så ger det 

olika lämpliga koncept. Är kunderna låginvolverade i spelandet passar det bäst för 

spelbolagen att ha ett färdigt och standardiserat koncept för sina speltjänster och därigenom 

vinna stordriftsfördelar. Detta för att de låginvolverade kunderna inte är lojala och ägnar tid åt 

spelandet utan främst är ute efter lättillgänglighet och höga odds. Med ett standardutbud kan 

spelbolagen teckna samma avtal med många olika spelombud och på så sätt bli tillgängliga 

för kunderna. Vid en hög involveringsgrad däremot kan spelbolagen öppna egna butiker då 

höginvolerade spelare är villiga att avsätta tid för spelandet, därmed finns inte samma krav på 

lättillgänglighet.     

Ett annat alternativ om spelarna är höginvolverade är att spelbolagen tillsammans med 

spelombuden etablera en anpassningssituation genom värdeskapande processer. Detta betyder 

att varje ombudsavtal för sig kan skilja sig emot andra och är därmed inte standardiserat. Då 

blir det ett nätverks- och värdestjärnetänkande mellan spelbolagen och dess ombud och de kan 

tillsammans utifrån deras och kundernas behov skapa unika och mer specialiserade ombud (se 

teoriområde 3).

Ombudsetablering och etablering genom att starta egen butik är alltså de två övriga 

etableringsstrategierna som utöver att fortsätta enbart på Internet är aktuella för de utländska 
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spelbolagen. Det är alltså något av dessa tre tillvägagångssätt som blir uppsatsens förslag på 

lämplig etableringsstrategi beroende på hur den empiriska undersökningen utfaller.

För att förtydliga de olika vägvalen så har vi i de färgade områdena ringat in strategiernas 

tillhörighet inom marknadsföringen. Är kunderna höginvolverade så hamnar man i 

relationsmarknadsföringens teorier och är kunderna låginvolverade så blir det 

transaktionsmarknadsföringens dito.
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3.7 Teoretisk referensram

I den teoretiska referensramen tar vi faktorerna från uppsatsens teoretiska syntes 

(marknadsunderlag för etablering och grad av involvering) och operationaliserar dessa till 

variabler för att göra dem mätbara i enkäten.

Faktor: Variabel:

Marknadsunderlag för etablering Kundens benägenhet att vilja spela på ett utländskt 

spelbolag.

Grad av involvering De egenskaper kunden värderar högst vid köpet 

avseende tillgänglighet, återbetalningsgrad, utbud, 

service, trygghet och socialt ansvarstagande

Vår definition av att det finns marknadsunderlag för de utländska spelbolagen på den svenska 

fysiska spelmarknaden är att minst hälften av undersökningens respondenter kan tänka sig att 

spela hos dem. Sedan är det upp till varje enskilt företag att analysera hur stora 

marknadsandelar de behöver och ställa det i relation till hur mycket av marknaden de anser 

sig kunna ta.

Av de sex variabler vi har valt för att mäta spelarnas grad av involvering är tre stycken 

höginvolverande variabler och tre låginvolverande. Tillgänglighet, återbetalningsgrad och 

utbud är fokuserade på produkten och de spelare som ser dessa som de viktigaste faktorerna är 

enligt vår definition låginvolverade i spelandet. De spelare som rankar de andra tre 

variablerna högre (service, trygghet och socialt ansvarstagande) är däremot höginvolverade. 

Våra definitioner för dessa variabler är:

Hög tillgänglighet: Det ska gå snabbt och lätt att spela 

God service: Kunnig och engagerad personal

Hög återbetalningsgrad: Höga odds och utdelningar

Trygghet: Kännedom och tillit till spelbolaget

Likvärdigt utbud: Standardiserat utbud av spelmöjligheter hos spelbolaget

Socialt ansvar: Att spelbolaget verkar för att förebygga spelberoende t.ex.



Etablering på den svenska spelmarknaden;
Valet av en etableringsstrategi

28

3.8 Enkäten
Se bilaga 2

Enkäten är utformad utefter de variabler vi tagit fram och består av sex stycken frågor. Fråga 

1 och 2 om kön och ålder är till för att vi själva ska kunna säkerställa att urvalsspektrumet inte 

är förvridet. På fråga 3 sorterar vi bort de som inte ägnar sig åt sportsbetting.  

