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Förord 

Författarna vill tacka opponenterna och hela uppsatsgruppen som har gett konstruktiv kritik som på ett 

mer eller mindre sätt bidragit med stöd. Författarna är mycket tacksamma till alla respondenter som har 

ställt upp och svarat på enkätundersökningen. Slutligen vill författarna speciellt tacka handledarna Hans 

Zimmerlund för all rådgivning under terminens gång. 
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Sammanfattning  

I samband med teknologins snabba utveckling har internetanvändningen ökat drastiskt sedan början av 

1990-talet. Under detta decenniums snabba IT-utveckling, då internet blivit mer tillgängligt för de flesta 

individer, uppkom onlinespel på internet. Många nya företag försöker slå sig in på marknaden vilket har 

bidragit till en mycket hård konkurrentsatt marknad. De små och nystartade spelbolagen konkurreras 

dock ut medan de stora spelbolagen bara blir större. Forskarna har under uppsatsens gång forskat fram 

vilka faktorer som är viktiga för att små onlineföretag skall kunna överleva i denna hårt 

konkurrensutsatta bransch med hjälp utav ett kundperspektiv. Detta har tagits fram genom en kvantitativ 

metod som utförts i Stockholm. 

Undersökningen har givit en bredare syn och bättre uppfattning om den svenska spelmarknaden. 

Forskarna har bland annat forskat fram att spelarna är mycket priskänsliga. 

De data som undersökningen har bidragit med har analyserats och bidragit till en slutsats. 

Forskarna anser att det är svårt att konkurrera om en plats inom online spelbranschen för ett nytt och 

oetablerat spelbolag. Slutsatsen blir att det lilla spelbolaget inte kommer överleva om det t.ex. inte finns 

en stor mängd kapital för marknadsföring samt att kunna konkurrera genom pris. 

 

Nyckelord: 

 Pris = Högre odds, mindre avgifter, bättre avkastning på pengarna för spelaren 

Etablerade företag/stora aktörer = bolag inom spelbranschen som har marknadskännedom hos 

kunderna och som har flera än 500 000 registrerade kunder. 

”osäker” handelsplats = Människor har inte fult förtroende för internet då det är nytt för många samt att 

internet bedrägeri förekommer. 

De svenska restriktionerna i den svenska spelmarknaden = man får inte starta ett spelbolag som är 

registrerat i Sverige. Svenskaspel har monopol på den svenska spelmarknaden. De flesta bolagen startar 

sin verksamhet på Malta för att sedan slå ut internationellt.  

Spelbolag = endast spelbolag som är verksamma på nätet 

PR = nyhetsreportage eller någon annan media som berättar någon om företagets produkt 

 

 

 



Abstract 

In the beginning of 1990´s, internet expanded drastically, during the same time as the technology was 

developing quickly. As the internet started to get more common, people started to explore the online 

game-market.  The competition has increased a lot since then and many new companies have had 

difficulties to establish and differentiate themselves on the market. Companies have found it difficult to 

strengthen their trademark on internet, because of the internet’s revolution that has brought many 

changes. New game companies are staying outside and have difficulties to survive on the internet 

market while the bigger game companies just get bigger. The researchers will study which factors that 

are important for the little online companies to be able to survive. The researchers have received a wider 

vision and deeper understanding about the Swedish game market. The researchers have realized among 

other things that the game players are reliable and very sensitive to price. The result has showed 

important conclusions that the researchers have taken part of and learned how it looks like in the in real 

world in online games. It is difficult to compete about a place on the internet as a new and small game 

company. You can make a conclusion that the small game companies will receive difficulties to survive 

on the market unless they have a large amount of capital for marketing and the ability to compete with 

price. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Bakgrund  

 

Denna uppsats handlar om små spelföretags möjligheter att etablera sig på den svenska spelmarknaden. 

Första kapitlet kommer att redogöra problembakgrunden, problemformuleringen och syftet med 

uppsatsen. Inledningsvis skall det berättas om spelbranschens historia, IT betydelse för spel, 

Svenskaspel och hur den svenska marknaden är uppdelad. 

1.1 Spelbranschen 

I bibeln berättas det att romerska soldater kastade tärning om Jesu klädnad1. Koranen upplyser om att 

spel är djävulens verk som skapats för att fördunkla människors sinnen2. Under slutet av 1700-talet 

framstod Paris som Mecka för spelare världen över3. Spelandet om pengar har existerat under många 

århundraden. Exakta år för uppkomsten är ännu oklart. Man har erhållit fram bevis på att 

vadslagningsspel förekom i de flesta samhällen och kulturer under den gånga historien. Arkelogers fynd 

visar på att spel om värdeföremål kan ha existerat från de äldsta mänskliga kulturerna4. Det stora 

genombrottet för spel om pengar började under 1980-talet och har sedan dess ständigt ökat. Under 1990-

talet etablerade sig spelbranschen som en global miljardindustri och var en av de snabbaste växande 

branscherna i Europa5. Spelbranschen ökar ständigt och har gett upphov till en allt mer konkurrensutsatt 

marknad. 