Genom fråga 4 tar vi reda på hur mycket pengar respondenterna satsar på sportsbetting i 

genomsnitt under en månad, detta för att vi ska dela upp dem i två grupper av spelare. 

Grupperna delas upp av medianvärdet på hur mycket de spelar för och bildar varsin grupp, de 

som spelar mer och de som spelar mindre. Fråga 5 undersöker marknadsunderlaget för en 

fysisk etablering genom att fråga om respondenterna kan tänka sig att satsa pengar på 

sportsbetting hos ett spelombud eller i en spelbutik tillhörande ett utländskt spelbolag om 

spelmonopolet försvinner.

På fråga 6 får respondenten rangordna vilka variabler som är viktigast för dem vid val av 

spelbolag, på så sätt undersöker vi om spelarna är hög- eller låginvolverade i sitt spelande. 

Resultatet från fråga 6 kommer sedan att ställas mot resultatet från fråga 4 i ett chi två-test för 

att se om det finns en signifikant skillnad i graden av involvering i spelandet mellan de som 

spelar mer och de som spelar mindre. Detta för att undersökningen inte ska komma fram till 

en slutsats som är baserad på en kundgrupp som är mindre attraktiv (som inte satsar mycket 

pengar).
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 4. Empiri
Här presenteras resultatet av undersökningen.

50 stycken enkäter delades ut i tre olika spelbutiker. En i norra Stockholm (Sundbyberg), en i 

centrala Stockholm (T-centralen) samt en i södra Stockholm (Haninge). Vi fick tre bortfall på 

grund av att respondenten fyllde i enkäten på ett felaktigt sätt.

Fråga 1: Kön

39 Män

8 Kvinnor

Antal kvinnor

Antal män

Fråga 2: Ålder

5st, 61+ år

8st, 41-60 år

26st, 18-25 år

8st, 26-40 år

Antal 18-25 år

Antal 26-40 år 

Antal 41-60 år

Antal 61+ år
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Fråga 3: Typer av spel

Fråga tre var enbart till för att sortera bort de som inte spelar på sportsbetting. Vilka 

spelformer som respondenterna spelar på i övrigt är inte relevant och därför redovisar vi inte 

detta.

Fråga 4: Insats

Respondenternas svar på hur mycket de ungefär satsade på sportsbetting en genomsnittlig 

månad varierade från 40 kronor till 3000 kr. Medianvärdet var 300 kronor. 

Fråga 5: Kan tänka sig gå över till utländskt spelbolag

39 Ja

8 Nej

Antal ja

Antal nej
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Fråga 6: Rangordning av faktorer vid val av spelbolag

Här har vi valt att dela upp spelarna i två grupper. Den första gruppen är de som spelar för 

mindre pengar än medianvärdet på 300 kronor i månaden, dessa kallar vi småspelare. Den 

andra gruppen, storspelare, är således de som spelar för mer pengar än medianvärdet. 

Observera att den enkät som låg på medianvärdet är bortplockad för att få två lika stora 

grupper. Därför är det totala antalet enkäter 46. Faktorerna är rangordnade med siffrorna ett 

till sex, där en etta betyder att man rankar den aktuella faktorn som viktigast och en sexa är 

minst viktigt.

Rangordning av vikten av tillgänglighet

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare          3               6              7           3  2               2                23
Småspelare          6               9              4          1  3               0               23

Totalt                  9              15            11          4            5               2                46

Rangordning av vikten av god service

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare           0              2             5              5  6               5                23
Småspelare           0              3             7           6  3               4               23

Totalt                   0              5            12           11          9               9                46

Rangordning av vikten av hög återbetalningsgrad

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare          13              1             3            5  0               1                 23
Småspelare          11              6             2           1  1               2                23

Totalt                  24              7             5            6           1               3                 46
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Rangordning av vikten av trygghet

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare           5              9             8             1   0              0                23
Småspelare           5              4             7           6   1              0               23

Totalt                  10            13           15            7            1              0                46

Rangordning av vikten av likvärdigt utbud

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare           0              5             0              6   4              8                23
Småspelare           0              1             1           3   8              10              23

Totalt                    0              6             1             9           12            18               46

Rangordning av vikten av socialt ansvarstagande

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare           2              0             0              3  11              7               23
Småspelare           1              0             3           6   6               7               23

Totalt                    3              0             3             9           17             14              46

För att se vilka faktorer respondenterna rankat som viktigast har vi tagit genomsnittvärdet av 

svaren på rangordningen.

Faktor: Storspelare Småspelare Totalt
Hög återbetalningsgrad 2,174 2,174 2,174
Trygghet 2,217 2,826 2,522
Tillgänglighet 3,261 2,391 2,826
God service 4,174 3,913 4,044
Socialt ansvar 4,826 4,609 4,715 
Likvärdigt utbud 4,434 5,086 4,760

De viktigaste faktorerna visade sig vara hög återbetalningsgrad trygghet och tillgänglighet. De 

faktorer som respondenterna ansåg vara minst viktiga var ett likvärdigt utbud, socialt 

ansvarstagande och god service.
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5. Statistiska beräkningar

5.1 Beskrivning av den statistiska testmetoden

För att få reda på om småspelarna och storspelarna rangordnar olika faktorer på olika sätt så 

valde vi att chi två-testa alla faktorer vid val av spelbolag. Ett chi två-test innebär att man 

testar om det finns en signifikant skillnad mellan den oberoende variabeln (spelinsats) och de 

beroende variablerna (vikten av tillgänglighet, service, återbetalningsgrad, trygghet, utbud och 

socialt ansvar). Det vill säga att eventuella samband inte beror på slumpen. Testet går ut på att 

man jämför den observerade frekvensen av svaren med den förväntade genom formeln 

(Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens för att på så sätt få fram ett 

värde som man ställer mot en kritisk gräns. När man Chi två-testar utgår man från 

nollhypotesen H0 som är att det inte föreligger något samband mellan variablerna. 

Mothypotesen H1 är att det föreligger ett samband.    

De sex hypoteserna är följande:

Test av samband mellan; 

 1 - Tillgänglighet och insats

 2 – God service och insats

 3 – Hög återbetalningsgrad och insats

 4 – Trygghet och insats

 5 – Likvärdigt utbud och insats

 6 – Socialt ansvar och insats  

H0 – Det finns inget samband

H1 – Det finns ett samband
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5.2 Test av samband mellan tillgänglighet och insats

Observerat samband mellan tillgänglighet och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         3              6             7             3 2               2                 23
Småspelare         6              9             4          1 3               0               23

Totalt                   9              15           11          4           5               2                 46

Förväntat samband mellan tillgänglighet och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         4.5           7.5          5.5          2 2.5             1                23
Småspelare         4.5           7.5          5.5         2 2.5             1               23

Totalt                   9              15           11          4           5               2                 46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(3 - 4,5)2 / 4,5 = 0,5
(6 - 4,5)2 / 4,5 = 0,5
(6 - 7,5)2 / 7,5 = 0,3
(9 - 7,5)2 / 7,5 = 0,3
(7 - 5,5)2 / 5,5 = 0,409
(4 - 5,5)2 / 5,5 = 0,409
(3 – 2)2    / 2    =  0,5
(1 – 2)2    / 2    =  0,5
(2 - 2,5)2 / 2,5 =  0,1
(3 - 2,5)2 / 2,5 =  0,1
(2 – 1)2    / 1    =  1
(0 – 1)2    / 1    =  1
---------------------------------------
Summa Chi Två = 5,618

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 5,618 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan tillgänglighet och 

insatsnivå.
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5.3 Test av samband mellan god service och insats

Observerat samband mellan god service och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         0              2             5             5 6               5                 23
Småspelare         0              3             7          6 3               4               23

Totalt                  0               5             12          11         9               9                 46

Förväntat samband mellan god service och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         0             2.5           6            5.5 4.5            4.5              23
Småspelare         0             2.5           6         5.5 4.5            4.5              23

Totalt                  0               5             12          11         9               9                 46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(0 - 0)2  / 0       = 0
(0 - 0)2  / 0       = 0
(2 - 2,5)2 / 2,5  = 0,1
(3 - 2,5)2 / 2,5  = 0,1
(5 - 6)2  / 6       = 0,167
(7 - 6)2  / 6       = 0,167
(5 – 5.5)2 / 5.5 =  0,045
(6 – 5.5)2 / 5.5 =  0,045
(6 – 4.5)2 / 4.5 =  0,5
(3 – 4.5)2 / 4.5 =  0,5
(5 – 4.5)2 / 4.5 =  0.056
(4 – 4.5)2 / 4.5 =  0.056
---------------------------------------
Summa Chi Två = 1.736

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 1,736 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan god service och 

insatsnivå.