1.2 IT:s betydelse för spel 

Teknologins utveckling och Internets expansion har gett upphov till nya affärsmässiga möjligheter och 

utmaningar. Internet har revolutionerat många grundläggande affärs- och ekonomiska metoder6. Internet 

har bl.a. medfört att företag snabbare kan utveckla varumärkets grundläggande koncept, förstärka och 

utöka dess värde7. Internet har funnits i många år och är i ständig utveckling. Internet har med årens 

utveckling blivit en mycket mer ”säkrare” handelsplats. Internetspelandets begynnelse uppkom i 

samband med Internets snabba utveckling i början av 1990–talet. Utbudet på de första spelbolagen 
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bestod vanligen utav casino och odds spel8. Idag har olika spelbolags spelportfölj utökat med 

exempelvis poker, bingo, lotter. Det finns idag över 500 spelrelaterade bolag och ännu flera 

franchiseföretag och dotterbolag9. PartyGaming och Bwin som är de två största online-spelbolagen, som 

värderas till ungefär 1.8 – 1.9 miljarder dollar vardera10. Teknologin har gett upphov till att företag kan 

finna nya sätt att skapa produkter, tillgodose kundbehov och spåra kunder på. Internet har även gett 

möjligheten till en helt ny mötesplats utan att behöva lämna hemmet11. Detta har resulterat i att 

utländska spelbolag, med hjälp utav Internet kan konkurrera med andra spelföretag, världen över.  IT 

har bidragit till att nya aktörer har kommit in på den svenska spelmarknaden.   

1.3 Svenskaspel 

Svenskaspel är ett statligt bolag som har monopol på den reglerade svenska spelmarknaden. Alla vinster 

bolaget gör, går till svensk idrott och till statskassan. Svenskaspel betalade under år 2010 ut 5 miljarder 

kronor, varav 500 miljoner gick till svensk idrott12. Svenskaspel bildades 1997 då de två statliga bolagen 

Penninglotteriet och Tipstjänst sammanslogs. Bolaget bedriver sin försäljning vid cirka 6700 ombud, 

2000 restauranger, pubar, bingohallar och på nätet13.  Svenskaspel är den dominerande aktören på den 

svenska spelmarknaden. 

1.4 Svenska spelmarknaden 

I och med att utländska företag har slagit in sig på den svenska spelmarknaden, har Svenskaspels 

marknadsandel minskat. Bolaget har en marknadsandel på 53 % jämfört med 58 % år 200414. En av 

anledningarna till fallet är att det skapats en ojämn konkurrenssituation, då svenskaspel är bundna till de 

svenska restriktionerna som finns. Nya små spelbolag har under senare år försökt slå sig in på den 

svenska marknaden. Dessa bolag har haft det mycket svårt att överleva, då de flesta konkurreras ut utav 

de större aktörerna. Totalt beräknas de utlandsposterade bolagen stå för en tiondel utav den svenska 

spelmarknaden. Trav och galopp, bingolotto, svenska postkodlotteriet, bordsspel på restauranger m.m. 

står för resten utav den svenska spelmarknaden15. Svenska folket spenderar i genomsnitt cirka 3 procent 

av sin disponibla inkomst till spelanden. Fördelat på landets alla invånare över 18 år blir det ca 5000 
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kronor per person varje år16. I och med att svenskaspel tappar marknadsandelar på den svenska 

spelmarknaden så finns det möjligheter att etablera sig. 

1.5 Problemdiskussion  

Svenskaspel är den dominerande aktören på den svenska spelmarknaden. IT har möjliggjort att 

utlandsbaserade företag kan etablera sig på marknaden.  Efterfrågan på spel online ökar ständigt, detta 

har bidragit till att allt fler spelföretag har bildats under de senaste åren. Sverige är de europeiska land 

där högst andel av spelkonsumtionen sker på internet: 26 procent jämfört med ett Europa-genomsnitt på 

8 procent. I och med att den stora konsumtionen utav spelandet sker online, har flera bolag försökt att 

etablera sig på den svenska marknaden. Forskarna till denna uppsats vill se förutsättningarna för det lilla 

företaget att etablera sig på denna hårt konkurrensutsatta marknad. I och med att det lilla företaget inte 

har samma marknadskännedom som de etablerade företagen, måste de lilla företaget hitta 

marknadsföringskanaler för att synas. En förutsättning för att möjliggöra denna studie är genom att se 

om det finns någon korrelation mellan spelandet och val utav spelbolag.  

1.6 Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för små onlinespel företag skall överleva på den svenska spelmarknaden? 

1.7 Syfte 

Syftet är att analysera och utvärdera korrelationen mellan spelandet och valet utav spelbolag.  

1.8 Avgränsning 

Förutsättningarna för att etablera sig på den svenska marknaden. 

1.9 Perspektiv 

Kommer att användas ett kundperspektiv genom att studera kundbeteendet. 
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2 Metod   

 

Detta kapitel handlar om hur forskarna skall ta sig till väga för att lösa sin frågeställning. Strategierna är 

många och det gäller att som forskare välja de rätta för den givna undersökningen.   

2.1.2 Val utav forskningsmetod 

Forskarna behöver samla in data för att ta reda på hur spelare beter sig inom denna marknad. Data kan 

samlas in genom kvalitativa och kvantitativa studier, som tar fram olika aspekter ur det som studeras ur 

verkligheten och som helst skall komplettera varandra17. Då denna uppsats använder sig utav ett 

kundperspektiv, kommer en kvantitativ forskningsansats att användas. 100 respondenter kommer i form 

av en enkätundersökning besvara ett antal frågor. Denna enkät kommer vara till hjälp för att analysera 

kundperspektivet. Enkätundersökningen kommer bidra med en bred empiri, som skall kunna besvara 

forskarnas frågeställning.  