Etablering på den svenska spelmarknaden;
Valet av en etableringsstrategi

36

5.4 Test av samband mellan återbetalningsgrad och insats

Observerat samband mellan återbetalningsgrad och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare        13              1             3             5 0               1                 23
Småspelare        11              6             2           1 1               2               23

Totalt                  24              7             5            6          1               3                 46

Förväntat samband mellan återbetalningsgrad och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare        12            3.5           2.5          3 0.5              1.5             23
Småspelare        12            3.5           2.5          3 0.5              1.5             23

Totalt                  24              7             5           6            1                 3               46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(13 - 12)2  / 12       = 0,083
(11 - 12)2  / 12       = 0,083
(1 - 3,5)2 / 3,5        = 1,786
(6 - 3,5)2 / 3,5        = 1,786
(3 – 2,5)2  / 2,5       = 0,1
(2 – 2,5)2  / 2,5       = 0,1
(5 – 3)2 / 3              =  1,333
(1 – 3)2 / 3              =  1,333
(0 – 0.5)2 / 0.5        =  0,5
(1 – 0.5)2 / 0.5        =  0,5
(1 – 1.5)2 / 1.5        =  0.167
(2 – 1.5)2 / 1.5        =  0.167
---------------------------------------
Summa Chi Två   = 7,938

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 7,938 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan återbetalningsgrad 

och insatsnivå.
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5.5 Test av samband mellan trygghet och insats

Observerat samband mellan trygghet och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         5              9             8              1  0              0                 23
Småspelare         5              4             7           6  1              0               23

Totalt                  10            13           15            7           1              0                 46

Förväntat samband mellan trygghet och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         5              6,5           7,5         3,5    0,5            0                  23
Småspelare         5              6,5           7,5        3,5  0,5            0                 23

Totalt                  10             13             15            7           1            0                  46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(5 - 5)2  / 5            = 0
(5 - 5)2  / 5            = 0
(9 - 6,5)2 / 6,5       = 0,962
(4 - 6,5)2 / 6,5       = 0,962
(8 – 7,5)2  / 7,5      = 0,033
(7 – 7,5)2  / 7,5      = 0,033
(1 – 3.5)2 / 3.5       =  1,786
(6 – 3.5)2 / 3.5       =  1,786
(0 – 0.5)2 / 0.5       =  0,5
(1 – 0.5)2 / 0.5       =  0,5
(0 – 0)2  / 0            =  0
(0 – 0)2  / 0            =  0
---------------------------------------
Summa Chi Två   = 6.562

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 6,562 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan trygghet och 

insatsnivå.



Etablering på den svenska spelmarknaden;
Valet av en etableringsstrategi

38

5.6 Test av samband mellan likvärdigt utbud och insats

Observerat samband mellan likvärdigt utbud och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         0              5             0              6  4              8                 23
Småspelare         0              1             1           3  8              10               23

Totalt                   0              6             1             9           12            18               46

Förväntat samband mellan likvärdigt utbud och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         0              3             0,5           4,5  6              9                 23
Småspelare         0              3             0,5           4,5  6              9               23

Totalt                   0              6             1             9           12            18               46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(0 - 0)2  / 0            = 0
(0 - 0)2  / 0            = 0
(5 - 3)2 /  3            = 1,333
(1 - 3)2 /  3            = 1,333
(0 – 0,5)2  / 0,5      = 0,5
(1 – 0,5)2  / 0,5      = 0,5
(6 – 4.5)2 / 4.5       = 0,5
(3 – 4.5)2 / 4.5       = 0,5
(4 – 6)2    / 6           = 0,667
(8 – 6)2    / 6           = 0,667
(8 – 9)2    / 9           = 0,111
(10 – 9)2 / 9           = 0,111
---------------------------------------
Summa Chi Två   = 6,222

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 6,222 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan likvärdigt utbud och 

insatsnivå.
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5.7 Test av samband mellan socialt ansvarstagande och insats

Observerat samband mellan socialt ansvarstagande och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         2              0             0              3  11              7               23
Småspelare         1              0             3           6   6               7               23

Totalt                   3              0             3             9           17             14              46

Förväntat samband mellan socialt ansvarstagande och insats

Antal       1:or 2:or        3:or       4:or 5:or          6:or         Totalt

Storspelare         1,5             0            1,5         4,5        8,5              7               23
Småspelare         1,5             0            1,5         4,5  8,5              7               23