2.1.1 Kvantitativ forskning  

Den kvantitativa forskningen består oftast utav hårddata, där resultatet omvandlas till siffror. Siffrorna 

är från det som observerats, rapporterats eller registrerats. De är operationaliserade variabler som kan 

redovisas i statistiska uträkningar och analyser18. Den kvantitativa forskningen ger en bredare studie än 

den kvalitativa. Man utvärderar data för att sedan dra generella slutsatser19. Genom denna metod 

försöker man, med hjälp av ett objektivt synsätt, fastställa storheter som förekommer i en undersökning. 

2.2 Val utav urval 

För att respondenterna skall kunna besvara enkätundersökningen krävs det spelare som är aktiva på 

nätet. En annan anledning till att endast ha aktiva spelare är att få fram dagens kundbeteende. Det är 

viktigt att den insamlade datan är relevant då kundbeteendet kan ha förändrats över tid. När man gör ett 

urval ska man fundera ut vilken målpopulation som tillhör undersökningen. Man kan välja att ta med 

hela populationen eller välja ett urval. Till denna uppsats kommer det ske ett urval som kommer att 

representera hela populationen. Detta kommer att ske genom ett icke sannolikhets urval, då 

respondenterna endast kommer att vara aktiva onlinespelare samt att undersökningen kommer att ske i 

Stockholm. Med nedanstående metod ökas validiteten och reliabiliteten samt att bortfallen blir 0.  
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2.2.2 Icke sannolikhetsurval 

Det är ett icke slumpmässig urval. Sannolikheten är inte så stor för att alla individer i en population ska 

kunna komma med i en undersökning. Forskaren riktar sitt urval på människor eller företeelser som 

denne finner intressant att studera20. 

2.3 Val utav Validitet & Reliabilitet 

Nedanstående mått tas med för att få en hög trovärdighet av det undersökta och samtidigt mätta hur bra 

det har studerats. De är även väsentligt att studien utförs på ett tillförlitigt sätt, då studien endast 

kommer att utföras vid en tidpunkt. Detta innebär att den insamlade datan som samlats in, kommer att 

representera hela populationen. Respondenterna kommer bestå utav aktiva spelare, då undersökningen 

kommer att utföras utanför casino Cosmopol i Stockholm. Det är viktigt att de är aktiva spelare som 

besvarar enkäten med anledning av att dessa representerar kundbeteendet idag. Att inte fråga aktiva 

spelare kommer bidra med en sänkt validitet. Detta kommer att bidra med att data insamling blir 

relevant och pålitlig.  

2.3.1 Validitet 

Handlar om att använda rätt sak vid rätt tillfälle. Validitet är ett mått på hur väl man mäter det man 

studerar. Måttet används för att värdera det undersökta resultatets trovärdigt. Man kan även säga att hög 

validitet innebär att kvaliteten på de som skall studeras är hög. 

2.3.2 Reliabilitet 

Handlar om att man mäter något på ett tillförlitligt sätt. De mättningar man gör i verkligen skall vara 

korrekt utförda och utförs samma observation igen utav en annan forskare skall den uppnå samma 

resultat som än egna. Sker detta innebär det en hög reliabilitet21. 

2.4 Val utav undersökningsstrategi 

Forskarna kommer att undersöka sitt ovan nämnda problem under en given tidsram, vilket påverkar 

valet av undersökningsmetod. Forskarna är intresserade av att se på Internetspelarnas beteende på 

marknaden. Därför strävas det att få en så bred data som möjligt.  
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 Thuren, T. 2007 



Surveyundersökning är det som anpassar sig bäst, dels för att tidsramen är kort och att den ger en väldigt 

bred data. Det kommer att utföras genom en enkätundersökning som kommer att utföras vid Casino 

Cosmopol i Stockholm. Enkätundersökningen ska med hjälp utav de 100 respondenternas svar kunna 

vissas på diagram som senare skall analyseras. 

 

2.4.1 Survey  

Strävar man som forskare att få en så bred mängd data som möjligt, ska man använda sig utan en 

surveystrategi. Många samhällsforskare använder sig utav detta tillvägagångssätt22. Inom denna strategi 

kan forskaren använda sig utav olika metoder: skriftliga källor, observationer, frågeformulär eller 

interjuver23. En surveyundersökning ger mycket data till en låg kostnad24.  

 

2.5 Val utav forskningsansats 

Det kommer att genomföras ett flertal observationer som kommer att tolkas från forskarnas perspektiv 

som de viktigaste erfarenheterna utav det verkliga livet. Detta innebär att respondenternas svar ses som 

de viktigaste behoven för spelarna och att dessa svar representerar hela populationen. Forskarna har valt 

att lägga fokus på deduktion därför att den passar undersökningen. Utifrån denna forskningsansats kan 

vi bygga upp ett mönster från ett antal upprepade observationer från respondenterna. Utifrån den 

teoretiska syntesen som finns längre fram i uppsatsen, kan man välja fyra olika strategier för att arbeta 

inom denna bransch. Genom att analyser kundbeteendet kan man studera de fyra olika strategierna.  

 

2.5.2 Deduktion 

Från en teori skapas en hypotes där man förväntar sig göra observationer och om dessa observationer 

stämmer med hypotesen anses den vara sann25. Man utesluter logiska slutsatser som inte nödvändigtvis 

behöver stämma överens med verkligheten26. 
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3 Teori  

 

Kapitlet tar upp de teorier som är intressanta för undersökningen. I de första två teorierna kommer 

relevansen att beskrivas tillsammans då de har mycket gemensamt. Dessa två teorier bidrar till 

skapandet utav den teoretiska syntesen. Resterande teorier används som hjälp för att lösa 

frågeställningen och påverkas på olika sätt beroende på hur kundbeteendet ser ut, samt vilket 

tillvägagångssätt man använder sig av i den teoretiska syntesen. Mer om detta se den teoretiska syntesen 

på sida 21. 