Totalt                   3                0               3             9           17             14           46

Chi Två-värde = (Observerad frekvens – Förväntad frekvens)2 / Förväntad frekvens

(2 – 1.5)2 / 1.5       = 0,167
(1 – 1.5)2 / 1.5       = 0,167
(0 – 0)2  / 0            = 0
(0 – 0)2  / 0            = 0
(0 – 1.5)2 /  1.5      = 1,5
(3 – 1.5)2 /  1.5      = 1,5
(3 – 4,5)2  / 4,5      = 0,5
(6 – 4.5)2 / 4.5       = 0,5
(11 – 8.5)2 / 8.5     = 0,735
(6 – 8.5)2 / 8.5       = 0,735
(7 – 7)2   / 7           = 0
(7 – 7)2   / 7           = 0
---------------------------------------
Summa Chi Två   = 5,804

Frihetsgrader (6-1) x (2-1) = 5 ger kritisk gräns 11,07

Eftersom Chi Två-värdet 5,804 är under den kritiska gränsen 11,07 på 95%-nivån kan vi ej 

förkasta H0. Det innebär att det inte finns en signifikant skillnad mellan socialt ansvarstagande 

och insatsnivå.
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5.8 Sammanfattning och förklaring av ovanstående testresultat

Chi två-testen visade inte på några signifikanta skillnader mellan rangordningen av faktorer 

hos stor- respektive småspelare. Alltså skiljer sig inte spelare som satsar mer från dem som 

satsar mindre i de faktorer som spelar in vid val av spelbolag.

6. Analys & slutsatser
Här analyserar vi undersökningsresultatet, därefter presenterar vi våra slutsatser utefter vår 

teoretiska syntes.

6.1 Analys av resultat

Då 39 stycken av våra 47 respondenter har svarat att de skulle kunna tänka sig att spela hos ett 

spelombud eller i en spelbutik tillhörande ett utländskt spelbolag så finns det utefter vår 

definition av marknadsunderlag plats för utländska aktörer på den fysiska spelmarknaden i 

Sverige om spelmonopolet avskaffas. 

Vi ville genom att be våra respondenter rangordna viktiga faktorer vid val av spelbolag få 

reda på om spelarna är hög- eller låginvolverade samt om storspelare skiljer sig från 

småspelare i sina värderingar, allt för att kunna utröna vilken etableringsstrategi som passar 

bäst vid etablering på den svenska spelmarknaden. 

Undersökningen har visat att stor- och småspelare inte skiljer sig signifikant från varandra. 

Om storspelare och småspelare hade skiljt sig åt så hade det möjliggjort en segmentering av 

marknaden där man skulle kunna rikta in sig på de mest lönsamma kunderna, så blev nu dock 

inte fallet och spelare förefaller vara en relativt unison grupp.

De faktorer som rankades högst vid val av spelbolag var hög återbetalningsgrad, trygghet och 

tillgänglighet. Av dessa faktorer så är hög återbetalningsgrad och tillgänglighet typiska för 

låginvolverade kunder. Spel får därmed ses som en låginvolverande tjänst och kunderna har 

ingen större personlig relation till sitt spelande och upplever ingen större risk när man ingår 

avtalet. Här får man ej förväxla uttrycket risk med den självklara faktor som infinnes när man 

sysslar med vadslagning, man upplever helt enkelt ingen större risk i sitt val av spelbolag.
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6.2 Efteranalys av reliabilitet och validitet

Vi delade ut våra enkäter på tre olika orter i Stockholm, en belägen i norr, en centralt och en i 

söder. 39 män och 8 kvinnor besvarade enkäten, trots att det var betydligt fler män än kvinnor 

så tror vi inte att det har påverkat vårat resultat, vid en överblick av enkäterna så har inte män 

skiljt sig från kvinnor nämnvärt i sina svar. Åldersmässigt så dominerade ungdomar bland 

respondenterna, men då vi täckte av samtliga åldersgrupper med relativt god representation så 

ser vi inte heller här någon oro till att resultatet ska ha blivit skevt och missvisande.

Om man tittar på våra tre bortfall så berodde alla på att respondenten hade satt ett enkelt kryss 

på den viktigaste faktorn i rangordningen istället för att rangordna samtliga faktorer. Tre 

bortfall på 50 enkäter är inget stort bortfall och vi ser inte att vi skulle behövt förbättra 

enkätens utformning för att undvika detta.