 

3.1 Involvement theory 

Involvement theory är ett sätt att förstå sin kunds beteende och psykologin bakom ett köp. Det finns två 

olika dimensioner; Involvering, samt rationell/emotionell. Involveringen kan vara hög eller låg och 

handlar om hur mycket tid, tanke, energi och resurser kunden använder i köpprocessen. Den 

emotionella/rationella dimensionen är ett mått på noga grundade köp i jämförelse med impulsköp, åtrå i 

jämförelse med logik och passion i jämförelse med klokhet. Mekanismerna för hög- och låginvolvering 

är personlig relevans, tid och risk. För en höginvolverad kund har priset inte lika stor betydelse, 

infosökningen är hög och chansen till återköp är hög. Man är involverad redan innan köpet. Som företag 

kan man till exempel börja med att ta in ett antal höginvolverade kunder och sedan låta word-of-mouth 

sköta marknadsföringen genom dessa personer. I motsats till en höginvolverad kund är en låginvolverad 

kund inte intresserad av att anpassa sig, och risken för att kunden går över till en konkurrent är stor. 

3.2 Transaktions- och Relationsmarknadsföring 

 

3.2.1 Transaktionsmarknadsföring 

Transaktionsmarknadsföring har under lång tid varit det marknadsföringssynsättet vid tillämpning utav 

ett företags produkt/tjänst. Inom detta synsätt läggs fokus på utbyte utav värde mellan två parter27. 

Utbytet ses som en engångshändelse där långsiktiga relationer och återköp inte sätts i fokus28. Detta gör 

det svårt att mäta kunders tillfredsställelse genom återkommande kunder, utan får mätas genom 

enkätundersökningar och marknadsandelar. Inom detta marknadsföringssynsätt strävar varje företag 

med en unik marknadsmix med de fyra P: na i centrum (Pris, Plats, Produkt, Påverkan). Då denna 
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marknadsföringssynsättet inte lägger vikt relationer blir pris en viktig del utav marknadsmixen. 

Konsumenter anses vara mycket priskänsliga och kan mycket enkelt övergå till att konsumera hos ett 

annat företag. Inom transaktionsförsäljning är kunder ute efter ett specifikt värde till lägsta möjliga 

pris29.   

 

 

3.2.2 Relationsmarknadsföring 

Relationsmarknadsföringen sätter relationen till kunden i centrum. Man vill främja framtida köp vilket 

gör att den enskilde kunden är mycket betydelsefull30. Detta synsätt strävar efter att bygga upp en 

lojalitet till den enskilde kunden, vilket på sikt ska bidra med lönsamhet. Man strävar till att få kunden 

märkeslojal till företaget vilket innebär bl.a. mindre kostnader för företaget31. 

Relationsmarknadsföringen sätter vikt på långsiktigt perspektiv där återköp sätts i fokus32. En 

märkeslojal kund till företag kan bli en aktiv marknadsförare åt det specifika företaget (word-of-

mouth)33. Uppbyggandet utav relationer mellan kund och företag leder till att kunden ansluter sig till 

företaget och på sikt blir mindre priskänslig. 
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3.2.3 Relevans för Involvement theory och Transaktions- & Relationsmarknadsföring teorin 

Det forskarna först ska ta reda i sin analys utav enkätundersökningen är om spelare på den svenska 

spelmarknaden är hög- eller låginvolverade. Skillnaden mellan dessa två är priset. Har priset en stor 

betydelse för kunden, innebär det att de är låginvolverade och vice versa. Forskarna vill med 

Involvement theory undersöka spelarnas engagemangsnivå. Det är viktigt att kunna skillnaden mellan 

transaktionsmarknadsföring och relationsmarknadsföring, då transaktionsmarknadsföring fokuserar på 

de 4P medans relationsmarknadsföring lägger fokus på själva relationen. Som tidigare nämnts är priset 

en viktig faktor för att avgöra om en kund är låg- eller höginvolverad. Beroende på engagemangsnivå 

påverkas val utav marknadsföringsmetod.  

Varför relevansen förklaras tillsammans i dessa två teorier är p.g.a. att det hör väldigt mycket ihop.  

1. Visar undersökningen att spelare är höginvolverade skall man applicera relationsmarknadsföring. 

2. Visar undersökningen att spelare är låginvolverade skall man applicera 

transaktionsmarknadsföring. 

Mer om detta se den teoretiska syntesen. 

3.3 Kommunikationsmodellen 

 

För att ett företag ska väcka intresse för sina varor och tjänster måste det först försäkra sig om att 

kundernas erfarenheter kommer att bli positiva. Christian Grönroos och Dan Rubinstein presenterar en 

modell för kommunikation som kallas kommunikationsplanering. Kommunikationsplaneringen visar 

första stegen i att skapa interaktion internt. Denna interaktion måste utvecklas först genom 

kommunikationsaktiviteter (masskommunikation/intern marknadsföring) och sedan genom icke 

kommunikativa åtgärder (t ex utveckling av den tekniska kvaliteten). Lyckas man med dessa steg skapar 

man förutsättningar för interaktion med kunden. Interaktionen gör att kunden får en erfarenhet ifrån 

köpet och en upplevd kvalité. Den erfarenheten och upplevda kvalitén som kunden får genom 

interaktionen skapar word-of-mouth. Detta leder i sin tur till återköp eller nyförsäljning utav 

varan/tjänsten. För att uppnå en positiv erfarenhet/upplevd kvalité för kunden, måste de tre första stegen 

utföras på rätt sätt, vilket kommer att stärka företagets profil. Vice versa uppstår vid dålig 

erfarenhet/upplevda kvalité. Fungerar processen bra kommer andelen bestående kunder att öka. 



 

Kommunikationsplanering som utgår från den centrala kommunikations cirkeln: interna åtgärder 

(Grönroos & Rubenstein, 2000). 
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3.3.1 Relevans 

Kommunikationsmodellen är en metod som företag med perspektiv på relationsmarknadsföring till hög 

involverade konsumenter kan använda sig av. Här gäller det att se till att skapa ett mervärde som gör att 

kunden bl.a. talar positivt om bolaget. Kommunikationsmodellen har en viktig koppling med 

involveringsteorin, då denna teori relateras till höginvolverade kunder d.v.s. ett 

relationsmarknadsföringsperspektiv. 

3.4 Kommunikationsmixen 

Kommunikationsmixen används för att påverka omvärlden genom fem kommunikationsmedel: 

Annonsering, Personlig försäljning, Sales Promotion, PR och Direct marketing. Varje 

kommunikationskanal marknadsförs på olika sätt och varierar i kostnad. Kommunikationsmixen är 

tillvägagångssättet ett företag vill kommunicera ut sitt budskap genom. 

 

 

 

                                                 
34

  Grönroos & Rubenstein, 2000 



3.4.1 Annonsering  

Gäller exempelvis tv och radio som når ut till en utspridd målgrupp. Detta tillvägagångssätt är mycket 

kostnadseffektivt. Annonseringen sker under en kort stund, vilket medför att samma budskap måste 

upprepas för att mottagarna ska minnas budskapet. Denna metod utav marknadsföring gör att 

marknaden minns budskapet, men är dyrt på lång sikt35. 

 

3.4.2 Personlig försäljning  

Har en personlig karaktär som fokuserar på den enskilde kunden genom att övertyga och övertala 

mottagaren om företagets produkt/tjänst. Skapar bra förutsättningar för långsiktiga relationer vilket på 

sikt kan leda till merförsäljning. Nackdelen är att det är höga kostnader för att utföra denna 

kommunikationssättet36. 

 

3.4.3 Sales promotion  

 Inom denna marknadsföringsmetod är syftet att uppmärksamma mottagaren och framföra information 

som i sin tur ska leda till konsumtion. Detta kan göras genom exempelviss kuponger, tävlingar och 

gratisprover. Denna metod används för kortsiktiga mål exempelviss uppmärksamma om en ny produkt. 

Väcka uppmärksamheten prioriteras framför andra långsiktiga mål som t.ex. bygga starka relationer37.  

 

3.4.4 PR  

Kan vara det minst kostsamma utav de fem kommunikationsvägarna. Anledningen är att det görs ett 

nyhetsreportage eller skrivs en artikel om företaget/företagets produkt eller tjänst, där företaget inte har 

några direkt större kostnader. PR anses mycket mer trovärdiga än annonser, vilket medför att nya 

potentiella kunder väcker intresse till företaget, då de anser PR som en nyhet och inte som reklam38.  

 

3.4.5 Direct marketing  

Riktar sig mot en specifik person där försäljaren anpassar budskapet efter den enskilde konsumenten. 

Precis som i personlig försäljning är målet att uppnå långsiktiga relationer med mottagaren39. 
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3.4.6 Relevans 

 

Kommunikationsmixen nämner fem olika marknadsföringsstrategier som skiljer sig åt i både hur de 

genomförs och vad själva marknadsföringen resulterar till (ex: kortsiktiga eller långsiktiga relationer). 

Beroende på vad man är ute efter är val utav marknadsföringsstrategi mycket viktigt. Varför forskarna 

väljer att använda sig utav denna teori är p.g.a. de vill se hur andra företag har använt sig för 

marknadsföringskanaler för att etablera sig på den svenska marknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.6 Pyramidteorin 

Företaget måste se till att skapa tillit och tillgodose kunden. De skall alltid se till att överträffa kundens 

förväntningar. Företag ger löften som skall uppfyllas och görs detta, kan de leda till att kunden blir lojal 

till företaget. Det är viktigt att kunderna kan lita på sina leverantörer. Därför är det mycket viktigt att 

man lovar vad man håller. Figuren nedan symboliserar kundens behovspyramid40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det första steget i pyramiden är kvalitet och pålitlighet vilket är de grundläggande behoven och det 

viktigaste aspekterna för att locka nya kunder eller till återköp. Det gäller att skapa lojalitet hos kunden 

och för detta behöver kunden kunna lita på företaget. Nästa steg i pyramiden är information där kunden 

fångar upp den information som denne tycker är intressant. Det kan täcka områden som affärsmässiga 

villkor, öppettider, produktförändringar, m.m. Till sist når man upp till toppen av pyramiden som är dess 

kommunikationsbehov med möjligheten till att skapa en dialog41. 
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3.6.1 Relevans 

Forskarna har valt denna teori för att de tycker att delarna kan vara relevanta för studien. Teorin skall 

besvaras i enkätundersökningen, där respondenternas svar möjligtvis visar något typ utav mönster 

exempelvis: Att deras befintliga företag är mer pålitligt än konkurrentens. Forskarna förmodar att denna 

teori kan ge mycket information .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 



3.7 Illustration av syntesen 

I modellen belyser författarna att spelarna antingen kan vara höginvolverade eller låginvolverade. 