6.3 Slutsatser

Syftet med uppsatsen var att genom en enkätundersökning, analysera och utvärdera 

nyckelfaktorer hos spelbolagens potentiella kunder för att ta fram lämpliga 

etableringsstrategier för utländska spelbolag på den svenska marknaden. De tre faktorer som 

stod i särklass som viktigast visade sig vara de låginvolverande, transaktionsinriktade 

faktorerna, hög återbetalningsgrad och hög tillgänglighet samt höginvolveringsfaktorn 

trygghet. 

I och med att kunderna på den svenska spelmarknaden till största del är låginvolverade i sitt 

spelande så är de inte heller lojala. Det är positivt för utländska spelbolag som etablerar sig på 

den svenska marknaden vid en avveckling av spelmonopolet, då Svenska Spel i dagsläget har 

hela den svenska fysiska spelmarknaden inom sportsbetting.

Resultatet har visat att det finns marknadsunderlag på den fysiska spelmarknaden för nya 

aktörer och att kunderna på den svenska spelmarknaden är låginvolverade i sitt spelande. Nya 

aktörer bör därmed se till att var lättillgängliga för kunderna och erbjuda hög 

återbetalningsgrad på satsade pengar. I och med att kunderna är låginvolverade så 

rekommenderar vår börmodell att de utländska spelbolagen försöker etablera sig genom 
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spelombud. Då kunderna är låginvolverade i spelandet passar det bäst för spelbolagen att ha 

ett färdigt och standardiserat koncept för sina speltjänster och därigenom vinna 

stordriftsfördelar. Med ett standardutbud kan spelbolagen teckna samma avtal med många 

olika spelombud och på så sätt bli tillgängliga för kunderna.

6.4 Förslag på vidare forskning

För vidare efterforskningar på samma väg så bör man upprepa vår undersökning i större 

utsträckning med fler respondenter, för att se om resultatet upprepar sig. Om resultatet 

upprepas så är nästa steg att undersöka förutsättningarna för utländska spelbolag att bygga 

nätverk och etablera samarbeten med andra aktörer såsom spelombud och tekniska 

leverantörer.
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8. Bilagor

8.1 Bilaga 1 – Modell, Hollensen, 2001
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8.2 Bilaga 2 - Undersökningsenkäten

Enkätundersökning om spel

Denna undersökning görs i samband med en kandidatuppsats på Södertörns Högskola. 
Undersökningen ämnar att undersöka vilka faktorer som är viktiga för spelare när de spelar. 
Du är helt anonym med ditt deltagande.
Sätt kryss i rutan

1. Jag är:  Kvinna  � 2.Ålder: 18-25      �
                  Man       � 26-40      �

41-60      �
     61-          �

3. Vilka typer av spel satsar du regelbundet pengar på?
Flervalsfråga, kan sätta flera kryss

�  Sportsbetting? (t.ex. odds, stryktips, supertoto)
�  Trav, galopp, och hundspel
�  Lotter (t.ex. triss, bingolotto)
�  Casino och slot machines (t.ex. poker, roulette, Jack Vegas, black jack)
�  Inget av alternativen 

4. Ungefär hur mycket pengar satsar du på sportsbetting en genomsnittlig månad?
Skriv belopp nedan

…..…..kr

5. Skulle du kunna tänka dig att satsa pengar på sportsbetting hos ett spelombud eller i 
en spelbutik tillhörande ett utländskt spelbolag om spelmonopolet försvinner?

� Ja
� Nej

6. Vänligen rangordna de faktorer som är viktigast för dig vid ditt val av spelbolag 
Fördela siffrorna 1-6 mellan de olika alternativen, en siffra kan bara användas en gång. Skriv 
över det prickade fältet. 1 är viktigast, 6 är minst viktigt.  

…. Hög tillgänglighet (det ska gå snabbt och lätt att spela) 

…. God service (kunnig & engagerad personal etc.)

…. Hög återbetalningsgrad (höga odds och utdelningar)

…. Trygghet (att man känner till och litar på spelbolaget)

…. Likvärdigt utbud (standardiserat utbud av spelmöjligheter hos spelbolaget)

…. Socialt ansvar (att spelbolaget verkar för att förebygga spelberoende t.ex.)

Tack för att du deltog i undersökningen!