Involveringsteorin används för att författarna vill poängtera betydelsen av att veta vilken 

involveringsgrad som förhålls mellan spelarna och spelbolagen. Om spelarna skulle visa sig vara låg 

involverade skulle deras viktigaste faktor vara priset. Detta medför att spelarna prioriterar främst priset. 

Det lilla bolaget skulle bli tvunget att konkurrera genom pris. Om spelarna visar sig vara 

höginvolverade, finns det förutsättningar för det lilla företaget att skapa ett mervärde till kunden. 

Spelarna är då beredda att betala mera, då de inte är lika priskänsliga. 

Ruta 1 och 4 är inget som kan användas i denna bransch. Ruta 1 belyser att man skall använda 

relationsmarknadsföring till låginvolverade kunder. Detta fungerar självklart inte då låginvolverade 

kunden inte är villiga att betala ett högre pris. Ruta 4 gäller det att ha transaktionsmarknadsföring till 

höginvolverade kunder. Som nämns i teori kapitlet skall man använda transaktionsmarknadsföring till 

låg involverade kunder, vilket gör att denna metod inte kan användas. 

Ruta 2 innebär att man använder sig utav transaktionsmarknadsföring till låginvolverade kunder. Det är 

här de stora spelbolagen befinner sig. De använder sig stora marknadsföringar kostnader för att locka till 

sig låginvolverade kunder.  

Ruta 4 är det som forskarna ser som de små företagens möjlighet. Här skall man använda sig utav ett 

utav ett relationsmarknadssynsätt med inriktning på höginvolverade kunder. Det är just detta forskarna 

vill forska fram om de har möjlighet att befinna sig på ruta 4. För att få svar på det, gäller det att 

undersöka om spelarna kan tänka sig vara höginvolverade till ett litet spelföretag. 

 

 



 

  

   

 

 



 

4 Empiri  

Empirin kommer ifrån den insamlade datan genom en enkätundersökning. Resultatet utifrån 

enkätundersökningen redovisas i diagram nedan. 100 respondenter genomförde en enkät om sitt 

Internetspelade. Enkätundersökningen utfördes på Casino Cosmopol i Stockholm. 

   

 

4.2 Resultat från enkät  

Fråga 1 – Forskarnas viktigaste fråga.  Frågan kan relateras till många utav teorierna. De viktigaste 

är att se vilken betydelse pris har för kunden. 

 

 

 

 

 

 



 

Fråga 2 – Besvarar Pyramid teorin, första steget. Fråga 3 & 4 är även de relaterade till den teorin.  

 

 

Fråga 3 – Besvarar Pyramidteorin 

 

 



 

Fråga 4 – Besvarar pyramidteorin 

 

Fråga 5 – Man får reda på Word-of-mouth betydelse. Inte bara att den påverkar, utan även hur mycket 

den kan påverka. 

 

 



Fråga 6 – Besvarar till viss del om kunder är lojala mot ett specifikt bolag. Ger även svar på till vilken 

grad kunder är lojala mot ett företag. 

 

Fråga 7 – Besvarar till viss del vad pris har för betydelse för kunden.  Frågan ger även svar på om det är 

mycket som skiljer spelbolagen åt (utöver pris). 

 



 Fråga 8 – Få fram vilken marknadsföringskanal som bolag använder sig av   

.  

De 91 personer som besvarade alternativet ”Pris” på fråga 1 svarade med resterande 

alternativ enligt följande. 

 



 

De 9 personerna som inte besvarade alternativet ”Pris” på fråga 1 svarade enligt följande: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 Analys  

 

I fråga 1 tillfrågades spelarna om de tre viktigaste faktorerna för val av spelbolag, där de fick åtta 

möjliga svarsalternativ. Efter sammanställning utav undersökningen, visade det sig att de viktigaste 

faktorerna var pris, pålitlighet och marknadskännedom.  

Utav de 100 tillfrågade, svarade 91 personer att pris är en avgörande faktor. Detta visar att kunden är 

mycket intresserad utav priset, vilket betyder att bolagen på denna marknad konkurrerar med varandra 

med hjälp av prismekanismer. Spelarna på nätet är höginvolverade till själva spelet därför att det 

uppfyller olika behov hos spelaren. Spelarna är dock låginvolverade till ett bolag då pris har en mycket 

stor betydelse. Har priset en hög betydelse är kunden inte lojal till ett enda bolag (visar även på fråga 6). 

Detta gör det svårt för de lilla företaget att locka till sig höginvolverade kunder. Kunder är inte viliga att 

betala ett högre pris vilket innebär dels att kunder är låginvolverade och att mervärden inom denna 

bransch inte har lika stor betydelse som i andra branscher. 

 

För att teorin ”Kommunikationsmodellen” skall fulföljas helt måste företaget bl.a. erbjuda bra pris på 

sina tjänster. Det lilla företaget kan inte konkurrera med de stora aktörerna på marknaden genom 

prismekanismer, vilket gör att spelare inte använder sig utav word-of-mouth till de lilla företaget. Kan 

de lilla företaget konkurrera sig med hjälp av pris kommer kunderna att uppleva positiv erfarenhet utav 

bolaget som i sin tur leder till word-of-mouth. Eftersom de lilla företaget inte heller har mycket kapital 

kan de inte heller massmarknadsföra sig så som de stora. Kommunikationsmodell skall användas om 

kunden kan tänka sig vara höginvolverad till företaget och när det finns mycket kapital, vilket den inte 

har förutsättningar för. Forskarna observerade att så gott som alla som valde ”pris” som en av de tre 

viktigaste faktorerna utav val av spelbolag även hade ”bra bonussystem” som en avgörande faktor. Då 

”pris” och ”bra bonussystem” är nära relaterade till varandra, styrkar det ännu mer att kunden är 

låginvolveras till ett spelbolag. I och med att pris är en viktig faktor resulterar det till att företag inom 

spelbranschen använder sig utav transaktionsmarknadsföring för att nå ut till kunderna. Som nämnt i 

transaktionsmarknadsförings teori använder man sig utav detta marknadsföringssynsätt om kunderna är 

priskänsliga. Detta innebär att mervärde inte är något man bör investera tid på inom denna bransch.  

Pålitlighet visade sig vara den näst viktigaste faktorn vid val utav spelbolag. 72 personer tyckte att 

pålitlighet var den nästviktigaste faktorn(Se fråga 1). I bakgrunden nämner forskarna att internet 



fortfarande anses vara en ”osäker” handelsplats. Detta stöds utav de svaren forskarna fick utav fråga 1. 

För att kunna sätta in pengar hos ett spelbolag måste man ange kortnummer/banknummer och 

personuppgifter. Denna typ av information är inget man delar med sig av hur som helst. Därför måste 

bolagen se till att vara pålitliga. I fråga 2 tillfrågades respondenterna om sitt spelbolags pålitlighet, även 

där visade sig svaren vara mycket höga. Pyramid teorins första steg är pålitlighet. Detta steg anser 

forskarna vara väll uppfyllt i och med att pålitlighet är en viktig faktor i val utav spelbolag(fråga 1) och 

att spelarna själva ansåg att just deras spelbolag var väldigt pålitligt(fråga 2).  

 

Steg 2 i pyramid teorin är att tillgodose kunden med den information som har betydelse för 

vederbörande. Bra information anses inte vara en av de tre viktigaste faktorerna vid val utav spelbolag 

(Se fråga 1) då endast 6 personer ansåg det. Detta betyder dock inte att information är oviktigt. I fråga 3 

tillfrågades respondenterna hur spelbolagets tillgänglighet utav information är, vilket utav svaren 

visades sig vara bra tillgänglighet. Forskarna anser att steg 2 är uppfyllt p.g.a. den höga svarsfrekvensen 

utav fråga 3  

 

Steg 3 i pyramidteorin är att ha en god kommunikation mellan företag och kund. Här gäller det att kunna 

föra en bra dialog mellan parterna, där en bra service är en viktig del utav kommunikationen. 21 

personer utav de 100 tillfrågade ansåg att bra service är en av de viktigaste faktorerna utav val av 

spelbolag(Se fråga 1). Bra service var den femte viktigaste faktorn utav de åtta alternativen(Se fråga 1). 

Det betyder, precis som i tidigare fall, att det inte är viktigt. I fråga 4 frågades spelaren om 

kommunikationen mellan företag och kund, där det visade sig vara mycket bra där med. Ser man över 

skillnaden mellan steg 1, steg 2 och steg 3 i pyramid teorin är det första steget de grundläggande 

behoven hos kunden, vilket enligt teorin måste vara väll uppfyllt för att kunna utföra steg 2. När sedan 

steg 2 är uppfyllt skall kan man utföra steg 3. Teorin säger dessutom att ju lägre ”steg” man är på 

pyramiden, desto viktigare är det. Det visar även enkätundersökningen, där man kan se hur 

”svarsvärderna” blir lägre ju högre upp man kommer i pyramiden (Se svars diagram på fråga 2,3 & 4). 

Undersökningen visar att Pyramidteorin är utmärkt för att frambringa konkurrensfördelar på Internet.  

 

Vid insamling utav den kvantitativa undersökningen observerade forskarna att de flesta personerna som 

svarar ”Pålitlighet” som en av de tre viktigaste faktorerna för val utav spelbolag, även valt 

”märkeskännedom”. Som tidigare nämnt i bakgrunden är internet fortfarande en ”osäker” handelsplats. 

Forskarna har analyserat detta mönster och tror att ju större märkeskännedom ett spelbolag har desto 

pålitligare blir ett företag ses hos onlinespelaren. Detta är dock inget man kan veta då det inte har frågats 

i enkätundersökningen. 



 

Fråga 5 frågade vi 100 respondenter om de fick rekommendationer utav vänner/bekanta att börja spela 

på sitt befintliga bolag. Frågan ställdes med syfte att se hur viktigt word-of-mouth var inom denna 

bransch. Efter att sammanställt enkäterna var det hela 89 av 100 personer som hade fått 

rekommendationer om sitt befintliga spelbolag. Det visar att word-of-mouth är väldigt viktigt inom 

denna bransch, där vänner/bekantas erfarenheter har en stor betydelse. För att lyckas med att ha en 

positiv word-of-mouth gäller det för de mindre företaget att uppfylla Grönroos teorin 

”Kommunikationsmodellens” första steg som är masskommunikation/Intern marknadsföring. Eftersom 

de lila företaget inte har kapitalet för att marknadsföra sig som de stora kan de inte skapa en positiv 

word-of-mouth. De kan inte heller dra till sig höginvolverade kunder då spelarna är låginvolverade då de 

bl.a. är mycket intresserade utav pris.  

 

Fråga 6 ställdes för att kunna se hur varumärkeslojala spelarna är gentemot ett företag. Resultatet visade 

sig att hela 94 personer utav 100 skulle kunna tänka sig spela hos ett annat företag i framtiden. Detta 

styrkar att prismekanismer styr denna marknad och att företag inte bör satsa på att erbjuda ett mervärde 

då spelarna är låginvolverad till ett företag/varumärke. Att bolag inte bör satsa på mervärden stöds 

ytligare från svaren utav fråga 7. De visar sig att endast en mindre minoritet utav spelarna upplever ha 

ett mervärde från sitt befintliga bolag som ingen annan konkurrent kan tillfredställa med.  

 

Fråga 8 fick respodenterna besvara på hur de först fick höra talas om sitt befintliga företag. En klar 

majoritet svarade på Sales Promotion som står för erbjudanden, grattis tävlingar m.m. Denna 

marknadsföringsmetod används för att väcka uppmärksamhet om företaget/företagets produkter. Sales 

promotion har inte som prioritet att skapa långsiktiga relationer, vilket stödjer ännu mer på att pris är en 

avgörande faktor. Personlig försäljing, Direct marketing och PR anses vara kommunikationsmetoder 

som har som mål att skapa långsiktiga relationer med kunder. Som man kan se på diagramet på fråga 8 

kan man tydligt se att det inte är en metod som används särskilt mycket inom denna bransch. 

Annonsering via exempelviss TV/Radio var de alternativ som 20 personer hade hört talas om. Som 

nämns i teoriavsnittet om annonsering, är denna typ av marknadsföring något måste upprepas vilket gör 

det till en dyr investering för de lila företaget. Detta är något som de små företagen inte kan använda sig 

av då de inte har kapitalet för det. Detta innebär att Sales Promotion är en marknadsföringsmetod som 

de lila företaget kan använda sig av dåmarknadsföringskostnaden inte behöver vara särskild stor. 



6 Resultat 

Internetbedrägerierna ökar ständigt. Internet anses utav många vara en osäker handelsplats. Detta gör att 

säkerheten ständigt utvecklas inom de olika bolagen. Bolagen måste anses vara pålitligt. Spelarna är 

ytterst intresserade utav pris, något som det lilla företaget inte har möjlighet att konkurrera med. Det lilla 

bolaget har ingen marknadskännedom och inget kapital till marknadsföring. Resultatet som kan nämnas 

är att korrelationen mellan spelandet och valet utav spelbolag är mycket högt. Spelandet och spelarenas 

val utav spelbolag har ett mycket högt samband med ett antal faktorer. Dessa faktorer har analyserats i 

detta kapitel och kommer även att nämnas på nästa kapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Slutsats 

 

Forskarnas slutsats till de viktigaste faktorerna för överlevnad för det lilla spelbolaget är: pris, 

pålitlighet, marknadskännedom och stor mängd kapital till marknadsföring. Det krävs även 

transaktionsmarknadsföring med hjälp utav sales promotion. Alla dessa viktiga faktorer ska bidra till en 

positiv word-of-mouth som i sin tur kan leda till att företaget etablerar sig. Utav dessa förutsättningar 

kommer det lilla spelbolaget som försöker slå sig in på den svenska spelmarknaden, inte att överleva på 

lång sikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 Avslutande diskussion 

Forskarna har fått en bra empiri av den kvantitativa undersökningen. Forskarna har, trots den uteblivna 

kvalitativa undersökningen, kunnat besvara deras frågeställning genom den samlade empiri som 

enkätundersökningen har givit. Ett företagsperspektiv hade möjliggjort till en tydligare helhets bild. 

Undersökningen har dock bidragit till en tydligare bild, bättre förståelse och bredare kunskap om det 

faktiska förhållandet som finns mellan spelarna och spelbolagen samt spelföretagets 

överlevnadsfaktorer. 
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Bilaga 1 - Enkätundersökning   

1. Vilka faktorer anser du vara avgörande för ditt val av spelbolag? Ringa in de tre viktigaste 

alternativen (Pris = bättre odds, mindre rake m.m.) 

 

Pris                Pålitlighet        Fin hemsida Marknadskännedom  

  

      Bonussystem         Erbjudanden        Bra information  Bra service Annat 

 

2. Hur viktigt är det att ett spelbolag är pålitligt? (Högre siffra = större betydelse) 

 

1                   2  3 4 5 

 

3. Hur viktigt är det att ett spelbolag har tillgänglig information som har betydelse för dig? (Högre 

siffra = större betydelse) 

 

1                   2  3 4 5 

 

4. Hur viktig är kommunikationen mellan dig och spelbolaget? (Högre siffra = större betydelse) 

 

1                   2  3 4 5 

5. Innan du blev kund hos ditt befintliga spelbolag, fick du bra rekommendationer om bolaget utav 

vänner/bekanta? 

 

Ja  Nej 

 

6. Skulle du i framtiden kunna spela hos ett annat bolag? 

 

Ja  Nej 

 

7. Anser du att ditt befintliga bolag erbjuder dig ett mervärde som konkurrenterna inte kan 

tillfredställa dig med? (Gäller inte pris) 

 

Ja  Nej 

 



8. Från vilken av följande marknadsföringskanal fick du först talas om ditt befintliga spelbolag?  

Annonsering  Personlig försäljning Sales promotion  

 

PR   Direct marketing Annat 

 

 


